
รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

1 นางฉวีวรรณ  เหล่ารอด 016885 ด.ช.ภูวฤณ  เหล่ารอด 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

2 นายณรงคช์ยั  บญุหนุน 017544 ด.ญ.ปวารณาฉตัร  บญุหนุน 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

3 นางทาริกา  บญุกล่ิน 016386 ด.ช.ณฐัภทัร  บญุกล่ิน 1001011 ร.ร.วดัพระบรมธาตุ อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

4 นางดวงดาว  พนัธ์กล ่า 018780 ด.ญ.ดารินทร์  พนัธ์กล ่า 1001011 ร.ร.วดัพระบรมธาตุ อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

5 น.ส.สุธาทิพย ์ อ่วมสถิตย์ 017450 ด.ญ.ปรีญาภทัร  แจ่มหมอ้ 1001018 ร.ร.บา้นปางเรือ อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

6 น.ส.สุธาทิพย ์ อ่วมสถิตย์ 017450 ด.ญ.ปาณิสรา  แจ่มหมอ้ 1001018 ร.ร.บา้นปางเรือ อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

7 นางสุพร  อ่ิมอินทร์ 016656 ด.ญ.ชญานิศ    อ่ิมอินทร์ 1001021 ร.ร.ชุมชนบา้นหนองปลิง อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

8 น.ส.วรรนภา  บตุรดี 018982 ด.ช.ธนาธิป   แซอึ้ง 1001023 ร.ร.บา้นคลองห้วยทราย อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

9 นางญาณิศา  ถิรวฒันากุล 018228 ด.ช.กฤตภพ    ถิรวฒันากุล 1001027 ร.ร.บา้นเกาะน ้าโจน อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

10 นางญาณิศา  ถิรวฒันากุล 018228 ด.ช.กฤตภาส  ถิรวฒันากุล 1001027 ร.ร.บา้นเกาะน ้าโจน อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

11 นายจิราย ุ เถาวโ์ท 017935 ด.ญ.นฐกมล  เกาวโ์ท 1001032 ร.ร.บา้นเทพนคร อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

12 นายประจกัสิน  บึงมมุ 014549 ด.ญ.วรินทช์ญา  บึงมมุ 1001038 ร.ร.บา้นคลองเรือ อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

13 นายวนัชนะ  ปรางคศ์รีทอง 018403 ด.ช.ปณุยช์นะ  ปรางคศ์รีทอง 1001041 ร.ร.บา้นสระสิงห์โต อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

14 น.ส.ประภาพร  ตรีเทพา 017545 ด.ช.ปณุณวิทย ์ จนัดาประดิษฐ์ 1001042 ร.ร.บา้นหนองเต่าสามคัคี อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

15 นางสุธีรา  สิงห์ค  าโล 017662 ด.ญ.กษิรา  สิงห์ค  าโล 1001045 ร.ร.บา้นศรีไกรลาศ อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

16 นางปรานอม  แสนใจกลา้ 013819 ด.ช.กฤติธี  แสนใจกลา้ 1001046 ร.ร.บา้นปางขนุน อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

17 นายสายนัย ์ ดวงแกว้ 010035 ด.ญ.สุมิตรา  ดวงแกว้ 1001055 ร.ร.วดัราษฎร์เจริญพร อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

18 นายทินกฤต  การุณยวงศกร 017516 ด.ช.นฤธทั  การุณยวงศกร 1001065 ร.ร.บา้นโพธ์ิพฒันา อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

19 น.ส.อารีย ์ วงษม์ณี 017210 ด.ช.พฒันศกัด์ิ  มีภกัดี 1001071 ร.ร.ทุง่ตาพกุ อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

20 นายนพดล  อินทฉิม 018200 ด.ช.รชต  อินทฉิม 1001073 ร.ร.บา้นดาดทองเจริญ อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

21 น.ส.ศิริขวญั  อือนอก 016340 ด.ช.จิรภทัร  ขยนัการนาวี 1001074 ร.ร.บา้นหนองใหญ่ อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

22 นางวิภารัตน์  อุ่นอ่ิม 018208 ด.ช.ณฐัภูมิ  อุ่นอ่ิม 1001084 ร.ร.บา้นคลองใหญ่ใต้ อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

23 นายคมสนัต ์ กองมว่ง 018279 ด.ช.ปิยงักูร  กองมว่ง 1001084 ร.ร.บา้นคลองใหญ่ใต้ อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

24 น.ส.นกนอ้ย  แจ่มศรี 017811 ด.ญ.กิตติพิชญ ์ เรียงจารุสมบรูณ์1001086 ร.ร.บา้นมอสมบติั อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

25 น.ส.กาญจนา  กงัพิศดาร 014663 ด.ช.กาญจน์ปพน  ปราณี 1001093 ร.ร.บา้นไตรตรึงษ์ อ.เมือง                                                     อนุบาล 1 1,000

26 นายทศพล  แสงพล 018112 ด.ญ.มนสันนัท ์ แสงพล 1002009 ร.ร.บา้นหนองตากลา้ อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 1 1,000

27 สตท.วฒันะ  แรงเขตร์การ 015072 ด.ญ.ขวญักวินท ์ แรงเขตร์การ 1002012 ร.ร.บา้นทา่ไม้ อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 1 1,000

28 น.ส.มยรีุ  จนัทขาว 017608 ด.ญ.องัศุมวณิษา  ศรีคิรินทร์ 1002015 ร.ร.บา้นวงัไมแ้ดง อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 1 1,000

29 นายราชนั  โนสปริง 018397 ด.ช.อริยสจัจ ์ โนสปริง 1002017 ร.ร.บา้นน ้าดิบมะพร้าว อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 1 1,000

30 น.ส.กุสุมา  ภูมิเมือง 018717 ด.ช.ณฐันนัท ์ เก่ียวฟ่ัน 1002018 ร.ร.บา้นลานสะเดา อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 1 1,000

31 น.ส.ทยดิา  ตั้งกิจวิบรูณ์ 019271 ด.ช.ณฐันนัท ์ อินค า 1002020 ร.ร.บา้นลานทอง อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 1 1,000

32 นางกนกกรานต ์ กระจ่างพายพั 019164 ด.ญ.ปภาวรินทร์  กระจ่างพายพั1002025 ร.ร.บา้นคุยป่ายาง อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 1 1,000
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33 นางจิรพา  เนตรชาย 018171 ด.ญ.โชติการ  เนตรชาย 1002032 ร.ร.บา้นหนองหวัววั อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 1 1,000

34 นายพงษเ์ชษฐ  พลแกว้ 016521 ด.ญ.กุลกนิษฐ์  พลแกว้ 1002035 ร.ร.บา้นลานไผ่ อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 1 1,000

35 น.ส.อรอุมา  แดงพดั 018211 ด.ญ.ปญุญาตา  แดงพดั 1002035 ร.ร.บา้นลานไผ่ อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 1 1,000

36 นายจกัรกฤษณ์  ทะวงศ์ 018676 ด.ญ.กรณฐั  ทะวงศ์ 1002038 ร.ร.บา้นสุขขมุ อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 1 1,000

37 น.ส.พรลภสั  บญุเมน่ 018120 ด.ญ.พิชญานนัท ์ บญุเมน่ 1002050 ร.ร.บา้นหนองโสน อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 1 1,000

38 นายธนวตั  สมานมิตร 018599 ด.ญ.ธนาภรณ์  พ่ึงดี 1003005 ร.ร.อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 1 1,000

39 นางอุทมุพร  ปัตถา 017634 ด.ญ.สุพิชา  ปัตถา 1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์บ ารุง อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 1 1,000

40 น.ส.มลฤดี  ศรีประทมุ 017953 ด.ญ.บญุญาพา  ศรีประทมุ 1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์บ ารุง อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 1 1,000

41 นางปาริฉตัร  ดงัไธสงค์ 018949 ด.ช.ฏาวุธ  ดงัไธสงค์ 1003012 ร.ร.สิริแกว้เจริญ อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 1 1,000

42 นางอ าพร  เกตุทิม 017442 ด.ช.ปภงักร  เกตุทิม 1003014 ร.ร.บา้นโนนใหญ่ อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 1 1,000

43 นางอญัชรี  จนัทนั 016493 ด.ช.กมนทตั  จนัทนั 1003020 ร.ร.บา้นพานทอง อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 1 1,000

44 นางทิวากร  เกตทิม 015418 ด.ญ.สุพิชชา  เกตทิม 1003025 ร.ร.บา้นวงัโขน อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 1 1,000

45 น.ส.เนตรนภา  อยูแ่กว้ 017862 ด.ญ.พิชญาภา  แสงอะโณ 1003027 ร.ร.บา้นหวัยาง อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 1 1,000

46 น.ส.ณิชนนัทน์  บญุรัตน์ 017412 ด.ช.ธนกร  บางวิเศษ 1003030 ร.ร.บา้นทุง่มหาชยั อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 1 1,000

47 น.ส.ศุภลกัษณ์  พนัธ์ยิม้ 018220 ด.ช.วิชญพ์ล  วิจารณ์ 1003030 ร.ร.บา้นทุง่มหาชยั อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 1 1,000

48 นางเพชรนภา  ด่อนแผว้ 017408 ด.ญ.พรไพลิน  ด่อนแผว้ 1004007 ร.ร.บา้นเด่นพระ อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 1 1,000

49 นางปริวรดา  สิทธิศาตร์ 016144 ด.ช.พชัรพล  สิทธิศาตร์ 1004008 ร.ร.บา้นบึงทบัแรต อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 1 1,000

50 นางอ านวย  ตะยะบตุร 016631 ด.ญ.มชัณิมา  ตะยะบตุร 1004008 ร.ร.บา้นบึงทบัแรต อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 1 1,000

51 นายสุบิน  สีขาว 018504 ด.ช.ณฐัชนนท ์ สีขาว 1004018 ร.ร.บา้นลานตาบวั อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 1 1,000

52 นายวิระกิจ  เพง็ทา 019133 ด.ญ.วชิรญาณ์  เพง็ทา 1004018 ร.ร.บา้นลานตาบวั อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 1 1,000

53 นายราชนัย ์ วิชนี 013821 ด.ญ.วีรยา  วิชนี 1004023 ร.ร.บา้นหนองมะเกาะ อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 1 1,000

54 นายบญุส่ง  พิมพา 016768 ด.ญ.บญุยาพร  พิมพา 1004024 ร.ร.บา้นบึงมาลย์ อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 1 1,000

55 นางสิรินุช  ชูช่ืน 016477 ด.ช.ปพนธนยั  ชูช่ืน 1004027 ร.ร.บา้นหนองหลวง อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 1 1,000

56 นายไชยรัตน์  เกิดสุข 017255 ด.ช.ณฐัศิลป์  เกิดสุข 1004027 ร.ร.บา้นหนองหลวง อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 1 1,000

57 นายน าพล  ธินวล 017590 ด.ช.นราวิชญ ์ ธินวล 1004027 ร.ร.บา้นหนองหลวง อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 1 1,000

58 นางเบญจมาศ  ชินพะวอ 018251 ด.ญ.อนญัลกัษณ์  ชินพะวอ 1004029 ร.ร.บา้นหนองจิก อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 1 1,000

59 น.ส.นงคพ์ร  ธิตาวงค์ 017951 ด.ช.ปภงักร  ธิตาวงศ์ 1005002 ร.ร.บา้นโกสมัพี อ.โกสมัพีนคร                                                อนุบาล 1 1,000

60 นางจนัทิมา  สุขศิริ 016361 ด.ญ.ณฏัฐธิดา  สุขศิริ 1005004 ร.ร.อนุบาลโกสมัพี(ทา่คูณ) อ.โกสมัพีนคร                                                อนุบาล 1 1,000

61 นางรุจิรา  ประเสริฐสงัข์ 016593 ด.ช.ไกรวิชญ ์ ประเสริฐสงัข์ 1005004 ร.ร.อนุบาลโกสมัพี(ทา่คูณ) อ.โกสมัพีนคร                                                อนุบาล 1 1,000

62 นายปรัชญา  แก่งศิริ 018799 ด.ช.ภทัรดนยั  แก่งศิริ 1005007 ร.ร.บา้นดงซ่อม อ.โกสมัพีนคร                                                อนุบาล 1 1,000

63 นางกนกอร  หงษย์นต์ 018791 ด.ช.ปิยากร  หงษย์นต์ 1005010 ร.ร.บา้นโนนสมบรูณ์ อ.โกสมัพีนคร                                                อนุบาล 1 1,000

64 น.ส.มนภรณ์  จาดข า 017812 ด.ญ.ออมสิน  วงคห์ลา้ 1005011 ร.ร.บา้นหนองแดน อ.โกสมัพีนคร                                                อนุบาล 1 1,000

65 น.ส.ศิริขวญั  โพธ์ิอ่วม 018182 ด.ช.พิชญะ  โพธ์ิอ่วม 1005011 ร.ร.บา้นหนองแดน อ.โกสมัพีนคร                                                อนุบาล 1 1,000



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

66 นางวิไลวรรณ  สืบสุนทร 018572 ด.ช.ธิติวุฒิ  สีดาเก้ียม 1005011 ร.ร.บา้นหนองแดน อ.โกสมัพีนคร                                                อนุบาล 1 1,000

67 นางโสภา  เอมศิริ 015740 ด.ช.ธงธนัวา  เอมศิริ 1005018 ร.ร.บา้นเกาะพิมลู อ.โกสมัพีนคร                                                อนุบาล 1 1,000

68 นางกนกอร  เพช็รกระต่าย 016581 ด.ญ.สุภาภรณ์  เพช็รกระต่าย 2001002 ร.ร.บา้นจิตตมาสพฒันา อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

69 นางชลธิชา  สุขเกษม 017000 ด.ญ.ธณฎักานต ์ สุขเกษม 2001004 ร.ร.บา้นหนองชะแอน อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

70 นางมลิวลัย ์ แขง็ธญัญกรรม 017413 ด.ช.รชต  แขง็ธญัญกรรม 2001004 ร.ร.บา้นหนองชะแอน อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

71 น.ส.กฤษณา  สถิตยเ์กิด 016847 ด.ญ.นทัธมน  ปราบโรค 2001005 ร.ร.บา้นเขาพริกอนุสรณ์ อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

72 น.ส.กฤษณา  สถิตยเ์กิด 016847 ด.ญ.พทัธนนัท ์ ปราบโรค 2001005 ร.ร.บา้นเขาพริกอนุสรณ์ อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

73 น.ส.หยาดฝน  เผียนอก 018181 ด.ช.สุรพศั  พึงสนัเทียะ 2001010 ร.ร.บา้นวงัโป่งพฒันา อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

74 น.ส.จุรีพร  ทาพวง 018696 ด.ญ.พิชามญชุ ์ เรืองวงษ์ 2001018 ร.ร.บา้นใหมห่นองยาง อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

75 น.ส.ระเวีย  จนัทร์อน้ 014569 ด.ญ.ญาดาวี  พุม่ศรี 2001019 ร.ร.บา้นบอ่กระบาก อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

76 นางเก้ือกูล  เหล่าเขตกิจ 012811 ด.ญ.กูลธีรา  เหล่าเขตกิจ 2001033 ร.ร.บา้นไร่ดอนแตง อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

77 นางณฐัพร  ทองคล่ี 019161 ด.ญ.เขมิกา  ทองคล่ี 2001044 ร.ร.บา้นเขาพริกไทย อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

78 นายคมสนั  ชาติสุทธิ 016469 ด.ช.ธนภทัร  ชาติสุทธิ 2001047 ร.ร.บา้นส่องตาแล อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

79 น.ส.เมยภ์าอร  ตอ้งหา 016899 ด.ช.ปภาเทพ  หงษเ์วียงจนัทร์ 2001049 ร.ร.บา้นวงัน ้าพฒันา อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

80 นายประนม  แสงเดือน 017810 ด.ญ.กฤตมขุ  แสงเดือน 2001051 ร.ร.บา้นเกาะแกว้อนุสรณ์ อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

81 นายปิยะวฒัน์  สุขเทศ 018868 ด.ญ.นพรัตน์  สุขเทศ 2001052 ร.ร.บา้นศรีเกษตรพฒันา อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

82 น.ส.พรทิพย ์ สีผาย 017991 ด.ญ.ณิชากร  คุณโลหิต 2001053 ร.ร.บา้นศรีสมบรูณ์พฒันา อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

83 นายศุภชยั  อาลยั 016417 ด.ช.ณฐันนท ์ อาลยั 2001057 ร.ร.บา้นหนองกระทุม่ อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 1 1,000

84 นางกนกทิพย ์ กนัเกษร 017678 ด.ช.ปัญญพฒัน์  พงษก์ดั 2002001 ร.ร.วดัพิกุลทอง อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 1 1,000

85 นางศิรินนัท ์ ตลอดภพ 018737 ด.ญ.นงนภสั  ตลอดภพ 2002001 ร.ร.วดัพิกุลทอง อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 1 1,000

86 นายพิทกัษ ์ พนมนวล 017015 ด.ญ.พชัมณ  พนมนวล 2002004 ร.ร.ทุง่นอ้ยพฒันา อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 1 1,000

87 นางวารุณี  ดีพลู 019127 ด.ญ.ธาริสรา  ดีพลู 2002007 ร.ร.บา้นหนองผกัหนาม อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 1 1,000

88 นายสมนอ้ย  ดีสม 016456 ด.ช.สิปปวิชญ ์ ดีสม 2002015 ร.ร.บา้นทรัพยม์ะนาว อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 1 1,000

89 น.ส.ศิริพร  โมลารักษ์ 018153 ด.ญ.พิชชาพร  เกิดผล 2002015 ร.ร.บา้นทรัพยม์ะนาว อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 1 1,000

90 น.ส.ณฐันิชา  วงศพ์ลูทรัพย์ 019014 ด.ญ.ณฐพร  วงศพ์ลูทรัพย์ 2002032 ร.ร.บา้นทุง่หนัตรา อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 1 1,000

91 นางฉนัทลกัษณ์  ภู่เกตุ 016576 ด.ญ.พรกวิษย ์ ภู่เกตุ 2002048 ร.ร.บา้นห้วยนอ้ย อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 1 1,000

92 นางชนากานต ์ บญุโกมล 015068 ด.ช.รัชชานนท ์ บญุโกมล 2003001 ร.ร.บา้นหินดาตราษฎร์บ ารุง อ.ปางศิลาทอง                                                อนุบาล 1 1,000

93 นางธวลัรัตน์  สงัขแ์สง 016582 ด.ญ.เกวลิน  สงัขแ์สง 2003004 ร.ร.บา้นมอเจริญ อ.ปางศิลาทอง                                                อนุบาล 1 1,000

94 นายอรุณ  ปรางคศ์รีทอง 018402 ด.ช.อริยธ์ชั  ปรางคศ์รีทอง 2003004 ร.ร.บา้นมอเจริญ อ.ปางศิลาทอง                                                อนุบาล 1 1,000

95 นายจนัทรัตน์  บญุพนัธ์ 015900 ด.ญ.ธวลัยา  บญุพนัธ์ 2003008 ร.ร.บา้นเพชรมงคล อ.ปางศิลาทอง                                                อนุบาล 1 1,000

96 นางนนัทกา  อ๊อดเอก 017668 ด.ช.ศุภรุจ  อ๊อดเอก 2003009 ร.ร.บา้นไพรสวรรค์ อ.ปางศิลาทอง                                                อนุบาล 1 1,000

97 นางพลบัพลึง  เพช็รพลู 016603 ด.ช.พชรพล  เพช็รพลู 2003013 ร.ร.บา้นคลองลึกพฒันา อ.ปางศิลาทอง                                                อนุบาล 1 1,000

98 นางล าพรรณ์  ค  าทา 015493 ด.ช.พทัธดนย ์ ค  าทา 2003016 ร.ร.บา้นโพธ์ิทอง อ.ปางศิลาทอง                                                อนุบาล 1 1,000
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99 นางนวลชวี  แกว้ลือ 015075 ด.ช.ณฐัพล  อามาตยม์นตรี 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 1 1,000

100 นางนชันนัท ์ กมขนุทด 015103 ด.ญ.ศศิกานต ์ กมขนุทด 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 1 1,000

101 นางสายใจ  เจริญเยาว์ 015366 ด.ญ.พิมพพ์ร้อม  เจริญเยาว์ 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 1 1,000

102 นายทศัณรงค ์ จารุเมธีชน 016278 ด.ช.ปณุณทศั  จารุเมธีชน 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 1 1,000

103 น.ส.ชนพิชา  ศิรินอก 018337 ด.ญ.อนุสสรา  สุพร 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 1 1,000

104 น.ส.ละยอง  กมขนุทด 017185 ด.ญ.ศิวะมณี  นอ้ยรุ่ง 2004003 ร.ร.บา้นใหมธ่งชยั อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 1 1,000

105 นายยงยทุธ  ฟองธิวงศ์ 017136 ด.ญ.รดา  ฟองธิวงศ์ 2004004 ร.ร.บา้นแปลงส่ี อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 1 1,000

106 น.ส.อมลวรรณ  วงคท์องจนัทร์ 016938 ด.ญ.ชมลภทัร  นนทลกัษณ์ 2004005 ร.ร.บา้นคลองเตย อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 1 1,000

107 ว่าท่ีร.ต.สิทธินนท ์ ห้อยพรมราช 017118 ด.ญ.นนัทน์ภสั  ห้อยพรมราช 2004006 ร.ร.บา้นพรหมมาสามคัคี อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 1 1,000

108 นางเสาวลกัษณ์  กิจวรรณ 016013 ด.ญ.พิชญา  กิจวรรณ 2004007 ร.ร.บา้นคลองน ้าไหลใต้ อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 1 1,000

109 น.ส.ชุติมา  กล่ินรอง 018993 ด.ช.ไชยวฒัน์  อน้ดว้ง 2004008 ร.ร.บา้นโชคชยัพฒันา อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 1 1,000

110 นายไพบลูย ์ วงคเ์มืองค า 016466 ด.ญ.ปัญญภทัร  วงคเ์มืองค า 2004014 ร.ร.บา้นบึงหล่ม อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 1 1,000

111 น.ส.สายฝน  สมหารวงค์ 015195 ด.ช.ศุภสิน  จนัทฤก 2004023 ร.ร.บา้นโป่งน ้าร้อน อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 1 1,000

112 น.ส.ฐิติยาพร  อู่รอด 018829 ด.ช.ณฐัภูมินทร์  พรมจนัทร์ 2004026 ร.ร.บา้นคลองมดแดง อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 1 1,000

113 น.ส.นภสัรพี  นากงาม 017832 ด.ช.พิสิษฐ  จนัทวี 2004028 ร.ร.บา้นเพชรนิยม อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 1 1,000

114 นางทิพวลัย ์ พงษพ์านิช 016608 ด.ช.ภาคิน  พงษพ์านิช 2005002 ร.ร.บา้นวงัน ้าแดง อ.ทรายทอง                                                   อนุบาล 1 1,000

115 จ.ส.อ.ธนากรณ์  พุม่พิศ 018763 ด.ญ.จิณฐัตา  พุม่พิศ 2005003 ร.ร.บา้นหนองนกชุม อ.ทรายทอง                                                   อนุบาล 1 1,000

116 นางศศิธร  สมหารวงศ์ 018298 ด.ญ.เมริสศา  สมหารวงค์ 2005008 ร.ร.บา้นถาวรวฒันา อ.ทรายทอง                                                   อนุบาล 1 1,000

117 นางปรียารัตน์  ปรุาโน 017917 ด.ช.พชรพล  ปรุาโน 2005009 ร.ร.บา้นบึงส าราญ อ.ทรายทอง                                                   อนุบาล 1 1,000

118 น.ส.สุนนัทินี  ศรีสุข 014601 ด.ญ.พิชญสุ์กานต ์ พลูเขตรกิจ 2005011 ร.ร.บา้นชุมนาก อ.ทรายทอง                                                   อนุบาล 1 1,000

119 น.ส.ณฐัธิดา  ยิง่ยงเมธี 018704 ด.ช.ณพฒันชยั  ธนะทิพากร 2006002 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.บึงสามคัคี                                                อนุบาล 1 1,000

120 น.ส.นลินภสัร์  อคัรนนัทนิ์ธิ 018752 ด.ญ.นภสัญาน์  ศรีระวตัร 2006008 ร.ร.บา้นทุง่ซ่าน อ.บึงสามคัคี                                                อนุบาล 1 1,000

121 นางพรทิพย ์ แสนทวีสุข 017565 ด.ช.ค ้าจุน  แสนทวีสุข 2006012 ร.ร.บา้นสามขา อ.บึงสามคัคี                                                อนุบาล 1 1,000

122 นายสุภาพ  วงษจ์นัทร์ 016304 ด.ญ.สุภาวิกา  วงษจ์นัทร์ 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        อนุบาล 1 1,000

123 นางโสภิดา  เมน่เกิด 017194 ด.ญ.จิรัชยา  เมน่เกิด 3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย ์บญุประคองพิทยาคม)เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        อนุบาล 1 1,000

124 นายวาที  สุรินทะ 017983 ด.ญ.สุฒฐิฏา  สุรินทะ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         อนุบาล 1 1,000

125 นายส าเริง  ค  ากมล 018555 ด.ช.ปิยวชัร์  ค  ากมล 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         อนุบาล 1 1,000

126 นางวีรนนัท ์ หมูพ่ยคัฆ์ 017159 ด.ญ.ศรัณยญ์า  หมูพ่ยคัฆ์ 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         อนุบาล 1 1,000

127 นางขวญัดาว  แจ่มแจง้ 014751 ด.ช.ภูมิโภคิน  แจ่มแจง้ 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         อนุบาล 1 1,000

128 นายไพชยนต ์ สิริเสถียรวฒันา 016146 ด.ช.เกียรติกวิน  สิริเสถียรวฒันา3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         อนุบาล 1 1,000

129 นายโภคิน  ศรีสุวรรณ 014230 ด.ญ.เปรียบพิมพ ์ ศรีสุวรรณ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       อนุบาล 1 1,000

130 นายศกัด์ิศิริ  เพชรรัตน์ 017163 ด.ช.คุณานนท ์ เพชรรัตน์ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       อนุบาล 1 1,000

131 นางศิริรักษ ์ บ  ารุงเวช 017202 ด.ญ.ณิชารัชต ์ บ  ารุงเวช 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              อนุบาล 1 1,000
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132 นายสนนัท ์ กุรินทร์ 014521 ด.ญ.นราวดี  กุรินทร์ 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

133 นายสุพฒัน์  อินหาญ 017913 ด.ช.ประภทัรพงษ ์ อินหาญ 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

134 นายอนุชยั  อินทเสน 015125 ด.ช.คณาธิป  อินทเสน 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

135 น.ส.ภคมนต ์ เอิบลาภ 019242 ด.ช.อฐัทวีชยั  บญุเจริญ 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

136 น.ส.ไพรินทร์  พรวนแกว้ 017177 ด.ญ.ณฐอร  ไพรสิงห์ 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

137 น.ส.พิมพร  แสงแกว้ 017313 ด.ญ.อารดา  คชาธาร 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

138 นางรัตนากร  ศรีนากรุง 017943 ด.ญ.นนัทน์ลิน  ศรีนากรุง 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

139 นายทศันยัน์  ทึงข  า 017944 ด.ญ.ชนชญา  ทึงข  า 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

140 นายสิทธิพร  พลอาจ 015995 ด.ช.วาณววิท  พลอาจ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

141 นายสุรพงษ ์ แสงแกว้ 016375 ด.ช.พสักร  แสงแกว้ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

142 นางมณีรัตน์  ธรรมสกุล 016490 ด.ญ.พรญาดา  ธรรมสกุล 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

143 นางภาสิณี  บตุรพลอย 017012 ด.ช.ธีรธชั  บตุรพลอย 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

144 นายคุณากร  อ่ิมเนย 018924 ด.ช.ชวิศ  อ่ิมเนย 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

145 น.ส.ปิยะสรวง  กุลมาลา 014913 ด.ญ.พิมพส์รวง  กุลมาลา 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

146 นายเทอดธานินทร์  เหมะสิขณัฑกะ017577 ด.ญ.ชรินทร์ทิพย ์ เหมะลิขนัฑกะ8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

147 นางนิภาวรรณ  คงไทย 016242 ด.ช.ณภทัร  คงไทย 8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

148 นายวิชยั  พลบัดี 018510 ด.ญ.ภทัราภรณ์  พลบัดี 8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

149 นางชลธิชา  เต๋าทอง 018155 ด.ช.พลภทัร  เต๋าทอง 8008012 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

150 นายนิพนธ์  สงเช้ือ 018837 ด.ญ.กชพร  สงเช้ือ 8008012 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

151 นายธวชัชยั  ต  ามะ 019093 ด.ช.ธีรภทัร  ต  ามะ 8008012 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

152 น.ส.สายยนต ์ สีมา 016945 ด.ญ.นนัทนชั  เกตุผล 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

153 นายกิรพฆัน์  บรรพตธรรม 017360 ด.ช.กิตติธชั  บรรพตธรรม 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

154 นายกิรพฆัน์  บรรพตธรรม 017360 ด.ช.ธชัธรรม  บรรพตธรรม 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

155 นายอุปถมั  ปาณะกุล 017787 ด.ช.กรศิษฐาวชิรากรณ์  ปาณะกุล8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

156 นายวิเชียร  แสนซ่ือ 017899 ด.ญ.ญาณภทัร  แสนช่ือ 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

157 น.ส.สมพร  พิลาลี 017919 ด.ช.กิตติธชั  อินตา 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

158 นายสิริศกัด์ิ  ธนะภูมิชยั 018711 ด.ญ.กมลชนก  ธนะภูมิชยั 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

159 นางชลนัดา  ฐานนัดร 018869 ด.ญ.ธญัพิชชา  ฐานนัดร 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

160 นายประทีป  ขนักสิกรรม 016698 ด.ช.ธนกร  ขนักสิกรรม 8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

161 นางศรีแพร  ศรีสุพฒันะกุล 016747 ด.ญ.อรุณลดา  ศรีพฒันะกุล 8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

162 นางฐิติมา  โพธ์ิทอง 017420 ด.ช.วรรธนะ  โพธ์ิทอง 8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

163 นางเตือนตา  ยอดนครจง 015978 ด.ญ.มนชญาภสัสร์  ยอดนครจง8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

164 นางวิไลวรรณ์  จิตมณี 017137 ด.ญ.ญาณภทัร  จิตมณี 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000
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165 นางนฐัพร  ชาวด่าน 018650 ด.ญ.รัศมีเกลา้  ชาวด่าน 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

166 นายเสฐียร  ดามาพงษ์ 015307 ด.ญ.ชนกปณุณาสา  ดามาพงษ์ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

167 น.ส.วชิราภรณ์  มหามิตร 018563 ด.ช.ศุภวิชญ ์ เสมอใจ 8008022 ร.ร.ระหานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

168 นางนิภาพร  กาญจนะ 015862 ด.ช.นิติกร  กาญจนะ 8008025 ร.ร.วงัไทรวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

169 นางล าเพย  พุม่ห้วยรอบ 016045 ด.ญ.น ้าเพชร    พุม่ห้วยรอบ 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

170 นางวริศรา  จ  าปาหวาย 016718 ด.ช.ณฐัภทัร  จ  าปาหวาย 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

171 นายมาวิน  จนัทร์สา 014424 ด.ญ.รมิตา  จนัทร์สา 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

172 นางชนาภา  ห้อยพรมราช 015386 ด.ญ.ภริตพร  ห้อยพรมราช 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

173 นายยทุธนา  ปานเหงา้ 016516 ด.ช.ติณรุธท ์ ปานเหงา้ 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

174 น.ส.วนัเพญ็  ธาระทาน 018063 ด.ช.เพชรภูมินทร์  ธาระทาน 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

175 นายกวีวฒัน์  เงินขาว 014899 ด.ช.ปัญญวิชญ ์ เงินขาว 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

176 น.ส.น ้าผ้ึง  เขมะสุนะ 016912 ด.ญ.สุรัมภา  ศรีบญุธรรม 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

177 นางจุฬาพฒัน์  ปินตากุล 017090 ด.ช.ธีรพิชญ ์ ป่ินตากุล 8008029 ร.ร.สกังามวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

178 นายวาทิต  ไพโรจน์องัสุธร 017937 ด.ช.วรวิทย ์ ไพโรจน์องัสุธร 8008029 ร.ร.สกังามวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

179 น.ส.กุลชญา  ศรีสุวรรณ 017993 ด.ญ.พริมรตา  พวงทอง 8008029 ร.ร.สกังามวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

180 น.ส.ดวงรัตน์  ปอกกนัยะ 018781 ด.ญ.ธรรมวรัตน์  ยา่นสากล 8008030 ร.ร.คลองลานพฒันาจินดาศกัด์ิ กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

181 นางบวัเรือน  พงษเ์สือ 018804 ด.ช.ภูมิรพี  พงษเ์สือ 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 1 1,000

182 นางศุภานนั  เจนชยัภูมิ 017871 ด.ญ.เขมจิรา  เจนชยัภูมิ 9801005 โอนยา้ยต่างจงัหวดั หน่วยกลาง                                                   อนุบาล 1 1,000

183 น.ส.ชญัญานุช  พนัเขียว 017461 ด.ญ.ลภสัรดา  คุม้ค  า 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   อนุบาล 1 1,000

184 นายณรงค ์ อาจมิตร 018232 ด.ช.ศิวฒัน์  อาจมิตร 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   อนุบาล 1 1,000 ทะเบียนบา้นได ้ศ.1 ก.ค.59

รวม 184,000
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1 น.ส.สุกฤตยา  ปงกนัทา 016596 ด.ช.กิตติพทัธ์  อดุลยาธร 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

2 นายภาณุกร  อ่ิมสุวรรณ 016439 ด.ญ.ญาณิศา  อ่ิมสุวรรณ 1001005 ร.ร.บา้นล ามะโกรก อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

3 นางรัตนาพร  นาคพงษ์ 014794 ด.ช.ณฐัรัตน์  นาคพงษ์ 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

4 นางดลณภา    ม่ิงใย 015937 ด.ช.อคัรพล  ม่ิงใย 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

5 นางสุลดัดา  แสงผอ่ง 017438 ด.ญ.ชญานิน  แสงผอ่ง 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

6 นางนนทยา  สุดไทย 016085 ด.ญ.เอมมิภา  สุดไทย 1001021 ร.ร.ชุมชนบา้นหนองปลิง อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

7 นางสมพร  สุจจะชารี 016239 ด.ช.ปฤษฎี  สุจจะชารี 1001022 ร.ร.บา้นน ้าดิบ อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

8 นายประจกัษ ์ ป่ินจุไร 013039 ด.ญ.ทิพธาดา  ป่ินจุไร 1001036 ร.ร.บา้นบอ่ตาโพธ์ิ อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

9 นายวนัชนะ  ปรางคศ์รีทอง 018403 ด.ช.จุลนพ  ปรางคศ์รีทอง 1001041 ร.ร.บา้นสระสิงห์โต อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

10 นายนพพล  ป่ินมณี 017797 ด.ญ.ปริยาภทัร  ป่ินมณี 1001051 ร.ร.ผินฯ อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

11 นางกอบกุล  พิพรรธนจินดา 019046 ด.ช.พชร  พิพรรธนจินดา 1001054 ร.ร.บา้นทรงธรรม อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

12 นางพชัรินทร์  เอมแยม้ 017367 ด.ช.คุณานนท ์ เอมแยม้ 1001071 ร.ร.ทุง่ตาพกุ อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

13 นางลดัดาวลัย ์ กรุดฉ ่า 017024 ด.ญ.ชุติมาภกัด์ิ  กรุดฉ ่า 1001074 ร.ร.บา้นหนองใหญ่ อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

14 นายโสภณ  แสงอะโณ 018420 ด.ญ.จนัทร์สุดา  แสงอะโณ 1001074 ร.ร.บา้นหนองใหญ่ อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

15 นางชนิกาพร  ทองเดช 014950 ด.ญ.จิรัชญา  สวสัด์ิพานิช 1001076 ร.ร.บา้นหนองขาม อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

16 นางสุภาวิณี  ลุสมบติั 016597 ด.ญ.กนัยกร  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.อิทธิพทัธ์  ฉายแสง 1001086 ร.ร.บา้นมอสมบติั อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

19 น.ส.นุชจพร  นารีรักษ์ 017321 ด.ญ.ณฐัวรา  นารีรักษ์ 1001087 ร.ร.บา้นวงัทอง อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

20 นางนราภรณ์  ค  าหวาน 011853 ด.ญ.ศิรดา  ค  าหวาน 1001094 ร.ร.บา้นวงัประดา อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

21 นางณฏัฐญา  คุณพรม 016504 ด.ญ.อจัจิมา  คุณพรม 1001094 ร.ร.บา้นวงัประดา อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

22 นางมณัฑนา  มนตรี 017212 ด.ญ.เกศราภรณ์   มนตรี 1001097 ร.ร.บา้นวงัน ้าขาว อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

23 นางวาสนา  เกิดสุข 014119 ด.ช.ชิษณุพงศ ์ เกิดสุข 1001099 ร.ร.บา้นธ ามรงค์ อ.เมือง                                                     อนุบาล 2 1,000

24 นางธิดาวรรณ  ล่องกาศ 018229 ด.ช.สิริพงศ ์ ล่องกาศ 1002004 ร.ร.บา้นพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 2 1,000

25 นายเกษม  กุลม่ิง 006642 ด.ช.ณฐัพล  กุลม่ิง 1002014 ร.ร.บา้นเก่า อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 2 1,000
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26 นายราชนั  โนสปริง 018397 ด.ช.รัฐบดินทร์  โนสปริง 1002017 ร.ร.บา้นน ้าดิบมะพร้าว อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 2 1,000

27 น.ส.ปณิดา  มณีเขียว 017687 ด.ญ.ณชัชา  ปัตถาวะโร 1002020 ร.ร.บา้นลานทอง อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 2 1,000

28 นายประทีป  แกว้จีน 006839 ด.ช.สายธาร  แกว้จีน 1002028 ร.ร.บา้นบึงลูกนก อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 2 1,000

29 น.ส.จิรัชฎา  เกตุวงษ์ 019212 ด.ช.นราวิชญ ์ เกตุวงษ์ 1002038 ร.ร.บา้นสุขขมุ อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 2 1,000

30 นางพชัราภรณ์  ภู่ภีโญ 017694 ด.ช.พชัรพล  ภู่ภีโญ 1002040 ร.ร.บา้นวงัตะแบก อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 2 1,000

31 น.ส.ทิพากร  ถนอมศกัด์ิ 018187 ด.ช.พงศภคั  ถนอมศกัด์ิ 1002041 ร.ร.บา้นคุยประดู่ อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 2 1,000

32 นายสมศกัด์ิ  ชยันามน 012138 ด.ญ.ราชนารี  ชนัยามน 1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 2 1,000

33 นางทวีพร  จิรกิจวฒันะ 016928 ด.ช.ธนัติพฒัน์  จิรกจวฒันะ 1003009 ร.ร.บา้นตอรัง อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 2 1,000

34 นางปารดา  อินทฉิม 018893 ด.ญ.ปารวดี  อินทฉิม 1003009 ร.ร.บา้นตอรัง อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 2 1,000

35 นายเชาวฤทธ์ิ  อินสอาด 017331 ด.ช.จิตบณุย ์ อินสอาด 1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์บ ารุง อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 2 1,000

36 นายพลฏัฐ์  ภู่เกตุ 017629 ด.ช.พชรพล  ภู่เกตุ 1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์บ ารุง อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 2 1,000

37 น.ส.รัตญา  ทองค า 018210 ด.ช.สุพิชญา  ชาวงศ์ 1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์บ ารุง อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 2 1,000

38 นางณิรดา  ไวจนัทร์ 016760 ด.ญ.นภทัธิญา  ไวจนัทร์ 1003012 ร.ร.สิริแกว้เจริญ อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 2 1,000

39 น.ส.กฤณภทัร  พลวิชยั 017143 ด.ช.บรรยวสัถ ์ นวลอยู่ 1003012 ร.ร.สิริแกว้เจริญ อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 2 1,000

40 นายประสิทธ์ิ  พรไธสง 018090 ด.ช.ปองภพ  พรไธสง 1003012 ร.ร.สิริแกว้เจริญ อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 2 1,000

41 นายสุวฒัน์  อินทร์แพง 017859 ด.ญ.พิชญาภคั  อินทร์แพง 1003015 ร.ร.บา้นเนินกรอย อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 2 1,000

42 นายไพทรูย ์ ตรียาวรรณ์ 010419 ด.ช.พฒันชยั  ตรียาวรรณ์ 1003022 ร.ร.บา้นบอ่แกว้ อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 2 1,000

43 นางอุไรวรรณ  อุดมอมรรัตน์ 017875 ด.ญ.อารดา  อุดมอมรรัตน์ 1003027 ร.ร.บา้นหวัยาง อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 2 1,000

44 นางนฐันรี  บวัเผียน 018341 ด.ญ.พชัริดา  บวัเผียน 1003031 ร.ร.บา้นป่าถัว่ อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 2 1,000

45 นายไวกูณฐ์  ต่างประเทศ 010845 ด.ช.นิพิฐพนธ์  ต่างประเทศ 1004004 ร.ร.บา้นหนองแขม อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 2 1,000

46 นางนงนุช  สีมาตา 015367 ด.ญ.วรินธรณ์  สีมาตา 1004007 ร.ร.บา้นเด่นพระ อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 2 1,000

47 นางปริวรดา  สิทธิศาตร์ 016144 ด.ญ.กญัญาณฐั  สิทธิศาตร์ 1004008 ร.ร.บา้นบึงทบัแรต อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 2 1,000

48 นางวิภา  ด าริห์ 018985 ด.ญ.กมลนนัท ์  ด าริห์ 1004008 ร.ร.บา้นบึงทบัแรต อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 2 1,000

49 นางป่ินรัตน์  คลา้ยประเสริฐ 014607 ด.ช.ปล้ืมปิติ  คลา้ยประเสริฐ 1004015 ร.ร.บา้นเกศกาสร อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 2 1,000

50 นายกิตติวชัร์  จนัทร์แช่ม 018934 ด.ช.ณฐวตัร  จนัทร์แช่ม 1004025 ร.ร.บา้นสุรเดชสามคัคี อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 2 1,000

51 นายกิตติวชัร์  จนัทร์แช่ม 018934 ด.ช.ณฐภทัร  จนัทร์แช่ม 1004025 ร.ร.บา้นสุรเดชสามคัคี อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 2 1,000

52 นางสิรินุช  ชูช่ืน 016477 ด.ช.ปรวิศ  ชูช่ืน 1004027 ร.ร.บา้นหนองหลวง อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 2 1,000

53 นางนุชนาฎ  ยอดโยม 014237 ด.ช.ชชัวาลย ์ ยอดโยม 1004028 ร.ร.บา้นประดาเจ็ดรัง อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 2 1,000

54 นางณฐักานต ์ บญุคง 015522 ด.ช.กิตติพทัธ์  บญุคง 1004028 ร.ร.บา้นประดาเจ็ดรัง อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 2 1,000

55 น.ส.พธัมน  นุเงิน 019182 ด.ญ.พิชามญธุ์  ดาวดาษ 1004028 ร.ร.บา้นประดาเจ็ดรัง อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 2 1,000

56 น.ส.สุกญัญา  โชติรัตน์ 015116 ด.ญ.จิตติรัตน์  จิตเสง่ียม 1004031 ร.ร.บา้นจนัทิมา อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 2 1,000

57 น.ส.ลดัดาวรรณ  รัตนพล 018573 ด.ช.ธนกฤต  เหล่ียมจุย้ 1005005 ร.ร.บา้นไร่ล าปาง อ.โกสมัพีนคร                                                อนุบาล 2 1,000

58 นายอภิเดช  สมดี 012250 ด.ญ.สุพฤกษา  สมดี 1005010 ร.ร.บา้นโนนสมบรูณ์ อ.โกสมัพีนคร                                                อนุบาล 2 1,000
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59 นายธงชยั  แก่งศิริ 018590 ด.ช.ณฐัภทัร  แก่งศิริ 1005012 ร.ร.บา้นเกาะรากเสียด อ.โกสมัพีนคร                                                อนุบาล 2 1,000

60 นางสรารักษ ์ แปลกไป 016318 ด.ช.ศุภณฐั  แปลกไป 1005015 ร.ร.บา้นใหมพ่ฒันา อ.โกสมัพีนคร                                                อนุบาล 2 1,000

61 นางสุกญัญา  ด ารงคน์าวิน 015304 ด.ญ.กลัยาณี  ด ารงคน์าวิน 1005018 ร.ร.บา้นเกาะพิมลู อ.โกสมัพีนคร                                                อนุบาล 2 1,000

62 น.ส.นวกมล  สายเคร่ือง 018754 ด.ญ.ปณิชา  สายเคร่ือว 2001006 ร.ร.บา้นหนองชา้งงาม อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 2 1,000

63 น.ส.อาดีศร  โกลา 017819 ด.ช.รัฐเขตต ์ ทองหล่อ 2001018 ร.ร.บา้นใหมห่นองยาง อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 2 1,000

64 นางอุ่นเรือน  เมืองสองชั้น 018649 ด.ช.จิพฒัน์  เมืองสองชั้น 2001018 ร.ร.บา้นใหมห่นองยาง อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 2 1,000

65 นางชนิกานต ์ ชาญเช่ียว 017636 ด.ญ.กานตน์ภทัร  ชาญเช่ียว 2001028 ร.ร.บา้นเกาะตาล อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 2 1,000

66 นางวิภาพร  ส่องสว่าง 017824 ด.ช.ณฐักร  ส่องสว่าง 2001029 ร.ร.บา้นหนองชุมแสง อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 2 1,000

67 นางเก้ือกูล  เหล่าเขตกิจ 012811 ด.ช.ฤทธิกูล  เหล่าเขตกิจ 2001033 ร.ร.บา้นไร่ดอนแตง อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 2 1,000

68 น.ส.วรังคณา  ขนุแกว้ 018919 ด.ช.อิทธิพล  ขนุแกว้ 2001044 ร.ร.บา้นเขาพริกไทย อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 2 1,000

69 นายวงคส์ง่า  แกว้ค  าแสน 019160 ด.ช.วสุ  แกว้ค  าแสน 2001044 ร.ร.บา้นเขาพริกไทย อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 2 1,000

70 น.ส.บวัสาย  แกว้เมืองมลู 017227 ด.ช.กฤตภาส  ทองลว้น 2001051 ร.ร.บา้นเกาะแกว้อนุสรณ์ อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 2 1,000

71 นางรัตนาภรณ์  แดนดงเมือง 018849 ด.ญ.พชัรียา  แดนดงเมือง 2001051 ร.ร.บา้นเกาะแกว้อนุสรณ์ อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 2 1,000

72 นางชญาน์นนัท ์ พลูสมบติั 018767 ด.ญ.ศกัด์ิศรณ์  พลูสมบติั 2001053 ร.ร.บา้นศรีสมบรูณ์พฒันา อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 2 1,000

73 นายศุภชยั  อาลยั 016417 ด.ญ.ณฐัณิชา  อาลยั 2001057 ร.ร.บา้นหนองกระทุม่ อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 2 1,000

74 นายสุพรรณ  แสงประเสริฐ 007074 ด.ญ.สุดาพร  แสงประเสริฐ 2001060 ร.ร.บา้นหนองตะเคียน อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 2 1,000

75 น.ส.สิริพร  อนุสรพรพงศ์ 017016 ด.ญ.ฑีจุฑา  โคกแกว้ 2001068 ร.ร.บา้นบึงเสือเตน้ อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 2 1,000

76 นางสุดใจ  พิลึก 018401 ด.ญ.พชรพรรณ  พิลึก 2001070 ร.ร.บา้นบึงหล่มสามคัคี อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 2 1,000

77 นางยพุา  ศรีบวัค  า 016262 ด.ญ.ธญัญกานต ์ ศรีบวัค  า 2002006 ร.ร.ประชารักษศึ์กษา อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 2 1,000

78 ส.ท.สุรกิตต์ิ  สุวรรณเกษการ 018768 ด.ญ.ณฏัฐนนัท ์ สุวรรณเกษการ2002007 ร.ร.บา้นหนองผกัหนาม อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 2 1,000

79 ส.ท.สุรกิตต์ิ  สุวรรณเกษการ 018768 ด.ญ.ณฏัฐภรณ์  สุวรรณเกษการ2002007 ร.ร.บา้นหนองผกัหนาม อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 2 1,000

80 นางวารุณี  ดีพลู 019127 ด.ช.ธีรวีร์  ดีพลู 2002007 ร.ร.บา้นหนองผกัหนาม อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 2 1,000

81 นางสมรัก  พรมมา 016495 ด.ญ.ณิชาพร  พรมมา 2002010 ร.ร.อ่างทองราษฎร์วิทยา อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 2 1,000

82 นายสุรนาท  มีศิลป์ 017189 ด.ญ.สุวจัฉรัตน์  มีศิลป์ 2002011 ร.ร.บา้นกระโดนเต้ีย อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 2 1,000

83 น.ส.เฉลาลกัษณ์  นารอต 012586 ด.ช.กมลภทัร  ดีใจงาม 2002023 ร.ร.บา้นวงับวั อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 2 1,000

84 นายประสิทธ์ิพร  ค  ากอ้น 015863 ด.ช.พิทกัษพ์งศ ์ ค  ากอ้น 2002025 ร.ร.บา้นสามแยก อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 2 1,000

85 นายนฤเทพ  ทองนวล 017178 ด.ญ.จิณห์นิภา  ทองนวล 2002027 ร.ร.บา้นวงัแขม(สว่างชยัวงศ)์ อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 2 1,000

86 นางกาญจนา  สอนค ามี 015259 ด.ช.วรทศัน์  สอนค ามี 2003001 ร.ร.บา้นหินดาตราษฎร์บ ารุง อ.ปางศิลาทอง                                                อนุบาล 2 1,000

87 นายพลชยั  สระทองอินทร์ 019038 ด.ช.ธนดล  สระทองอินทร์ 2003003 ร.ร.บา้นเขาน ้าอุ่น อ.ปางศิลาทอง                                                อนุบาล 2 1,000

88 นางปราณิศา  สมแวง 015899 ด.ญ.ปราณปรียา  สมแวง 2003008 ร.ร.บา้นเพชรมงคล อ.ปางศิลาทอง                                                อนุบาล 2 1,000

89 นางกุลพชัร  ยศบตุร 016783 ด.ช.วุฒิพชัร  ยศบตุร 2003010 ร.ร.บา้นคลองปลาสร้อย อ.ปางศิลาทอง                                                อนุบาล 2 1,000

90 นายทศัณรงค ์ จารุเมธีชน 016278 ด.ญ.ป่ินทิพย ์   จารุเมธีชน 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 2 1,000

91 น.ส.จุฑาทิพย ์ เหลืองวิเศษ 017035 ด.ช.ยศพนธ์  กากะทิง 2004017 ร.ร.บา้นใหมเ่จริญสุข อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 2 1,000
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92 นายพิธาเมธ  ฉลาดกลาง 018463 ด.ช.พิชาญเวช  ฉลาดกลาง 2004021 ร.ร.บา้นสุขส าราญ อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 2 1,000

93 นางจริยาภรณ์  เรืองเสน 016632 ด.ญ.จิดาภา  คุย้เจ๊ียะ 2004026 ร.ร.บา้นคลองมดแดง อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 2 1,000

94 นางจนัจิรา  ชาประเสริฐ 019063 ด.ช.เอกวิชญ ์ ศรีระวฒัน์ 2004030 ร.ร.บา้นหนองปรือ อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 2 1,000

95 นางสุภาภรณ์  ขนัทบัทิม 014898 ด.ช.วรรณพสุ  ขนัทบัทิม 2005002 ร.ร.บา้นวงัน ้าแดง อ.ทรายทอง                                                   อนุบาล 2 1,000

96 นายประวิทย ์ รอดรักษ์ 015570 ด.ช.อภินนัท ์ รอดรักษ์ 2005010 ร.ร.บา้นถนนนอ้ย อ.ทรายทอง                                                   อนุบาล 2 1,000

97 น.ส.ชนญัชิดา  ธนูศร 016915 ด.ญ.ปาริชาติ  สุภา 2006001 ร.ร.บา้นชายเคือง อ.บึงสามคัคี                                                อนุบาล 2 1,000

98 นายวีรศกัด์ิ  บญุประจกัษ์ 018694 ด.ช.ภทัรพล  บญุประจกัษ์ 2006005 ร.ร.บา้นระหานประชาศึกษา อ.บึงสามคัคี                                                อนุบาล 2 1,000

99 นางอนัชนั  จูเมือง 016688 ด.ญ.ชวกร  จูเมือง 2006008 ร.ร.บา้นทุง่ซ่าน อ.บึงสามคัคี                                                อนุบาล 2 1,000

100 นายสมนึก  สินดี 016502 ด.ญ.ณิชญาภา  สินดี 2006009 ร.ร.บา้นหนองคลา้พงษท์อง อ.บึงสามคัคี                                                อนุบาล 2 1,000

101 นางขวญัหลา้  สุคนธ์สราญ 019176 ด.ญ.ขวญัขา้ว  สุคนธ์สราญ 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                อนุบาล 2 1,000

102 นายวชัรธน  ขอพรกลาง 013000 ด.ญ.สุวิชญา  ขอพรกลาง 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         อนุบาล 2 1,000 ขาดส าเนาทะเบียนบา้น

103 นายสุรศกัด์ิ  แสนสุวรรณ 014091 ด.ช.กรุณพล  แสนสุวรรณ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         อนุบาล 2 1,000

104 น.ส.ปรางคทิ์พย ์ น ้าเงินสกุลณี 016251 ด.ญ.ศตพร  เกษพว่ง 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         อนุบาล 2 1,000

105 นางศรัญญา  ทบันอ้ย 018947 ด.ญ.พิชชานนัท ์ ทบันอ้ย 3003014 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         อนุบาล 2 1,000

106 นางพิมพพ์รรณ  ค  าภิระยศ 014137 ด.ญ.ธญัรดา  อินทจนัทร์ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       อนุบาล 2 1,000

107 นายวชัรพงษ ์ ทสะสงัคินทร์ 018890 ด.ญ.วีรัชญา  ทสะสงัคินทร์ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       อนุบาล 2 1,000

108 นายชยัวุฒิ  สงัขข์าว 016381 ด.ช.นาวี  สงัขข์าว 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              อนุบาล 2 1,000

109 น.ส.นนัทน์ภสัศ ์ ทองอาจ 015665 ด.ญ.ปภาดา  วงษม์ณ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

110 นายสุรศกัด์ิ  โพธ์ิบลัลงัค์ 016241 ด.ช.พสิษฐ์  โพธ์ิบลัลงัค์ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

111 นางตวงรัตน์  อน้อิน 016824 ด.ช.ปริญ  อน้อิน 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

112 นางเอรุวรรณ  ใจยา 015607 ด.ช.พนธกร  ใจยา 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

113 น.ส.รัตนสุดา  เกตศรี 019141 ด.ญ.กชกร  โนรี 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

114 น.ส.กิตติมา  ฤกษห์ร่าย 018350 ด.ญ.เมธาพร  โพธ์ิเรือง 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

115 น.ส.พิมพร์พสั  ทุย้แป 014138 ด.ญ.ชนมน  วงศบ์ณัฑิต 8008007 ร.ร.วงัตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

116 นายยทุธนา  ศรีสุวรรณ 014619 ด.ช.ศิริกาญจน์  ศรีสุวรรณ 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

117 นางเสาวนีย ์ ตาค  า 017594 ด.ช.ศิรวิทย ์ ตาค  า 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

118 นายชุมพล  นนัทวงศ์ 018823 ด.ญ.แพรวา  นนัทวงศ์ 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

119 นางอรสา  อ่ิมใจ 015873 ด.ญ.ศศิพิมล  อ่ิมใจ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

120 นายกิตติศกัด์ิ  ศรีพารา 017401 ด.ญ.ภูมิสิรินธร์  ศรีพารา 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

121 นางรัตนา  ปัญญา 015471 ด.ญ.กษิตริญา  ปัญญา 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

122 นายชูชาติ  อินทพงษ์ 016373 ด.ญ.เตชิดา  อินทพงษ์ 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

123 น.ส.รัฐชดาพร  พงษพ์ฒัน์ 017860 ด.ญ.เอ้ือองักุล  ศรีวิชยั 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

124 นางภณิดา  นาคมลู 017195 ด.ญ.ณฐัณิชา  นาคมลู 8008012 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

125 นางวไลพร  บวกขนุทด 016192 ด.ญ.กนัตก์นิษฐ์  บวกขนุทด 8008014 ร.ร.บอ่แกว้วิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

126 น.ส.ยพุดี  เวทการ 017203 ด.ช.ภทัรพงศ ์ ตาทอง 8008014 ร.ร.บอ่แกว้วิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

127 นางมาไล  พลเก่ง 016362 ด.ญ.กญัญาพชัร  พลเก่ง 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

128 น.ส.ณฐัวรรณ  เอ้ียงปาน 017514 ด.ช.ธนะศกัด์ิ  อุดมสุข 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1
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129 น.ส.ศิริญญา  ประพตัร 017801 ด.ญ.ปัณณพร  จนัคง 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

130 นางอาวร  โฉมศรี 017989 ด.ช.ภูริณฐั  โฉมศรี 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

131 นางนงลกัษณ์  สุขสวสัด์ิ 016201 ด.ญ.ณฏัฐนนัท ์ สุขสวสัด์ิ 8008016 ร.ร.พชัรกิติยาภา2ก าแพงเพชร กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

132 นางวรรณนิสา  จนัทราศรี 018732 ด.ญ.ฐิติมา  จนัทราศรี 8008018 ร.ร.โกสมัพีวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

133 นายสุรชชั  เมฆประยรู 016765 ด.ช.กิตติภณ  เมฆประยรู 8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

134 นางกมลรัตน์  ช่างตีทอง 016887 ด.ญ.ศุภาพิชญ ์ ช่างตีทอง 8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

135 นางราตรี  พงษเ์สือ 014844 ด.ช.ฐานพฒัน์  พงษเ์สือ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

136 นายนรภทัร  แสงสาย 018445 ด.ญ.วิชญาดา  กฐินทอง 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

137 นายอุทาน  คุณยงค์ 015143 ด.ญ.เพชรน ้าหน่ึง  คุณยงค์ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

138 นางยพิุน  เกิดแพร 015470 ด.ช.ณฐัพงษ ์ เกิดแพร 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

139 นางนุชนาท  สิงหา 015915 ด.ช.ฐนกร  สิงหา 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

140 น.ส.วิรัตดา  วิชาพร 016463 ด.ญ.นยัน์ปพร  บรรลือศกัด์ิ 8008024 ร.ร.วงัแขมวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

141 น.ส.ทศันีย ์ ตาทิพย์ 019031 ด.ญ.ปภาวรินทร์  ตาทิพย์ 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

142 นางปวริสา  วาปี 017023 ด.ญ.พิมพช์นก  วาปี 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

143 นางดาวลัย ์ ภูวดล 014236 ด.ญ.ปัญญน์ภสั  ภูวดล 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

144 นางสมเจตนา  มาประเสริฐ 016695 ด.ช.ณฐัภาส  มาประเสริฐ 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

145 นางอจัฉรา  จา้วสนัเท๊ียะ 017467 ด.ช.ศิรวจัน์  จา้วสนัเท๊ียะ 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

146 นายรังสรรค ์ ฝ่ายสมบติั 015079 ด.ญ.ไปรยา  ฝ่ายสมบติั 8008029 ร.ร.สกังามวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 2 1,000

147 นางภคัวลญัชญ ์ พนัโชติ 017173 ด.ช.ปรเมศร์  พนัโชติ 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   อนุบาล 2 1,000

148 นางจินตนา  สุกใส 017309 ด.ญ.กนัตก์มล  สุกใส 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   อนุบาล 2 1,000

149 น.ส.สุกญัญา  จนัทร์ปัญญา 017901 ด.ญ.สุภสัสรา  จนัทร์ปัญญา 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   อนุบาล 2 1,000

150 นายณรงค ์ อาจมิตร 018232 ด.ช.ศิวรงค ์   อาจมิตร 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   อนุบาล 2 1,000 ทะเบียนบา้น ไดศ้.1 ก.ค.59

รวม 150,000



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 3

1 น.ส.จีรวรรณ  แสงจ าปา 016374 ด.ช.กลทีป์  แสงจ าปา 1001006 ร.ร.บา้นหนองสะแก อ.เมือง                                                     อนุบาล 3 1,000

2 นางปริศนา  พรมภกัดี 018413 ด.ช.ณฐัรัตน์  พรมภกัดี 1001018 ร.ร.บา้นปางเรือ อ.เมือง                                                     อนุบาล 3 1,000

3 นางณฐักานต ์ สุวรรณประทีป 017804 ด.ช.สิรภทัร  สุวรรณประทีป 1001065 ร.ร.บา้นโพธ์ิพฒันา อ.เมือง                                                     อนุบาล 3 1,000

4 น.ส.ศิริขวญั  อือนอก 016340 ด.ช.กวิน  ขยนัการนาวี 1001074 ร.ร.บา้นหนองใหญ่ อ.เมือง                                                     อนุบาล 3 1,000

5 นางจิรัฏฐ์อร  สวนไมห้อม 015941 ด.ญ.อนงคฐิติญา  สวนไมห้อม 1001093 ร.ร.บา้นไตรตรึงษ์ อ.เมือง                                                     อนุบาล 3 1,000

6 นางนริศรา  ไทยพาท 018442 ด.ช.ปณุณพฒัน์   ไทยพาท 1002007 ร.ร.บา้นเขาสว่างอารมณ์ อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 3 1,000

7 นางสินีนาฏ  หอมมาลา 016572 ด.ช.ภากร  หอมมาลา 1002013 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 3 1,000

8 นาย พทัธิพงศ ์ พลอาจ 016826 ด.ญ.ณฐัมน  พลอาจ 1002013 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 3 1,000

9 นายอุบลรัตน์  อุดมสุข 016750 ด.ช.ชญานิน  อุดมสุข 1002029 ร.ร.บา้นบึงพิไกร อ.พรานกระต่าย                                               อนุบาล 3 1,000

10 นางสุกญัญา  กุสุโมทย์ 018190 ด.ญ.พิชญาภคั  กุสุโมทย์ 1003008 ร.ร.บา้นหนองแมแ่ตง อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 3 1,000

11 นายเอกสิทธ์ิ  รอดวิเศษ 017603 ด.ญ.กญัญาวีร์  รอดวิเศษ 1003014 ร.ร.บา้นโนนใหญ่ อ.ไทรงาม                                                    อนุบาล 3 1,000

12 นางวราภรณ์  พรมมาเตียม 015805 ด.ช.ชิติพทัธ์  พรมมาเตียม 1004021 ร.ร.วฒันราษฎร์ศึกษา อ. ลานกระบือ                                                อนุบาล 3 1,000

13 นายพิชยั  นวลไผ่ 018360 ด.ญ.ชุตินนัท ์ นวลไผ่ 2001004 ร.ร.บา้นหนองชะแอน อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 3 1,000

14 น.ส.ลลนา  โหมดมา 018964 ด.ช.นรากร  โอเจริญ 2001004 ร.ร.บา้นหนองชะแอน อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 3 1,000

15 น.ส.นวกมล  สายเคร่ือง 018754 ด.ญ.ณชัชา  สายเคร่ือง 2001006 ร.ร.บา้นหนองชา้งงาม อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 3 1,000

16 นายเรวตัร  ทวยจนัทร์ 018912 ด.ช.แทนคุณ  ทวยจนัทร์ 2001006 ร.ร.บา้นหนองชา้งงาม อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 3 1,000

17 นางวิภาวรรณ  อภยัศรี 018759 ด.ญ.ภควรรณ  อภยัศรี 2001007 ร.ร.บา้นหนองปลอ้ง อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 3 1,000

18 นางรัชนก  มหาศรี 016895 ด.ญ.ณิชา  มหาศรี 2001027 ร.ร.โนนตารอด อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 3 1,000

19 นางออ้มสร้อย  นาเวช 016834 ด.ช.ภทัรพงศ ์ นาเวช 2001047 ร.ร.บา้นส่องตาแล อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 3 1,000

20 น.ส.ดวงกมล  กุลม่ิง 016815 ด.ญ.เรณุกา  กุลม่ิง 2001057 ร.ร.บา้นหนองกระทุม่ อ. ขาณุฯ                                                    อนุบาล 3 1,000

21 นายประยรู  ค  าภา 016276 ด.ช.ปรัชรินทร์  ค  าภา 2002015 ร.ร.บา้นทรัพยม์ะนาว อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 3 1,000
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22 นายปณุณวิช  แกว้ปัน 014976 ด.ช.ปราชญ ์ แกว้ปัน 2002018 ร.ร.บา้นหนองจอก อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 3 1,000

23 นางอาทิตยา  นิพนต์ 016500 ด.ช.ศรวลัย ์ นิพนต์ 2002034 ร.ร.บา้นวงัน ้า อ.คลองขลุง                                                  อนุบาล 3 1,000

24 นางชนากานต ์ บญุโกมล 015068 ด.ช.ศุภวิชญ ์ บญุโกมล 2003001 ร.ร.บา้นหินดาตราษฎร์บ ารุง อ.ปางศิลาทอง                                                อนุบาล 3 1,000

25 น.ส.ลชัดาพร  ดิษภา 018424 ด.ญ.กฤติกา  ดิษภา 2003007 ร.ร.บา้นซบัใหญ่ศึกษาฯ อ.ปางศิลาทอง                                                อนุบาล 3 1,000

26 น.ส.กมลรัตน์  บญุแสน 018741 ด.ญ.ศิรินนัท ์ ปานงาม 2003011 ร.ร.บา้นปางตาไว อ.ปางศิลาทอง                                                อนุบาล 3 1,000

27 นายทศันพงษ ์ ไพฑูรย์ 017182 ด.ญ.ณิชนนัทน์  ไพฑูรย์ 2004003 ร.ร.บา้นใหมธ่งชยั อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 3 1,000

28 นางสมร  ดวงรัตน์ 016488 ด.ช.วิชญภ์าส  ดวงรัตน์ 2004004 ร.ร.บา้นแปลงส่ี อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 3 1,000

29 นางจุลนฏั  อยูสุ่ขยิง่สถาพร 015115 ด.ญ.ปพิชญา  เคลือบปัญญา 2004017 ร.ร.บา้นใหมเ่จริญสุข อ.คลองลาน                                                   อนุบาล 3 1,000

30 น.ส.ไพรัตน์  พิมพาสอน 013525 ด.ช.สิรภพ  ลิขิต 2005003 ร.ร.บา้นหนองนกชุม อ.ทรายทอง                                                   อนุบาล 3 1,000

31 นายชะราวุฒิ  ฤทธ์ิทอง 015356 ด.ญ.วรัญญา  ฤทธ์ิทอง 2006002 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.บึงสามคัคี                                                อนุบาล 3 1,000

32 นายเช่ียวชาญ  แกว้สิงห์ 016271 ด.ช.ภาม  แกว้สิงห์ 2006007 ร.ร.บา้นศรีทอง อ.บึงสามคัคี                                                อนุบาล 3 1,000

33 นายส่งชยั  จนัทร์หา 015531 ด.ญ.ณฐันนัท ์ จนัทร์หา 2006008 ร.ร.บา้นทุง่ซ่าน อ.บึงสามคัคี                                                อนุบาล 3 1,000

34 นางจุฬาภรณ์  อ่อนนอ้ม 016268 ด.ช.วุฒิภทัร  อ่อนนอ้ม 2006008 ร.ร.บา้นทุง่ซ่าน อ.บึงสามคัคี                                                อนุบาล 3 1,000

35 นางรัตนาภรณ์  เครือยา 016220 ด.ญ.สุตาภทัร  เครือยา 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        อนุบาล 3 1,000

36 นางอญัชลี  จงมีความสุข 018313 ด.ญ.ณชัชา  จงมีความสุข 3002005 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชรเทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        อนุบาล 3 1,000

37 นายนราธิป  พวงทอง 018314 ด.ช.ธนกฤติ  พวงทอง 3002005 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชรเทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        อนุบาล 3 1,000

38 นายเพ่ิม  บดีรัฐ 011383 ด.ช.ฐาปกรณ์  บดีรัฐ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         อนุบาล 3 1,000

39 นายณฐัดนยั  เรือนค า 014002 ด.ญ.ณิรณิณ  เรือนค า 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         อนุบาล 3 1,000

40 นายนิพนธ์  กกขนุทด 013438 ด.ญ.นรีกานต ์   กกขนุทด 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              อนุบาล 3 1,000
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41 น.ส.สายฝน  ซุ่นขวญั 016774 ด.ช.ปฐมพงศ ์ น่วมหนอม 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              อนุบาล 3 1,000

42 นางณิชาภา  เพ่ิมสมบติั 017026 ด.ญ.พิมพร์ภสั  เพ่ิมสมบติั 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

43 นางปราริชาติ  น่วมอินทร์ 016575 ด.ญ.นนัทน์ลิน  น่วมอินทร์ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

44 นางอนามิกา  คงเพชรศกัด์ิ 017124 ด.ญ.ภฏัสิกานต ์ คงเพชรศกัด์ิ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

45 น.ส.นนัทน์ภสัถ ์ อินทร์ป้อม 013431 ด.ช.บริุนทร์  อินทร์ป้อม 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

46 น.ส.จุฑารัตน์  ทรงอยู่ 017250 ด.ช.นภทัร  ใจหงอก 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

47 นายยทุธนา  บาอินทร์ 016627 ด.ช.ศุภวิชญ ์ บาอินทร์ 8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

48 นายธวชัชยั  ต  ามะ 019093 ด.ช.ธนภทัร  ต  ามะ 8008012 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

49 นายสุรนนัท ์ พนัธ์สมบรูณ์ 014603 ด.ช.สิรพนธ์  พนัธ์สมบรูณ์ 8008014 ร.ร.บอ่แกว้วิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

50 ว.ท.ร.ต.ญจุฑามาศ  ดอนสุวอ 018419 ด.ช.วรโชติ  ดอนสุวอ 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

51 นางเนาวรัตน์  ชา้งนอ้ย 016616 ด.ญ.ปวริศา  ชา้งนอ้ย 8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

52 นายประทีป  ขนักสิกรรม 016698 ด.ช.ธนทั  ขนักสิกรรม 8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

53 นางกาญจนา  ธรรมมี 017002 ด.ญ.กิรติญา  ธรรมมี 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

54 นายณฐัวุฒิ  กมลหตัถ์ 016126 ด.ช.ณชพล  กมลหตัถ์ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

55 น.ส.ณฐัหทยั  ศรีทวงศว์รากร 016489 ด.ช.สุรศิษฐ์  ศรีทวงศว์รากร 8008022 ร.ร.ระหานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

56 น.ส.สาวิตรี  ศิริเวิน 017470 ด.ช.ณฐัชนน  เหมือนอินทร์ 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

57 นายพิเชตร์  บวัเถ่ือน 015831 ด.ช.ศิวพชัร์  บวัเถ่ือน 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

58 นายธนายทุธ  คลงัวงษ์ 016099 ด.ช.สิราภทัร์  คลงัวงษ์ 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

59 น.ส.ชาตินี  ศิริพงษไ์ทย 016332 ด.ญ.จุฬนี  ชูช่วย 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                อนุบาล 3 1,000

60 นางพรทิพย ์ หล าพรม 015176 ด.ช.ยศภทัร  หล าพรม 9801001 หน่วยกลางหกัสหกรณ์ หน่วยกลาง                                                   อนุบาล 3 1,000

61 น.ส.เอมวดี  เส็งเต้ียม 017646 ด.ช.ยศภทัร  เส็งเต้ียม 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   อนุบาล 3 1,000

รวม 61,000
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รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่1

1 นางวราภรณ์  รอไธสง 017350 ด.ช.เดชาวตั   รอไธสง 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

2 นายณรงคช์ยั  บญุหนุน 017544 ด.ช.ศาสน  บญุหนุน 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

3 นางปัทมา  สรรพานิช 017410 ด.ญ.สรรกมล  สรรพานิช 1001013 ร.ร.บา้นทุง่เศรษฐี อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

4 นางวลยัพร  หวงัเจริญ 016752 ด.ญ.วริศรา  หวงัเจริญ 1001019 ร.ร.อ่างทองพฒันา อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

5 น.ส.วรรนภา  บตุรดี 018982 ด.ญ.ธีราพร  แซ่อึง 1001023 ร.ร.บา้นคลองห้วยทราย อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

6 น.ส.พณัณ์ชิตา  จนัทราภิรมย์ 017333 ด.ญ.ฉตัรพริตา  ทองจรัส 1001041 ร.ร.บา้นสระสิงห์โต อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

7 นางเยาวลกัษณ์  กทัชลี 017265 ด.ช.กรวิชญ ์ สวสัด์ิสุข 1001046 ร.ร.บา้นปางขนุน อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

8 นางหฤทยั  เกิดมีโภชน์ 016344 ด.ช.พชรดนยั  เกิดมีโภชน์ 1001049 ร.ร.บา้นชยัภูมิ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

9 นางเลียม  มาศบ ารุง 017396 ด.ญ.ณชนก  มาศบ ารุง 1001049 ร.ร.บา้นชยัภูมิ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

10 นางพรสุดา  สุชาติ 016464 ด.ญ.พิชญดา  สุชาติ 1001051 ร.ร.ผินฯ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

11 นางสุนนัทา  ศิริเมือง 017792 ด.ญ.สกลสุภา  ศิริเมือง 1001056 ร.ร.บา้นไทรยอ้ย อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

12 นางณฐัมน  จนัทร์พรหม 015078 ด.ญ.กญัญาณฐั  จนัทร์พรหม 1001062 ร.ร.ชุมชนบา้นคณฑี อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

13 นางสิรินนัท ์ บษุชะบา 017767 ด.ญ.ปวนัรัตน์  บษุชะบา 1001071 ร.ร.ทุง่ตาพกุ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

14 นางชนิดาพรรณ  ชูเชิด 017776 ด.ช.อติวิชญ ์ ชูเชิด 1001074 ร.ร.บา้นหนองใหญ่ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

15 น.ส.จนัทร์เพญ็  จัน่เจริญ 018349 ด.ญ.วิรัญชนา  วารีศรี 1001074 ร.ร.บา้นหนองใหญ่ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

16 นายวีระ  สุพรรณชาติ 017142 ด.ญ.วรณนั  สุพรรณชาติ 1002007 ร.ร.บา้นเขาสว่างอารมณ์ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

17 นางยพุา  สีข  า 018642 ด.ช.ปัณณกร  สีข  า 1002023 ร.ร.บา้นหนองทราย อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

18 นายอุบลรัตน์  อุดมสุข 016750 ด.ญ.ชญานนัท ์ อุดมสุข 1002029 ร.ร.บา้นบึงพิไกร อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

19 นางอารีรัตน์  ศรีวงศ์ 019066 ด.ญ.กวิสรา  ศรีวงศ์ 1002029 ร.ร.บา้นบึงพิไกร อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

20 นายนิรันดร  จนัทร์สวสัด์ิ 017910 ด.ช.นิพิฐพนธ์  จนัทร์สวสัด์ิ 1002038 ร.ร.บา้นสุขขมุ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

21 นายจกัรกฤษณ์  ทะวงศ์ 018676 ด.ญ.กรณิศ  ทะวงศ์ 1002038 ร.ร.บา้นสุขขมุ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

22 น.ส.จารุณี  หิรัญชาติ 018447 ด.ญ.ฑิตยา  เด่นดวง 1002044 ร.ร.บา้นวงัมะค่า อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

23 นางเอมอร  ไกรศร 015212 ด.ช.ภูมวิลกัษณ์  ไกรศร 1003008 ร.ร.บา้นหนองแมแ่ตง อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

24 นายสมภาร  ศรีทอง 017547 ด.ช.จิตติพฒัน์  ศรีทอง 1003009 ร.ร.บา้นตอรัง อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

25 นางกญัญา  บญุหลงั 015713 ด.ช.โสภณสิริ  บญุหลงั 1003010 ร.ร.บา้นไผต่าสุ่ม อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

26 นางวราภรณ์  กาวีนุ 017795 ด.ญ.วชิรญาณ์  กาวีน 1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์บ ารุง อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

27 นางปนดัดา  เสืออุดม 016691 ด.ช.ณฐัพงศ ์ เสืออุดม 1004011 ร.ร.บา้นคุยมะมว่ง อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

28 นางปาณิศา  ลีสี 018540 ด.ช.วสุพล  ลีสี 1004012 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

29 นางนิสาคร  เกิดทอง 017490 ด.ญ.สิริมา  เกิดทอง 1004018 ร.ร.บา้นลานตาบวั อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

30 นางยพุา  สุ่มทรัพย์ 015546 ด.ญ.บรรณสรณ์  สุ่มทรัพย์ 1004025 ร.ร.บา้นสุรเดชสามคัคี อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

31 นางศรีไพร  ค  าเท่ียง 016903 ด.ญ.ศรีริดา  ค  าเท่ียง 1004028 ร.ร.บา้นประดาเจ็ดรัง อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000
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32 นางพยอม  กาศโอสถ 018646 ด.ช.ชยากร  กาศโอสถ 1004031 ร.ร.บา้นจนัทิมา อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

33 นายโพธ์ิทอง  ปริมิตร 018798 ด.ช.พชรพล  ปริมิตร 1005007 ร.ร.บา้นดงซ่อม อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

34 นางทิพวรรณ  เพ่ือวงษ์ 018056 ด.ญ.ณชัชา  เพ่ือวงษ์ 1005013 ร.ร.บา้นวงัชมภู อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

35 นางปรีชญา  สระทองสอน 015606 ด.ญ.ณฐัวดี  สระทองสอน 2001003 ร.ร.บา้นวงัหวัแหวน อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

36 นางชลธิชา  สุขเกษม 017000 ด.ญ.ณฐัภสัสร  สุขเกษม 2001004 ร.ร.บา้นหนองชะแอน อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

37 น.ส.กฤษณา  สถิตยเ์กิด 016847 ด.ช.นนทพทัธ์  ปราบโรค 2001005 ร.ร.บา้นเขาพริกอนุสรณ์ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

38 นายชลอ  เงินเมือง 009731 ด.ช.รชต  เงินเมือง 2001020 ร.ร.บา้นหนองบอน อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

39 นางนิตยา  เช้ืออภยั 016676 ด.ช.กฤตเมธ  เช้ืออภยั 2001028 ร.ร.บา้นเกาะตาล อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

40 นางวารุณี  กนัธิยะ 015550 ด.ช.วิดลสร  กนัธิยะ 2001034 ร.ร.บา้นวงัน ้าซึม อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

41 นางพรณฐัชา  อ่ิมเนย 016266 ด.ช.พรภริษย ์ อ่ิมเนย 2001036 ร.ร.บา้นโป่งดู่ประชาอุทิศ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

42 นายสุทศัน์  ทองมหา 016414 ด.ช.ภานุวฒัน์  ทองมหา 2001043 ร.ร.บา้นหนองน ้าแดง อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

43 นายวรวิทย ์ สุขจุ่น 018410 ด.ช.วรปรัชญ ์ สุขจุ่น 2001049 ร.ร.บา้นวงัน ้าพฒันา อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

44 น.ส.กานตติ์มา  แซ่เต๋ิน 018688 ด.ญ.ฐิติกานต ์ ตามบญุ 2001049 ร.ร.บา้นวงัน ้าพฒันา อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

45 นายวรรณวินิต  จิตตะขบ 018386 ด.ญ.นนัทน์ภสั  จิตตะขบ 2001053 ร.ร.บา้นศรีสมบรูณ์พฒันา อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

46 นางชญาน์นนัท ์ พลูสมบติั 018767 ด.ญ.กุลิสรา  พลูสมบติั 2001053 ร.ร.บา้นศรีสมบรูณ์พฒันา อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

47 นายอุทิศ  สุวาส 013699 ด.ญ.เขมจิรา  สุวาส 2001060 ร.ร.บา้นหนองตะเคียน อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

48 นายปรีชา  แกว้โสภณ 007949 ด.ช.ภาสกร  แกว้โสภณ 2001068 ร.ร.บา้นบึงเสือเตน้ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

49 นางสุภาวฎี  สนพิทกัษ์ 013234 ด.ช.ศุภณฐั  สนพิทกัษ์ 2001071 ร.ร.บา้นหวัเสลา อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

50 นางน ้าผ้ึง  พิลึก 009556 ด.ญ.อนิญชนา  พิลึก 2002008 ร.ร.อนุบาลวงัไทร อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

51 นางณิชกานต ์ ทองมว้นวง 016612 ด.ช.ชลวิชญ ์ ทองมว้นวง 2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

52 นางธนพร  วรเจริญ 016920 ด.ช.ชยพล  วรเจริญ 2002021 ร.ร.วดัคลองเจริญ อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

53 นายนฤเทพ  ทองนวล 017178 ด.ช.อชิระ  ทองนวล 2002027 ร.ร.บา้นวงัแขม(สว่างชยัวงศ)์ อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

54 น.ส.รุ่งอรุณ  ชิตมนตรี 015421 ด.ช.ยศกร  ชิตมนตรี 2002032 ร.ร.บา้นทุง่หนัตรา อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

55 นางสุทธารัตน์  ขนุพิลึก 017508 ด.ญ.ณทัภคั  พุม่พนัฆอ้ง 2002046 ร.ร.วดัพรหมประดิษฐ์ อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

56 นายปรีชา  สตัยะค า 010731 ด.ช.รัตนธรรม  สตัยะค า 2002049 ร.ร.บา้นแมล่าด อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

57 นางสกุลรัตน์  พิลึก 016816 ด.ช.ชิติพทัธ์  พิลึก 2003001 ร.ร.บา้นหินดาตราษฎร์บ ารุง อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

58 นางวาสนา  แสนงาม 013789 ด.ญ.นวพร  แสนงาม 2003002 ร.ร.บา้นหนองหิน อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

59 นางพชัรี  รัตนศรี 017392 ด.ช.ภูฬิพฒัน์  รัตนศรี 2003002 ร.ร.บา้นหนองหิน อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

60 นางศกุนิชญ ์ มีแกว้ 016956 ด.ช.ศุภณฐั  มีแกว้ 2003003 ร.ร.บา้นเขาน ้าอุ่น อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

61 นางอมัพร  จนัทราศรี 016583 ด.ญ.อรษา  จนัทราศรี 2003004 ร.ร.บา้นมอเจริญ อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

62 นายวุฒิพงษ ์ ปัญญามา 015045 ด.ช.กฤต  ปัญญามา 2003006 ร.ร.บา้นอุดมทรัพย์ อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

63 นางสินีนาฏ  ชาญธญักรรม 017581 ด.ช.ภควฒัน์  ชาญธญักรรม 2003011 ร.ร.บา้นปางตาไว อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

64 นางยพิุน  ใจหมั้น 016741 ด.ญ.ณฐัชยา  ใจหมั้น 2003013 ร.ร.บา้นคลองลึกพฒันา อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000
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65 นางแสงจนัทร์  เช้ือเขตกรรม 015277 ด.ช.สิรวิชญ ์ เช้ือเขตกรรม 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

66 นางสายใจ  เจริญเยาว์ 015366 ด.ช.วีรวฒัน์  เจริญเยาว์ 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

67 นางปวีณ์ธิดา  ไชยธงรัตน์ 018700 ด.ญ.ปริยาภทัร  ไชยธงรัตน์ 2004002 ร.ร.บา้นปากคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

68 น.ส.อมลวรรณ  วงคท์องจนัทร์ 016938 ด.ญ.ชนญัชิดา  นนทลกัษณ์ 2004005 ร.ร.บา้นคลองเตย อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

69 น.ส.หทยัชนก  ปฎิสนธิ 016658 ด.ช.ชนาธิป  ปีขาล 2004010 ร.ร.บา้นทา่ขา้มสามคัคี อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

70 นายนนทกร  บวัหอม 017138 ด.ญ.ณฐัชา  บวัหอม 2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

71 น.ส.วรัญญา  สายทอง 016526 ด.ช.คริษฐ์  สุรเดช 2004017 ร.ร.บา้นใหมเ่จริญสุข อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000 ขาดทะเบียนบา้นบตุร

72 นายเพย  มะลิวลัย์ 012510 ด.ญ.วรวี  มะลิวลัย์ 2004023 ร.ร.บา้นโป่งน ้าร้อน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

73 น.ส.อาภาภรณ์  ธรรมกรณ์ 016671 ด.ช.ประวนัวิทย ์ เอ่ียมบญุรอด 2004024 ร.ร.บา้นคลองไพร อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

74 นางจิรภา  วรรณวงค์ 014817 ด.ช.ณฐัวุฒิ  วรรณวงค์ 2004025 ร.ร.บา้นคลองสมบรูณ์ อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

75 นางศุภรรัตน์  สุขแจ่ม 015245 ด.ญ.จินดารัตน์  สุขแจ่ม 2004025 ร.ร.บา้นคลองสมบรูณ์ อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

76 นางเสาวนีย ์ ทองพฒุ 016555 ด.ช.ปญุญพฒัน์  แหวนจีน 2004028 ร.ร.บา้นเพชรนิยม อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

77 น.ส.เนตรทราย  เจนสาริกิจ 018784 ด.ช.ไวยาวิทย ์ โคยามา 2004028 ร.ร.บา้นเพชรนิยม อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

78 น.ส.พนชักร  บญุนาค 019278 ด.ญ.ฐิตาภา  ธงฉิมพลี 2004029 ร.ร.บา้นมอสมบรูณ์มิตรภาพท่ี189อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

79 นางกชกร  อุดรวงษ์ 018177 ด.ญ.วนัชรพร  อุดรวงษ์ 2004032 ร.ร.สกังามประชาสรรค์ อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

80 นางชยาภรณ์  บบุผามาลา 014879 ด.ช.ชลพรรษ  บบุผามาลา 2005004 ร.ร.บา้นหนองไผ่ อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

81 นางซ่อนกล่ิน  ศุภกิจเจริญ 016267 ด.ญ.ศุรดา  ศุภกิจเจริญ 2005009 ร.ร.บา้นบึงส าราญ อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

82 นางพรพิสุทธ์ิ  เปรมทวีวรกุล 014895 ด.ญ.ณฐัฐารักษ ์ สืบพนัธุ์ดี 2006001 ร.ร.บา้นชายเคือง อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

83 น.ส.ชนญัชิดา  ธนูศร 016915 ด.ญ.ชาตินนัท ์ สุภา 2006001 ร.ร.บา้นชายเคือง อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

84 นางพรทิพย ์ แสนทวีสุข 017565 ด.ช.แทนคุณ  แสนทวีสุข 2006012 ร.ร.บา้นสามขา อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

85 นายวิชิต  ผาสุขจิตร 015629 ด.ญ.ปานนภา  ผาสุขจิตร 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

86 น.ส.วรัญตรา  แกว้สินชยั 017645 ด.ช.ลกัษมนั  ข  าตน้วงษ์ 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

87 นางนภชนก  ทองมากรัตน์ 015422 ด.ญ.อรณิชชา  ทองมากรัตน์ 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

88 นางพนิดา  นุตตะโยธิน 018936 ด.ญ.ณฐันิดา  นุตตะโยธิน 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

89 นายศุภณฐั  ดิลกคุณธรรม 014478 ด.ญ.กญัญพชัร  ดิลกคุณธรรม 3002004 ร.ร.ชากงัราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

90 นางณฏัฐิวรา  ธนสิริพงศภ์คั 018312 ด.ญ.ปัทวรัชญ ์ ธนสิริพงศภ์คั 3002005 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชรเทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

91 นายขจรศกัด์ิ  จนัทร์นวล 017893 ด.ญ.เรืองรัศม์ิ  จนัทร์นวล 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

92 นายสมนึก  ศรีอนงค์ 018212 ด.ญ.ปวรรณรัตน์  ศรีอนงค์ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

93 นายเดชณรงค ์ สร้อยยงัสุข 018273 ด.ญ.นนัทิกา  สร้อยยงัสุข 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

94 นายส าราญ  เพชรรัตน์ 012639 ด.ญ.กนกนิภา  เพชรรัตน์ 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

95 น.ส.ธิภารัตน์  ส าลีเติมสิริ 018923 ด.ช.พศิน  ส าลีเติมสิริ 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

96 นายด ารงศกัด์ิ  กนกสิงห์ 013809 ด.ช.ธีรภทัธ  กนกสิงห์ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

97 น.ส.ชยาภา  พุม่สมบติั 016605 ด.ญ.พิชญาภา  เพช็รหิน 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000
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98 นางสุวฒันี  บญุแผผ่ล 016853 ด.ช.อคัรเดช  บญุแผผ่ล 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

99 นายสุระศกัด์ิ  ยอดหงษ์ 014684 ด.ช.ศุภวิชญ ์ ยอดหงษ์ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

100 นางทิพวลัย ์ พรหมรักษ์ 014754 ด.ช.ธงธน  พรหมรักษ์ 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

101 น.ส.นนทกาล  รูปเอ่ียม 015458 ด.ญ.รัชชานนท ์ ผดุงทศ 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

102 นายสุรัติ  ช่างยอ้ม 018668 ด.ช.พศวีร์  ช่างยอ้ม 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

103 นางวรัญญาภรณ์  ศรีมว่งวงค์ 014682 ด.ญ.สุพิชร์ชญา  ศรีมว่งวงค์ 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

104 นายสุวิทย ์ ผลาผล 018536 ด.ญ.สุพิชชา  ผลาผล 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

105 นายศุภากร  โฉมนาท 018184 ด.ช.ภูมิทศัน์  โฉมนาท 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

106 นางปราริชาติ  น่วมอินทร์ 016575 ด.ญ.ทชัชกร  น่วมอินทร์ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

107 นายปกรณ์  เกตนานนท์ 018203 ด.ช.พฒันกร  เกตนานนท์ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

108 น.ส.วิยะดา  อินทพงษ์ 016883 ด.ญ.วรนนัท ์ สุขส าราญ 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

109 นายสมานพนัธ์  ค  าชู 016984 ด.ญ.ศิริภสัสร  ค  าชู 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

110 น.ส.ประไพพร  อินตะ๊สี 018304 ด.ญ.ณฐัณิชา  ชุมแกว้ 8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

111 นายวิชยั  พลบัดี 018510 ด.ช.พิพฒัน์พงษ ์ พลบัดี 8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

112 นายวิโรจน์  ปิติพืช 017018 ด.ช.ณฐัวรรธน์  ปิติพืช 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

113 นายอุปถมั  ปาณะกุล 017787 ด.ช.กรณฏัฐาวชิรากรณ์  ปาณะกุล8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

114 นายพรชยั  ชยัรินทร์ 017054 ด.ญ.นวพร  ชยัรินทร์ 8008014 ร.ร.บอ่แกว้วิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

115 นายธนกฤษ  นกัพรานบญุ 017283 ด.ช.ชยางกูร  นกัพรานบญุ 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

116 นางชญานิษฐ์  ภสัสรเจริญวงศ์ 013876 ด.ช.ธนวรรธน์  ภสัสรเจริญวงศ์8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

117 นางทศันียว์รรณ์  เพชรพิพฒัน์ 016395 ด.ญ.ศิริวรรณ  เพชรพิพฒัน์ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

118 นางนุชจรี  หล าใจซ่ือ 013295 ด.ช.ภทัรกฤษฎ ์ หล าใจซ่ือ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

119 นายสุพิน  โจกุ้ล 016011 ด.ช.อาฒิพงศ ์ โจกุ้ล 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

120 นายพิพฒัน์  โสรัตน์ 016470 ด.ช.ลิปปกร  โสรัตน์ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

121 นางนุชนาท  สิงหา 015915 ด.ญ.วรินทร  สิงหา 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

122 นางนนัทวนั  หงสไกร 018044 ด.ช.ณฐัดนยั  หงสไกร 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

123 นางเรณู  กิตติวฒันากูล 018057 ด.ช.ณฏัฐกิตต์ิ  กิตติวฒันากูล 8008024 ร.ร.วงัแขมวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

124 นายมาวิน  จนัทร์สา 014424 ด.ช.ชญานนท ์ จนัทร์สา 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

125 นางนวลจนัทร์  ธานงั 015507 ด.ช.คุณานนต ์ ธานงั 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

126 นายสงวนศกัด์ิ  เศรษฐีธญัญาหาร 019191 ด.ช.วริทธ์ิธร  เศรษฐีธญัญาหาร8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

127 นายสุกลวตัร  พรรณแสง 016842 ด.ช.ชวกร  พรรณแสง 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

128 น.ส.วฒันา  กนัทาเวศย์ 017426 ด.ช.พงศศ์รัณย ์ กนัทาเวศย์ 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

129 นางสุพตัรา  ประภาศรี 018080 ด.ญ.ภทัรลภา  ประภาศรี 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000

130 น.ส.นฐพร  ขนุแกว้ 018521 ด.ช.กมลาสน์  สุขแช่ม 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,000



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

รวม 130,000

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่2

1 นางภทัราวดี  เจริญสวสัด์ิ 018358 ด.ญ.ปวีณา  เจริญสวสัด์ิ 1001006 ร.ร.บา้นหนองสะแก อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

2 นางทาริกา  บญุกล่ิน 016386 ด.ช.ณฐัชนน  บญุกล่ิน 1001011 ร.ร.วดัพระบรมธาตุ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

3 นางรัตนาพร  นาคพงษ์ 014794 ด.ญ.ศิริน  นาคพงษ์ 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

4 นางวาสินี  เนียมญานนท์ 017724 ด.ญ.ศศิมณฑน์  เนียมญานนท์ 1001016 ร.ร.บา้นยางเลียงฯ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

5 นายวิชาญกรณ์  พนัธุ์จนัทร์ดี 006279 ด.ญ.วชิราพร  พนัธุ์จนัทร์ดี 1001029 ร.ร.วดักลัปพฤกษ์ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

6 นางสุธีรา  สารียงั 014024 ด.ญ.ณิชาภา  สารียงั 1001032 ร.ร.บา้นเทพนคร อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

7 นายสมจิตร์  ป่ินจุไร 014265 ด.ช.กาจชนาธิปพฒัน์  ป่ินจุไร 1001036 ร.ร.บา้นบอ่ตาโพธ์ิ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

8 นางวริญญา  นนัทโกมล 017471 ด.ช.พิชญุตม ์ นนัทโกมล 1001049 ร.ร.บา้นชยัภูมิ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

9 น.ส.ทองสิน  สุขทรัพย์ 013025 ด.ช.กรภทัร  ปัญญาเรือง 1001057 ร.ร.บา้นสุวรรณภูมิ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

10 น.ส.บศุยา  ยทุธนะพลากูร 017164 ด.ญ.บษุกร  มณีจ านงค์ 1001062 ร.ร.ชุมชนบา้นคณฑี อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

11 น.ส.อโนชา  มาประสพ 015982 ด.ญ.วชัรพร  มาประสพ 1001064 ร.ร.บา้นทา่เสล่ียง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

12 นายประกิต  บชูาบญุ 017786 ด.ช.พงศวศั  บชูาบญุ 1001066 ร.ร.บา้นใหมส่ามคัคี อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

13 นางสิรินนัท ์ บษุชะบา 017767 ด.ช.นนัทวุฒิ  บษุชะบา 1001071 ร.ร.ทุง่ตาพกุ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

14 นายคมสนัต ์ กองมว่ง 018279 ด.ช.ปิยะดนยั  กองมว่ง 1001084 ร.ร.บา้นคลองใหญ่ใต้ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

15 น.ส.ทิวาห์  นอ้ยรุ่ง 016349 ด.ช.สุทธิพจน์  บญุรอด 1001096 ร.ร.บา้นโนนโก อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

16 นางวาสนา  เกิดสุข 014119 ด.ญ.วีรกานต ์ เกิดสุข 1001099 ร.ร.บา้นธ ามรงค์ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

17 นางธิดาวรรณ  ล่องกาศ 018229 ด.ช.สิริดนย ์ ล่องกาศ 1002004 ร.ร.บา้นพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

18 นางฐิติมา  เฟ่ืองฟุ้ง 019003 ด.ช.อาชวิน  โยชนะ 1002004 ร.ร.บา้นพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

19 น.ส.วนัวิสา  หมดุเขียว 019072 ด.ญ.สิรินทรา  กรทรัพย์ 1002004 ร.ร.บา้นพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

20 ส.อ.จิรโชติ  คุม้เณร 011324 ด.ช.จิรัฏฐ์ชยั  คุม้เณร 1002012 ร.ร.บา้นทา่ไม้ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

21 นายเจริญ  เอ่ียมมว่ง 017688 ด.ญ.พกัษอร  เล่ียมมว่ง 1002026 ร.ร.บา้นเขาคีริส อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

22 นายพงษเ์ชษฐ  พลแกว้ 016521 ด.ช.คณิศวร์พงศ ์ พลแกว้ 1002035 ร.ร.บา้นลานไผ่ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

23 นายวินสั  ทนุแทง่ 018602 ด.ญ.จนัทร์เจา้  ทนุแทง่ 1002035 ร.ร.บา้นลานไผ่ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

24 นางพรพิมล  บญุส่ง 019097 ด.ช.พศวตั  บญุส่ง 1002035 ร.ร.บา้นลานไผ่ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

25 นายเสรี  กอ้นพนัธ์ 019190 ด.ช.กฤตธชั  กอ้นพนัธ์ 1002035 ร.ร.บา้นลานไผ่ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

26 นายสวาสด์ิ  สงัคง 016275 ด.ช.รัฐภูมิ  สงัคง 1002044 ร.ร.บา้นวงัมะค่า อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

27 นางปารดา  อินทฉิม 018893 ด.ช.พีรวิชญ ์ อินทฉิม 1003009 ร.ร.บา้นตอรัง อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

28 นางชโลมทิพย ์ ค  าเวียง 016073 ด.ญ.สาริศา  ค  าเวียง 1003010 ร.ร.บา้นไผต่าสุ่ม อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000
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29 น.ส.มลฤดี  ศรีประทมุ 017953 ด.ช.บญุรักษา  ศรีประทมุ 1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์บ ารุง อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

30 นางวรัญญา  มนิุน 016841 ด.ช.กฤษฏาพงศ ์ หาดี 1003015 ร.ร.บา้นเนินกรอย อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

31 นางวิลาสินี  เงินเส็ง 012982 ด.ญ.พิชญสิ์นี  เงินเส็ง 1003030 ร.ร.บา้นทุง่มหาชยั อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

32 นายชโนภาส  แกว้จีน 014742 ด.ญ.ณฐัธีรา  แกว้จีน 1004008 ร.ร.บา้นบึงทบัแรต อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

33 น.ส.พชัรี  หอมร่ืน 018083 ด.ช.พงศกร  กล่ินจนัทร์ 1004008 ร.ร.บา้นบึงทบัแรต อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

34 นายอมร  ช่ืนบางบา้ 018527 ด.ช.อลงกต  ช่ืนบางบา้ 1004014 ร.ร.บา้นช่องลม อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

35 นายณรงคศ์กัด์ิ  บญุเหมือน 018026 ด.ช.ณรงคฤ์ทธ์ิ  บญุเหมือน 1004021 ร.ร.วฒันราษฎร์ศึกษา อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

36 นางวนัดี  มีสุข 018071 ด.ญ.พทุธินาถ  มีสุข 1004024 ร.ร.บา้นบึงมาลย์ อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

37 นางวรรณภา  กองทุง่มน 019110 ด.ช.สิทธิศกัด์ิ  กองทุง่มน 1005003 ร.ร.บา้นมะเด่ือชุมพร อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

38 น.ส.วราพร  พนมวาสน์ 018883 ด.ช.ณฐักิจ  จนัทร์โพธ์ิ 1005011 ร.ร.บา้นหนองแดน อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

39 นางวีระวรรณ  หดัไทย 013774 ด.ญ.ธนวรรณ  หดัไทย 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

40 นายสุชาติ  จนัทร์บา้นโตน้ 016037 ด.ช.วิทยศ์รุต  จนัทร์บา้นโตน้ 2001010 ร.ร.บา้นวงัโป่งพฒันา อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

41 น.ส.ระเวีย  จนัทร์อน้ 014569 ด.ญ.เมธาวี  พุม่ศรี 2001019 ร.ร.บา้นบอ่กระบาก อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

42 น.ส.อรพิน  อบอารีย์ 019222 ด.ญ.มณิสรา  คงกลา้ 2001030 ร.ร.บา้นช่องลม อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

43 นางดวงธิดา  กาลวงค์ 016635 ด.ญ.ชุติสรา  กาลวงค์ 2001036 ร.ร.บา้นโป่งดู่ประชาอุทิศ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

44 น.ส.เขมิกา  ค  าวงค์ 018745 ด.ญ.โชติกา  ค  าวงค์ 2001042 ร.ร.บา้นพดัโบก อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

45 นางทศัวรรณ  มณีกุล 018867 ด.ญ.นนัทช์พร  มณีกุล 2001043 ร.ร.บา้นหนองน ้าแดง อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

46 นางพรทิพย ์ แสงแกว้ 017434 ด.ญ.พรพิชชา  แสงแกว้ 2001048 ร.ร.บา้นโป่งแต้ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

47 นายปิยะวฒัน์  สุขเทศ 018868 ด.ญ.วริศรา  สุขเทศ 2001052 ร.ร.บา้นศรีเกษตรพฒันา อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

48 นางนิตยา  อ่อนเขตร์ 013018 ด.ช.โอลิมเปีย  อ่อนเขตร์ 2001069 ร.ร.วดัปรีชาราษฎร์บ ารุง อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

49 นายนิคม  จนัทรศรี 010499 ด.ญ.พรชนก  จนัทรศรี 2002007 ร.ร.บา้นหนองผกัหนาม อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

50 นางภทัราพร  บญุมาดี 016129 ด.ญ.กญัญาภคั  บญุมาดี 2002014 ร.ร.บา้นชา้งคบั อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

51 นางปรารถนา  ขอ้งธญักรณ์ 016687 ด.ญ.ปพิชญา  ขอ้งะญกรณ์ 2002028 ร.ร.บา้นไร่ใหม่ อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

52 นางรัตนาภรณ์  วิสุทธิเมธา 015907 ด.ญ.วชิราภรณ์  วิสุทธิเมธา 2002031 ร.ร.บา้นวงัหนัน ้าดึง อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

53 นางสายไหม  ทองนวล 016536 ด.ญ.วชิราพร  ทองนวล 2002034 ร.ร.บา้นวงัน ้า อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

54 นายนกัรบ  สุวรรณกูล 017941 ด.ช.ธนกร  สุวรรณกูล 2003002 ร.ร.บา้นหนองหิน อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

55 นายโนรี  สนัน่ไทย 010610 ด.ช.จกัรพงศ ์ สนัน่ไทย 2003004 ร.ร.บา้นมอเจริญ อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

56 นางสินีนาฏ  ชาญธญักรรม 017581 ด.ช.ภูติวฒัน์  ชาญธญักรรม 2003011 ร.ร.บา้นปางตาไว อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

57 นางนพรัตน์  ล  าโนรี 018359 ด.ญ.ณฎัฐนิชา  ล  าโนรี 2003011 ร.ร.บา้นปางตาไว อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

58 นายเฉลิม  ทองหาญ 012155 ด.ญ.สิริสิชณ์  ทองหาญ 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

59 นางขนิษฐา  หลวงพงษ์ 016843 ด.ช.วิชชากร  เสนาหม่ืน 2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

60 น.ส.ธีราพร  เมืองแกว้ 015468 ด.ญ.เมธาพร  วนัแจง้ 2004017 ร.ร.บา้นใหมเ่จริญสุข อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

61 น.ส.จุฑาทิพย ์ เหลืองวิเศษ 017035 ด.ช.ยศพทัธ์  กากะทิง 2004017 ร.ร.บา้นใหมเ่จริญสุข อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000
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62 นายณรงคช์ยั  อายพุฒัน์ 015804 ด.ช.ชุติวฒัพล  อายพุฒัน์ 2004023 ร.ร.บา้นโป่งน ้าร้อน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

63 นายพิชยั  ไตรพิพฒัน์ 018681 ด.ญ.ณฏัฐณิชา  ไตรพิพฒัน์ 2004026 ร.ร.บา้นคลองมดแดง อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

64 นายภูเบศวร์  อยูด่ว้ง 016653 ด.ญ.ธนนัญา  อยูด่ว้ง 2004030 ร.ร.บา้นหนองปรือ อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

65 นางนพรัตน์  มาเขียว 017197 ด.ญ.ปญุญิสา  มาเขียว 2004032 ร.ร.สกังามประชาสรรค์ อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

66 นางปรียารัตน์  ปรุาโน 017917 ด.ช.รชานนท ์ ปรุาโน 2005009 ร.ร.บา้นบึงส าราญ อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

67 นางมยรีุ  บญุธรรม 016433 ด.ช.วิชญสิษฐ์  สงัขก์ล่ิน 2005012 ร.ร.บา้นคลองสุขใจ อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

68 นางจิรา  โคตรประทมุ 015801 ด.ช.ปญุญพฒัน์  โคตรประทมุ 2005013 ร.ร.บา้นทุง่ทอง อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

69 น.ส.ชนญัชิดา  ธนูศร 016915 ด.ช.นนัทชาติ  สุภา 2006001 ร.ร.บา้นชายเคือง อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

70 นายชะราวุฒิ  ฤทธ์ิทอง 015356 ด.ญ.ชยาภรณ์  ฤทธ์ิทอง 2006002 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

71 นางรัชฎากร  ยนืยงค์ 015906 ด.ช.ณฐัภทัร  ยนืยงค์ 2006005 ร.ร.บา้นระหานประชาศึกษา อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

72 นางสุพิชฌาย ์ ทนทาน 014992 ด.ญ.ณฏัฐกนัตา  ทนทาน 2006011 ร.ร.บา้นดงเยน็ อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

73 นายคงกฤช  อินทพงษ์ 017517 ด.ญ.พิชญา  อินทพงษ์ 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

74 นางวชัรี  ครุฑตนั 018123 ด.ช.พงศศ์รัณย ์ ครุฑตน้ 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

75 นางโสภิดา  เมน่เกิด 017194 ด.ช.วชิรวิทย ์ เมน่เกิด 3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย ์บญุประคองพิทยาคม)เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

76 นางหน่ึงฤทยั  พทุธแกว้ 016544 ด.ช.ภูมิรพี  พทุธแกว้ 3002004 ร.ร.ชากงัราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

77 น.ส.เสาวลกัษณ์  ชยัมลู 018311 ด.ช.นพนัธกรณ์  ป่ินแกว้ 3002005 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชรเทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

78 น.ส.เสาวลกัษณ์  ชยัมลู 018311 ด.ช.นนทลกัษณ์  ป่ินแกว้ 3002005 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชรเทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

79 ส.อ.อนุสรณ์  ค  ามี 018775 ด.ญ.ธญัวรัตน์  ค  ามี 3002006 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

80 นางกญัญา  คงอรุณ 012283 ด.ช.ปัญญพนต ์ คงอรุณ 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

81 นายบณุยกฤต  รัตนพนัธุ์ 016148 ด.ญ.บณุยลกัษณ์  รัตนพนัธุ์ 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

82 น.ส.ปรางคทิ์พย ์ น ้าเงินสกุลณี 016251 ด.ช.ณฐนนท ์ เกษมว่ง 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

83 นายวิทยา  ล่องกาศ 002897 ด.ช.วิชชากร  ล่องกาศ 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

84 นายสุเทพ  เสนาะจิต 016719 ด.ช.นนทพทัธ์  เสนาะจิต 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

85 นายนคร  อยูถ่มยา 012108 ด.ช.จิรโชติ  อยูถ่มยา 5002007 บ านาญ อ.บึงสามคัคี บ านาญเขต2                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

86 นางปวริศา  เรืองชยัศิวเวท 016283 ด.ช.ภีมวศัน์  เรืองชยัศิวเวท 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

87 นายยศพล  โพทอง 017165 ด.ช. ชิษณุพงศ ์ โพทอง 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

88 นางสายพิน  ปรักมาส 014335 ด.ช.ณองักูรเกลา้  ปรักมาส 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

89 น.ส.ณฐัพชัร์  มาสี 016773 ด.ช.ณฐัภูมิ  มาสี 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

90 นายชวลิต  เรือนจรัสศรี 014466 ด.ญ.ชลิตชญาน์  เรือนจรัสศรี 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

91 นางทศันีย ์ วงเวียน 015363 ด.ญ.ปณุภทั  วงเวียน 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

92 นายเติมศกัด์ิ  ป่ินทอง 013288 ด.ช.ณรงคศ์กัด์ิ  ป่ินทอง 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

93 นายอนุชยั  อินทเสน 015125 ด.ญ.สุวพิชญ ์ อินทรเสน 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

94 น.ส.โสพา  เบา้ทอง 017659 ด.ช.สิทธิกร  ปราณีตพลกรัง 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000
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95 นายธนกฤต  ประดิษฐ์ 017028 ด.ญ.เปรมา  ประดิษฐ์ 8008007 ร.ร.วงัตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

96 นางฐิติรัตน์  แสนทิ 017551 ด.ช.ธชวรรณ  แสนทิ 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

97 นายชุมพล  นนัทวงศ์ 018823 ด.ญ.พระเพลง  นนัทวงศ์ 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

98 นางอรสา  อ่ิมใจ 015873 ด.ญ.วิมลสิริ  อ่ิมใจ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

99 น.ส.นนัทน์ภสัถ ์ อินทร์ป้อม 013431 ด.ช.วทญัญู  อินทร์ป้อม 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

100 นางลาวลัย ์ คลา้ยทอง 016118 ด.ช.ปารย ์ คลา้ยทอง 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

101 นายเทอดธานินทร์  เหมะสิขณัฑกะ017577 ด.ช.ปรัตถกร  เหมะสิขณัฑกะ 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

102 นายส าเริง  รุ้งกระด่ี 017975 ด.ช.สิรวิชญ ์ รุ้งกระด่ี 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

103 นางนิภาวรรณ  คงไทย 016242 ด.ช.ณฐักานต ์ คงไทย 8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

104 น.ส.กฤษณา  ทิมสี 017693 ด.ช.ปิยงักูร  มีสวสัด์ิ 8008012 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

105 น.ส.นิศารัตน์  วชัรพิบลูย์ 018062 ด.ช.นภดล  พนัพิพฒัน์ 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

106 นายสุรนนัท ์ พนัธ์สมบรูณ์ 014603 ด.ช.สคุณ  พนัธ์สมบรูณ์ 8008014 ร.ร.บอ่แกว้วิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

107 นางมณฑิรา  ล้ีอิสระชยัเจริญ 013486 ด.ช.ปัณณวิชญ ์ ล้ีอิสระชยัเจริญ8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

108 นางสุชานนัท ์ ไชยยะ 015172 ด.ช.ณภทัร  ไชยยะ 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

109 นายอภิชาติ  อาบเงิน 016686 ด.ญ.วรัญญา  อาบเงิน 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

110 นายธนกฤษ  นกัพรานบญุ 017283 ด.ญ.ณฐัพร  นกัพรานบญุ 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

111 น.ส.ฐิตารีย ์ พรมพนัธ์ 018346 ด.ช.ศิรวิชญ ์ พิลึก 8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

112 นายณฐัพฒัน์  สายเพช็ร์ 012882 ด.ช.พชรวรรธ  สายเพช็ร์ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

113 นางเตือนตา  ยอดนครจง 015978 ด.ช.ชยพล  ยอดนครจง 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

114 นางปัทมาวดี  สุริต 018524 ด.ช.นภสินธุ์  สุริต 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

115 นางนุชจรี  หล าใจซ่ือ 013295 ด.ช.ธนวรรชน์  หล าใจซ่ือ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

116 นางจารุณี  พนัธุมาตร 016923 ด.ญ.จารุวรรณ  พนัธุมาตร 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

117 นางจารุณี  พนัธุมาตร 016923 ด.ญ.ชินนัพร  พนัธุมาตร 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

118 นางจินตนา  มีลน้ศกัด์ิ 011765 ด.ช.จิรัฏฐ์  มีลน้ศกัด์ิ 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

119 นายคารมย ์ แสนแกว้ 015403 ด.ญ.อคิราภ ์ แสนแกว้ 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

120 นายรัฐศกัด์ิ  ผอ่งจิต 019198 ด.ญ.พิชญาภา  ผอ่งจิต 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

121 นายสุรชยั  เดชอุม้ 015497 ด.ช.ธนพฒัน์  เดชอุม้ 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

122 นายสมศกัด์ิ  เกตุมี 016388 ด.ญ.กรชนก  เกตุมี 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

123 นางกฤษณา  มาเลิศ 018748 ด.ญ.ปฏิมาพร  มาเลิศ 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

124 นายวิชยั  สนัทศั 014192 ด.ญ.รัมณียา  สนัทศั 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

125 นายยิง่ยง  เกตุคง 014234 ด.ญ.กรกช  เกตุคง 8008029 ร.ร.สกังามวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

126 นางจุฬาพฒัน์  ปินตากุล 017090 ด.ช.พงศภี์ระ  ป่ินตากุล 8008029 ร.ร.สกังามวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

127 นายภทัรพล  เมฆพินธุ์ 019238 ด.ช.เตชิต  เมฆพินธุ์ 8008029 ร.ร.สกังามวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000
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128 นายสงวนศกัด์ิ  เศรษฐีธญัญาหาร 019191 ด.ช.ณฐัปภสัร์  เศรษฐีธญัญาหาร8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

129 นางภคัวลญัชญ ์ พนัโชติ 017173 ด.ญ.ปภาวรินทร์  พนัโชติ 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

130 นางจุฑามาศ  เจตน์กสิกิจ 017448 ด.ญ.สุชญา  เจตน์กสิกิจ 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

131 น.ส.ภทัรปภา  อินทะจนัทร์ 019055 ด.ญ.กุลิสรา  กิตติจารุรักษ์ 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

132 น.ส.พิชญานนัท ์ บญุส่งวงศ์ 017384 ด.ช.เจตน์สฤษฏ์ิ  บญุส่งวงศ์ 9801013 หน่วยกลางปกครองทอ้งถ่ิน หน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,000

รวม 132,000

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่3

1 นางอุบล  สิงห์ทอง 013824 ด.ช.ณฐัชนนท ์ สิงห์ทอง 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

2 นางภทัราวดี  เจริญสวสัด์ิ 018358 ด.ญ.เนติกานต ์ เจริญสวสัด์ิ 1001006 ร.ร.บา้นหนองสะแก อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

3 นางธนัยพร  น่ิมช ้า 011897 ด.ช.ศุภวิชญ ์ แยม้วงศ์ 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

4 นางวราภรณ์  รอไธสง 017350 ด.ช.สรชชั  รอไธสง 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

5 นางกณิศกาญจน์  สีสุกสด 015971 ด.ช.ธีทตั  สีสุกสด 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

6 นายประเสริฐ  พิมพา 011545 ด.ญ.กมลพร  พิมพา 1001013 ร.ร.บา้นทุง่เศรษฐี อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

7 นางวาสินี  เนียมญานนท์ 017724 ด.ญ.จรรญมณฑน์  เนียมญานนท์1001016 ร.ร.บา้นยางเลียงฯ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

8 นางสาวิตรี  ล่องชูผล 014915 ด.ช.ธญัพิสิษฐ์  ล่องชูผล 1001020 ร.ร.ประชารัฐพฒันา อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

9 น.ส.อมัพร  พินวงษสุ์วรรณ 016471 ด.ช.กรณ์กวิน  พินวงษสุ์วรรณ 1001028 ร.ร.บา้นลานหิน อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

10 นางสนัทนา  กิวิพนัธ์ 017098 ด.ช.ภาณุพงศ ์ กิวิพนัธ์ 1001041 ร.ร.บา้นสระสิงห์โต อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

11 นางกญัญาณฐั  เพง็สวย 014812 ด.ญ.กญัญาพร  รัตนประเสริฐ 1001054 ร.ร.บา้นทรงธรรม อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

12 นางอุสุภรณ์  นาคนอ้ย 018023 ด.ช.ศุภฤกษ ์ นาคนอ้ย 1001054 ร.ร.บา้นทรงธรรม อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

13 นายณรงค ์ บญุเกิด 014539 ด.ช.ธนตันนัท ์ บญุเกิด 1001057 ร.ร.บา้นสุวรรณภูมิ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

14 นางวิยดา  อรรคราช 017213 ด.ญ.ธนพร  อรรคราช 1001064 ร.ร.บา้นทา่เสล่ียง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

15 นางสุมิตรา  กล่ินบบุผา 016086 ด.ญ.ณฐัชา  กล่ินบปุผา 1001071 ร.ร.ทุง่ตาพกุ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

16 นายสุเมธี  ดีเลิศ 015659 ด.ช.สิรภพ  ดีเลิศ 1001081 ร.ร.นิคม 4 อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

17 นางปัณชญา  ฉายแสง 017982 ด.ช.อรรถพล  ฉายแสง 1001086 ร.ร.บา้นมอสมบติั อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

18 นายรัฐพงษ ์ ยะถา 018652 ด.ช.พีรพงษ ์ ยะถา 1001088 ร.ร.หนองหญา้มุง้ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

19 นายพิภพ  แกว้โมรา 013226 ด.ญ.แพรวา  แกว้โมรา 1001095 ร.ร.บา้นดงตาจนัทร์ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

20 นางยพุา  กล่ินชยั 012461 ด.ญ.พิชญกาญจน์  กล่ินชยั 1001097 ร.ร.บา้นวงัน ้าขาว อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

21 น.ส.ขวญัชกร  อ  ่าดอนกลอย 016272 ด.ญ.ขวญัขา้ว  อ  ่าดอนกลอย 1001097 ร.ร.บา้นวงัน ้าขาว อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

22 นายประชากร  สอนสกุล 016451 ด.ช.ดุริยะ  สอนสกุล 1002005 ร.ร.ชุมชนบา้นเขาแกว้ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

23 นายวีระ  สุพรรณชาติ 017142 ด.ช.วีระพนัธ์  สุพรรณชาติ 1002007 ร.ร.บา้นเขาสว่างอารมณ์ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

24 นางส าริด  ชูศิลป์ 017799 ด.ช.ฐปนวฒัน์  ชูศิลป์ 1002009 ร.ร.บา้นหนองตากลา้ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

25 นางพิมใจ  ศรีสุข 017867 ด.ญ.เพญ็พิชชา  ศรีสุข 1002019 ร.ร.บา้นนานอก อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000
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26 นางอภินนัท ์ สีข  า 018539 ด.ช.ตรัยธรณ์  สีข  า 1002021 ร.ร.บา้นลานกระทิง อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

27 นางกนกกรานต ์ กระจ่างพายพั 019164 ด.ญ.เปมิกา  กระจ่างพายพั 1002025 ร.ร.บา้นคุยป่ายาง อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

28 นางโสภา  ชาค 016084 ด.ช.นฤดม  รุกขชาติ 1002031 ร.ร.บา้นวงัเฉลียง อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

29 นางวนิสรา  จนัทร์แดง 013949 ด.ช.ภิธาดา  ปินนะ 1002033 ร.ร.บา้นทุง่น ้าตก อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

30 น.ส.เจนจิรา  เรืองอยู่ 018716 ด.ช.พทัธดนย ์ เรืองอยู่ 1002037 ร.ร.บา้นลานชา้งทา่ว อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

31 นายนิรันดร  จนัทร์สวสัด์ิ 017910 ด.ช.ศุภกฤต  จนัทร์สวสัด์ิ 1002038 ร.ร.บา้นสุขขมุ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

32 นายอรัญ  ปาพนัธ์ 014687 ด.ญ.ณฐัชา  ปาพนัธ์ 1002044 ร.ร.บา้นวงัมะค่า อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

33 นายบญุเทียร   แจ่มทุง่ 017752 ด.ญ.เบญญาภา  แจ่มทุง่ 1002047 ร.ร.บา้นคุยแขวน อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

34 นายธนวตั  สมานมิตร 018599 ด.ช.ณฐัวฒัน์  สมานมิตร 1003005 ร.ร.อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

35 นางสุกญัญา  กุสุโมทย์ 018190 ด.ช.ภทัรดนยั  กุสุโมทย์ 1003008 ร.ร.บา้นหนองแมแ่ตง อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

36 นางสวาท  สมะวรรธนะ 018398 ด.ญ.วาสิกา  สมะวรรธนะ 1003009 ร.ร.บา้นตอรัง อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

37 นางณฐัณิชา  อ้ึงธีรกุล 014378 ด.ญ.ศุภาพิชญ ์ อ้ึงธีรกุล 1003014 ร.ร.บา้นโนนใหญ่ อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

38 นางพนารัตน์  ช่อชั้น 015167 ด.ช.ท ารงลกัษณ์  ช่อชั้น 1003015 ร.ร.บา้นเนินกรอย อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

39 นางทาริกา  งามประเสริฐ 015482 ด.ช.ธีรภทัร  งามประเสริฐ 1003030 ร.ร.บา้นทุง่มหาชยั อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

40 นางอ านวย  ตะยะบตุร 016631 ด.ช.อนนัตท์ศัน์  ตะยะบตุร 1004008 ร.ร.บา้นบึงทบัแรต อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

41 นางปิยมาภรณ์  จนัณรงค์ 018157 ด.ญ.ปณุยวีร์  นิลสนธิ 1004018 ร.ร.บา้นลานตาบวั อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

42 นางนิภาภร  สงฆคุ์ม้ 014433 ด.ช.สหทรัพย ์ สงฆคุ์ม้ 1004024 ร.ร.บา้นบึงมาลย์ อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

43 นายบญุส่ง  พิมพา 016768 ด.ญ.ธนญัชนก  พิมพา 1004024 ร.ร.บา้นบึงมาลย์ อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

44 นายน าพล  ธินวล 017590 ด.ช.ดนตรี  ธินวล 1004027 ร.ร.บา้นหนองหลวง อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

45 นายสุพะศิน  อยูย่อด 017739 ด.ญ.เพชรดา  อยูย่อด 1004029 ร.ร.บา้นหนองจิก อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

46 นายณฐัพงศ ์ ทวีรัตน์ 015178 ด.ช.ทวีศกัด์ิ  ทวีรัตน์ 1004031 ร.ร.บา้นจนัทิมา อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

47 นางเบญ็จรักษ ์ ใจเอิบ 018845 ด.ญ.เบญญาพร  ใจเอิบ 1004031 ร.ร.บา้นจนัทิมา อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

48 นายอภิชาติ  พนัธุ์จนัทร์ 017561 ด.ช.ปญุญพฒัน์  พนัธุ์จนัทร์ 1005010 ร.ร.บา้นโนนสมบรูณ์ อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

49 นางสุพตัรา  เมืองเงิน 009987 ด.ช.ชลสิทธ์ิ  เมืองเงิน 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

50 น.ส.ประภสัรา  ธาราศรี 018189 ด.ญ.พิชฎา  หาญพจมาน 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

51 นางปรีชญา  สระทองสอน 015606 ด.ญ.วิลาสิณี  สระทองสอน 2001003 ร.ร.บา้นวงัหวัแหวน อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

52 น.ส.หยาดฝน  เผียนอก 018181 ด.ช.ศกัรินทร์  เผียนอก 2001010 ร.ร.บา้นวงัโป่งพฒันา อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

53 นางวิภาพร  ส่องสว่าง 017824 ด.ญ.ณฐัญาพร  ส่องสว่าง 2001029 ร.ร.บา้นหนองชุมแสง อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

54 นางปรียาภรณ์  มีแจ้ 011763 ด.ช.ธนทั  มีแจ้ 2001032 ร.ร.บา้นห้วยแกว้ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

55 นายสมชาย  โคตรภูงา 014185 ด.ช.คณพศ  โคตรภูงา 2001036 ร.ร.บา้นโป่งดู่ประชาอุทิศ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

56 นางพรณฐัชา  อ่ิมเนย 016266 ด.ญ.ณฐันรี  อ่ิมเนย 2001036 ร.ร.บา้นโป่งดู่ประชาอุทิศ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

57 นางจีระนนัต ์ ทรัพยสิ์น 014354 ด.ญ.ณฐัณิชา  ทรัพยสิ์น 2001045 ร.ร.บา้นศรีไพศาล อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

58 นางปัทมา  ตะ๊เรียน 015162 ด.ญ.ปริชญา  ตะ๊เรียน 2001051 ร.ร.บา้นเกาะแกว้อนุสรณ์ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000
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59 น.ส.วีรวรรณ  ดีวงศส์าย 019224 ด.ญ.สุวนนัท ์ ชมโลก 2001060 ร.ร.บา้นหนองตะเคียน อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

60 น.ส.สิริพร  อนุสรพรพงศ์ 017016 ด.ญ.นิจจารีย ์ โคกแกว้ 2001068 ร.ร.บา้นบึงเสือเตน้ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

61 นางศิรินนัท ์ ตลอดภพ 018737 ด.ญ.กุลภสัสร์  ตลอดภพ 2002001 ร.ร.วดัพิกุลทอง อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

62 นายวุฒิพร  หนูหน่าย 011195 ด.ญ.วรปภสัร์  หนูหน่าย 2002002 ร.ร.วดัอุเบกขาราม อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

63 นางยพุา  ศรีบวัค  า 016262 ด.ญ.กลัยกร  ศรีบวัค  า 2002006 ร.ร.ประชารักษศึ์กษา อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

64 นางจนัจิรา    ง้ิวไธสง 017585 ด.ญ.วชัราวินี  สิริภทัรศกัด์ิ 2002038 ร.ร.บา้นวงัตะล่อม อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

65 นายจนัทรัตน์  บญุพนัธ์ 015900 ด.ญ.ธนญัญา  บญุพนัธ์ 2003008 ร.ร.บา้นเพชรมงคล อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

66 นางจิตตราวดี  หนองหลวง 018479 ด.ญ.ณฐัรดา  เฉยปัญญา 2003008 ร.ร.บา้นเพชรมงคล อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

67 นางยพิุน  ใจหมั้น 016741 ด.ช.ณฏัฐวี  ใจหมั้น 2003013 ร.ร.บา้นคลองลึกพฒันา อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

68 น.ส.อมร  มารเขตวิธี 016832 ด.ญ.ปิยธิดา  มีสา 2003013 ร.ร.บา้นคลองลึกพฒันา อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

69 นายทองอาน  จ่าทอง 008768 ด.ญ.ภทัรภา  จ่าทอง 2003015 ร.ร.บา้นทา่ข้ึน อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

70 นางนวลชวี  แกว้ลือ 015075 ด.ญ.นรินทร์พร  อามาตยม์นตรี 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

71 นายทศัณรงค ์ จารุเมธีชน 016278 ด.ช.วราทศั  จารุเมธีชน 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

72 นายยงยทุธ์  แสงแสน 007969 ด.ช.กฤษณะ  แสงแสน 2004003 ร.ร.บา้นใหมธ่งชยั อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

73 นางสมร  ดวงรัตน์ 016488 ด.ญ.เบญ็จรัศม ์ ดวงรัตน์ 2004004 ร.ร.บา้นแปลงส่ี อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

74 นายยงยทุธ  ฟองธิวงศ์ 017136 ด.ช.วรท  ฟองธิวงศ์ 2004004 ร.ร.บา้นแปลงส่ี อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

75 ว่าท่ีร.ต.สิทธินนท ์ ห้อยพรมราช 017118 ด.ช.ญาณพฒัน์  ห้อยพรมราช 2004006 ร.ร.บา้นพรหมมาสามคัคี อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

76 นางเสาวลกัษณ์  กิจวรรณ 016013 ด.ช.ธนวฒัน์  กิจวรรณ 2004007 ร.ร.บา้นคลองน ้าไหลใต้ อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

77 น.ส.เพลินทิพย ์ เสียงเยน็ 017701 ด.ญ.พทัธนนัท ์ เสียงเยน็ 2004008 ร.ร.บา้นโชคชยัพฒันา อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

78 นายธงชาติ  แซ่ยา่ง 018938 ด.ญ.เตือนใจ  แซ่ยา่ง 2004008 ร.ร.บา้นโชคชยัพฒันา อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

79 นายไพบลูย ์ วงคเ์มืองค า 016466 ด.ช.ปัญญาพล  วงคเ์มืองค า 2004014 ร.ร.บา้นบึงหล่ม อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

80 นางวนันิษา  โพธ์ิแนม 016881 ด.ช.ภูริภชั  โพธ์ิแนม 2004017 ร.ร.บา้นใหมเ่จริญสุข อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

81 นางพนารัตน์  ยอดสุวรรณ 015186 ด.ช.ปรัชญากวี  ยอดสุวรรณ 2004023 ร.ร.บา้นโป่งน ้าร้อน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

82 นางวริศรา   สุดโต 018653 ด.ช.ชลรัตน์  สุดโต 2004023 ร.ร.บา้นโป่งน ้าร้อน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

83 นายจิรวฒัน์  จิตชยัภรณ์ 016430 ด.ช.ภานุวฒัน์  จิตชยัภรณ์ 2004024 ร.ร.บา้นคลองไพร อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

84 นางจริยาภรณ์  เรืองเสน 016632 ด.ช.ชยัวฒัน์  คุย้เจ๊ียะ 2004026 ร.ร.บา้นคลองมดแดง อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

85 น.ส.ณิชกานต ์ แนวโสภี 018959 ด.ญ.ธญัรดา  แนวโสภี 2004029 ร.ร.บา้นมอสมบรูณ์มิตรภาพท่ี189อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

86 น.ส.ศิริวรรณ  รุ่งระวี 017441 ด.ช.ปญุญพฒัน์  สอนสนัติ 2004031 ร.ร.บา้นคลองแขยงวิทยา อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

87 นางนนัทวนั  แกว้สว่าง 015317 ด.ช.ปริทศัน์  แกว้สว่าง 2005011 ร.ร.บา้นชุมนาก อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

88 นางมจัฉา  โครวตัร์ 016625 ด.ช.ธีรวิทย ์ โครวตัร์ 2005012 ร.ร.บา้นคลองสุขใจ อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

89 นางมจัฉา  โครวตัร์ 016625 ด.ญ.ภทัรานิษฐ์  โครวตัร์ 2005012 ร.ร.บา้นคลองสุขใจ อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

90 นางสุรัก  สุวิพนัธ์ 016806 ด.ญ.ยพุารัก  สุวิพนัธ์ 2005013 ร.ร.บา้นทุง่ทอง อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

91 นางละออง  ขนัลุย 016812 ด.ญ.ตรรกกานต ์ ขนัลุย 2006001 ร.ร.บา้นชายเคือง อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000
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92 นางขวญัฤทยั  จ  าปาศกัด์ิ 019174 ด.ช.ปัฐยาวตั  จ  าปาศกัด์ิ 2006001 ร.ร.บา้นชายเคือง อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

93 นางนพวรรณ  นาคชม 015413 ด.ญ.ณฐพร  นาคชม 2006006 ร.ร.บา้นบึงสามคัคีก าแพงเขต อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

94 นายส่งชยั  จนัทร์หา 015531 ด.ญ.ณฐัชยา  จนัทร์หา 2006008 ร.ร.บา้นทุง่ซ่าน อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

95 นางสุชารินทร์  อกัษรไชย 016822 ด.ญ.กมลชนก  อกัษรไชย 2006014 ร.ร.บา้นโพธ์ิเอน อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

96 น.ส.วรัญตรา  แกว้สินชยั 017645 ด.ช.ประลองฤทธ์ิ  ข  าตน้วงษ์ 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

97 นางสุภารัตน์  โพธ์ินอ้ย 013480 ด.ช.ศุภวิชญ ์ โพธ์ินอ้ย 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วดัทุง่สวน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

98 นายแดนชยั  วงคเ์วียน 018477 ด.ช.ศุภกฤต  วงคเ์ทียน 3002004 ร.ร.ชากงัราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

99 ว่าท่ีร.ท.ธวชัชยั  พิกุลทอง 018712 ด.ช.ฉนัทชั  พิกุลทอง 3002005 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชรเทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

100 ว่าท่ีร.ท.ธวชัชยั  พิกุลทอง 018712 ด.ช.ฉนัทิกา  พิกุลทอง 3002005 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชรเทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

101 นางทตัฌา  ไชยศรีษะ 016305 ด.ญ.ทตัชญา  ไชยศรีษะ 3002006 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

102 นายศุภกร  ศรีอาวุธ 013493 ด.ช.ศุภกฤษ  ศรีอาวุธ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

103 นายอธัฌายน์นั  สงวนวงศ์ 017129 ด.ญ.โชติกา  สงวนวงศ์ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

104 นายวาที  สุรินทะ 017983 ด.ญ.โยฐิตา  สุดสอาด 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

105 นายพิเชษฐ์  แยม้ยนิ 018109 ด.ญ.ธนชัพร  แยม้ยนิ 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

106 นายกิตติศกัด์ิ  พรมบริุนทร์ 010656 ด.ญ.ปวนัรัตน์  พรมบริุนทร์ 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

107 นายสยาม  มว่งทอง 010965 ด.ญ.กญัญาณฐั  มว่งทอง 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

108 นายอธิบดี  ถาวรกูล 009273 ด.ญ.พกัตร์เพียงเพญ็  ถาวรกูล 5002008 บ านาญ อ.คลองขลุง บ านาญเขต2                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

109 นางคงขวญั  เพชรวารี 014173 ด.ญ.ณฐัรวี  เพชรวารี 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

110 นายชยัวุฒิ  สงัขข์าว 016381 ด.ญ.ชาริน  สงัขข์าว 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

111 นายชานนท ์ สุขสอาด 018201 ด.ญ.อมลณฐั  สุขสอาด 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

112 นายนพรัตน์  อ่ิมสุขศรี 006208 ด.ช.ธฤตวณั  อ่ิมสุขศรี 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

113 น.ส.ปนดัดา  ดว้งนาค 015584 ด.ญ.ปณิตา  ศรีทมุ 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

114 น.ส.วนสันนัท ์ พทุธอินศร 016911 ด.ญ.ปวริศา  เกิดพนัธุ์ 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

115 นางณิชาภา  เพ่ิมสมบติั 017026 ด.ช.เมธาเกียรต์ิ  เพ่ิมสมบติั 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

116 นายสนนัท ์ กุรินทร์ 014521 ด.ญ.จิตรลดา  กุรินทร์ 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

117 นางนนัทน์ภสั  เหมภูมิ 016297 ด.ญ.ภิญญาพชัญ ์ เหมภูมิ 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

118 นายสุพฒัน์  อินหาญ 017913 ด.ญ.ประภสัศิริ  อินหาญ 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

119 นางจนัทร์เพญ็  ดอนดี 015299 ด.ช.โฆษิต  ดอนดี 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

120 นางผกาภรณ์  บญุเนรมิตร 018406 ด.ญ.สกนธ์พรรณ  บญุเนรมิตร 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

121 น.ส.ชลณพรรธษ ์ ศรีเริงหลา้ 018564 ด.ญ.ชญานิษฐ์  ศรีเริงหลา้ 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

122 นายธนกฤต  ประดิษฐ์ 017028 ด.ช.ธนเดช  ประดิษฐ์ 8008007 ร.ร.วงัตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

123 นางชญาภา  นิวาสประกฤติ 013744 ด.ช.อินทศัน์  ผลชอบ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

124 น.ส.องัสุมาลิน  ยิม้สนิท 015374 ด.ญ.ธนภร  ยิม้สนิท 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000
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125 นางภาสิณี  บตุรพลอย 017012 ด.ช.ณทัณภทัร  บตุรพลอย 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

126 นางจุฑาทิพย ์ ค  าบรรลือ 017920 ด.ช.ธีร์  ค  าบรรลือ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

127 นายปกรณ์  เกตนานนท์ 018203 ด.ญ.เบญญากร  เกตนานนท์ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

128 นายไพเราะ  ขดัสุข 017539 ด.ช.พงษธร  ขดัสุข 8008012 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

129 นางสุภาพ  ไฝสมัฤทธ์ิ 018113 ด.ช.ธีรภาพ  ไฝสมัฤทธ์ 8008012 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

130 นางสุวรรณี  หนองหลวง 018097 ด.ช.ชีวานนท ์ หนองหลวง 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

131 นายเสกสรร  รุ่งศรี 013773 ด.ช.จกัรพรรณ์  รุ่งศรี 8008016 ร.ร.พชัรกิติยาภา2ก าแพงเพชร กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

132 นางสุพรรณิการ์  ธนาบรูณศกัด์ิ 018888 ด.ช.บรุเศรษฐ์  ธนาบรูณศกัด์ิ 8008016 ร.ร.พชัรกิติยาภา2ก าแพงเพชร กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

133 น.ส.ยบุลวดี  ลุสมบติั 015278 ด.ช.สิรภพ  ดีเลิศ 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

134 ว่าท่ีร.ต.เพียงฤทยั  เพ่ิมผล 011563 ด.ช.กฤษดา  เพ่ิมผล 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

135 นางนิษฐิดา  วนับรรเจิด 016282 ด.ช.นิษฐวิภาส  วนับรรเจิด 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

136 นางปัทมาวดี  สุริต 018524 ด.ญ.วรรณกานต ์ สุริต 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

137 นายณฐัวุฒิ  กมลหตัถ์ 016126 ด.ช.ฉตัรมงคล  กมลหตัถ์ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

138 นางวนัวิสา  พวงสุมาลี 014337 ด.ช.พชรพล  วรวุฒิ 8008022 ร.ร.ระหานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

139 นางชลชินี  แพทยว์งศ์ 011398 ด.ญ.ชนมนิ์ภา  แพทยว์งศ์ 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

140 นางณฐัธยาน์  บตุโรบล 018941 ด.ญ.มินิลธารา  บตุโรบล 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

141 นางสายฝน  ดีเลิศ 017526 ด.ญ.ชยัสิทธ์ิ  ดีเลิศ 8008024 ร.ร.วงัแขมวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

142 นางปภสันนัท ์ พึงยา 013416 ด.ญ.นิชาพชัร์  พึงยา 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

143 นางวริศรา  จ  าปาหวาย 016718 ด.ญ.ชนญัชิดา  จ  าปาหวาย 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

144 นางศรีประไพร  เจาะขาว 013412 ด.ช.ธนภทัร  เจาะขาว 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

145 นายประเวช  ผิวพรรณ 014423 ด.ญ.ปญุญิสา  ผิวพรรณ 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

146 นางนวลจนัทร์  ธานงั 015507 ด.ญ.นภสร  ธานงั 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

147 นางปวริสา  วาปี 017023 ด.ช.พีรพฒัน์  วาปี 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

148 นายสมชาย  วุฒิพนัธุ์ 012552 ด.ญ.ภชัภิชา  วุฒิพนัธุ์ 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

149 นายไพทลูย ์ เถาตะมะ 015966 ด.ญ.พิริยากร  เถาตะมะ 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

150 นางทศันีย ์ แกว้กองทรัพย์ 018645 ด.ญ.โยษิตา  แกว้กองทรัพย์ 9801002 หน่วยกลางหกัธนาคาร หน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

151 นายกิตติพฒัน์  อธิวฒัน์ธนาวงศ์ 017072 ด.ช.พีรพฒัน์  อธิวฒัน์ธนาวงศ์ 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

152 นางกณภทัร  มะโนรัตน์ 017831 ด.ญ.อริยภทัร  มะโนรัตน์ 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

153 น.ส.อรอุมา  โตประเสริฐ 018250 ด.ญ.ฐิติชญาภรณ์  คลองนอ้ย 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

154 นายวิศณุ  บอกวงค์ 018390 ด.ญ.ศิวปรียา  บอกวงค์ 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,000

รวม 154,000
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รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่4

1 นางมยรีุ  ธรรมสอน 015069 ด.ญ.พิชชา  ธรรมสอน 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

2 น.ส.สุณี  เพง็พล 018512 ด.ญ.นิชานนัท ์ เร่ือศรีจนัทร์ 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

3 นางกาญจนา  ยอดวิเศษพาณิชย์ 014792 ด.ญ.จนาพร  ชยัพิทกัษ์ 1001008 ร.ร.บา้นโพธ์ิสวสัด์ิ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

4 นางลลนา  พิลึก 015707 ด.ช.ไชยวฒัน์  พิลึก 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

5 นางดลณภา    ม่ิงใย 015937 ด.ญ.ณฐัวิภา  ม่ิงใย 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

6 นางสุลดัดา  แสงผอ่ง 017438 ด.ช.รัชชานนท ์ แสงผอ่ง 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

7 นางคทัลียา  บวัแยม้ 013451 ด.ช.ปันนวิชญ ์ บวัแยม้ 1001021 ร.ร.ชุมชนบา้นหนองปลิง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

8 นางนนทยา  สุดไทย 016085 ด.ญ.ภควรรณ  สุดไทย 1001021 ร.ร.ชุมชนบา้นหนองปลิง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

9 นายสมเกียรติ  ภูสมศรี 015979 ด.ญ.ปวริศาณฐั  ภูสมศรี 1001041 ร.ร.บา้นสระสิงห์โต อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

10 น.ส.รมิดา  ต่ายเกิด 014755 ด.ญ.พิชชาภา  พวงทอง 1001042 ร.ร.บา้นหนองเต่าสามคัคี อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

11 น.ส.จิณห์วรา  เขียวสนัน่ 017869 ด.ญ.เมธาวดี  ยามา 1001045 ร.ร.บา้นศรีไกรลาศ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

12 นางเลียม  มาศบ ารุง 017396 ด.ญ.ศุภาพิชญ ์ มาศบ ารุง 1001049 ร.ร.บา้นชยัภูมิ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

13 นางสุพิชชา  พนัธุ์มี 016702 ด.ญ.ณฐันนัท ์ พนัธุ์มี 1001051 ร.ร.ผินฯ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

14 นางกอบกุล  พิพรรธนจินดา 019046 ด.ช.พรรธณะ  พิพรรธนจินดา 1001054 ร.ร.บา้นทรงธรรม อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

15 นางรับขวญั  ภาคภูมิ 018335 ด.ญ.ณฐักมล  บญุประเสริฐ 1001058 ร.ร.หนองบวัราษฎร์บ ารุง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

16 นางพรฤทยั  รสฉ ่า 016207 ด.ญ.ภทัรพร  รสฉ ่า 1001064 ร.ร.บา้นทา่เสล่ียง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

17 นางอรอนงค ์ พนัธุลี 014506 ด.ญ.พทัธนนัท ์ พนัธุลี 1001065 ร.ร.บา้นโพธ์ิพฒันา อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

18 นายภูมินทร์  นามคง 016934 ด.ญ.วิวิศนา  นามคง 1001065 ร.ร.บา้นโพธ์ิพฒันา อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

19 นางกาญจนา  อ  านวย 014060 ด.ญ.วรัชญา  อ  านวย 1001068 ร.ร.บา้นเทียมเจริญ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

20 นางสุดารักษ ์ พลวิเศษ 016528 ด.ญ.กฤตพร  อินค าพร 1001075 ร.ร.บา้นวงัตะเคียน อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

21 นางสุภาวิณี  ลุสมบติั 016597 ด.ช.ปภงักร  ดอนทอง 1001079 ร.ร.นิคม 2 อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

22 นางขตัติยา  หมูห่ม่ืนศรี 013504 ด.ญ.พิมลนาฎ  หมูห่ม่ืนศรี 1001087 ร.ร.บา้นวงัทอง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

23 นางนิศานาถ  ทพัวงษ์ 017193 ด.ช.พีรพฒัน์  ทพัวงษ์ 1001087 ร.ร.บา้นวงัทอง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

24 น.ส.นาตยา  นุกูล 019183 ด.ช.เมธาสิทธ์ิ  ปาละสูตร 1001094 ร.ร.บา้นวงัประดา อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

25 นางราตรี  เพง็แช่ม 015524 ด.ช.กิตติพศ  เพง็แช่ม 1002004 ร.ร.บา้นพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

26 น.ส.นิทรา  ไทยสุวรรณ 018247 ด.ช.ภูริ  ไทยสุวรรณ 1002004 ร.ร.บา้นพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

27 นางนราภรณ์  อินทพงษ์ 018656 ด.ญ.นภสัวรรณ  อินทพงษ์ 1002006 ร.ร.บา้นใหมเ่ขานิยม อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

28 น.ส.ปณิดา  มณีเขียว 017687 ด.ญ.พชัรพร  ปัตถาวะโร 1002020 ร.ร.บา้นลานทอง อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000
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29 นายอุบลรัตน์  อุดมสุข 016750 ด.ญ.ชญาดา  อุดมสุข 1002029 ร.ร.บา้นบึงพิไกร อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

30 น.ส.ธนพร  สมโภชน์ 017890 ด.ช.รังสิมนัตุ ์ บานเพียร 1002029 ร.ร.บา้นบึงพิไกร อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

31 นางกนกวรรณ  เฮงตระกูลเวนิช 018415 ด.ญ.รุจิวรรณ  เฮงตระกูลเวนิช 1002029 ร.ร.บา้นบึงพิไกร อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

32 นางธนาภรณ์  เทพสกุล 011363 ด.ช.พฤทธิภาค  เทพสกุล 1002032 ร.ร.บา้นหนองหวัววั อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

33 นางจิรพา  เนตรชาย 018171 ด.ญ.โยษิตา  เนตรชาย 1002032 ร.ร.บา้นหนองหวัววั อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

34 นางวนิสรา  จนัทร์แดง 013949 ด.ญ.วนสันนัท ์ สุปินนะ 1002033 ร.ร.บา้นทุง่น ้าตก อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

35 นายไพรโรจน์  ส าลี 017897 ด.ญ.พฒัน์นรี  ส าลี 1002035 ร.ร.บา้นลานไผ่ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

36 นายวินสั  ทนุแทง่ 018602 ด.ญ.ขวญัขา้ว  ทนุแทง่ 1002035 ร.ร.บา้นลานไผ่ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

37 นางเบญจมาศ  ผิวขาว 018623 ด.ช.พทัธดนย ์ ผิวขาว 1003008 ร.ร.บา้นหนองแมแ่ตง อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

38 นางกญัญา  บญุหลงั 015713 ด.ช.บญุยกร  บญุหลงั 1003010 ร.ร.บา้นไผต่าสุ่ม อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

39 นางณรินทร์  เขมน้กิจ 018022 ด.ญ.สุณรินทร์  แป้นไม้ 1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์บ ารุง อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

40 นางปิยวรรณ  วงศแ์สน 012821 ด.ช.กษิดิศ  วงศแ์สน 1003012 ร.ร.สิริแกว้เจริญ อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

41 นายอุดม  ลีลา 014776 ด.ช.ศุภวิชญ ์ ลีลา 1003014 ร.ร.บา้นโนนใหญ่ อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

42 นางรุ่งฟ้า  อ  ่าดี 018213 ด.ช.นฤบดินทร์  อ  ่าดี 1003015 ร.ร.บา้นเนินกรอย อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

43 นายวนัเฉลิม  สติใหม่ 015674 ด.ช.อชิตะ  สติใหม่ 1003019 ร.ร.บา้นหนองหวัควาย อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

44 นายบญุเรือง  เรืองวงษ์ 015496 ด.ช.ฐปนนท  เรืองวงษ์ 1003022 ร.ร.บา้นบอ่แกว้ อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

45 นางศรีสุดา  ศรกองแดง 012056 ด.ช.สุรศกัด์ิ  ศรกองแดง 1003025 ร.ร.บา้นวงัโขน อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

46 นางนฐันรี  บวัเผียน 018341 ด.ญ.ธญัชนก  บวัเผียน 1003031 ร.ร.บา้นป่าถัว่ อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

47 นางนงนุช  สีมาตา 015367 ด.ญ.อริสา  สีมาตา 1004007 ร.ร.บา้นเด่นพระ อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

48 นายสุรศกัด์ิ  ผลวิบรูณ์ 017499 ด.ญ.สมิตานนัท ์ ผลวิบรูณ์ 1004008 ร.ร.บา้นบึงทบัแรต อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

49 นางปนดัดา  เสืออุดม 016691 ด.ญ.ธนชัพร  เสืออุดม 1004011 ร.ร.บา้นคุยมะมว่ง อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

50 นายชาติ  กนัค  า 015461 ด.ญ.โชติกานต ์ กนัค  า 1004015 ร.ร.บา้นเกศกาสร อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

51 นางนุชนาฎ  ยอดโยม 014237 ด.ช.เชาวนาจ  ยอดโยม 1004028 ร.ร.บา้นประดาเจ็ดรัง อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

52 นางปภาดา  พิศสารี 015559 ด.ช.รพีพฒัน์  พิศสารี 1004029 ร.ร.บา้นหนองจิก อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

53 นายสิทธิศกัด์ิ  ถาวร 011643 ด.ญ.ธนญัญา  ถาวร 1004035 ร.ร.บา้นทรายทอง อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

54 นางชนิดา  อนุสนธ์ิ 014282 ด.ช.พิทกัษ ์ อนุสรณ์ 1005004 ร.ร.อนุบาลโกสมัพี(ทา่คูณ) อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

55 นางชนิดา  อนุสนธ์ิ 014282 ด.ช.ภาณุพงศ ์ อนุสนธ์ิ 1005004 ร.ร.อนุบาลโกสมัพี(ทา่คูณ) อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

56 น.ส.ชนญัพร  ชยัอุตม์ 014713 ด.ญ.รักษินาภรณ์  กล ่าทอง 1005008 ร.ร.บา้นคลองเมือง อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

57 นางจิราพร  พรมจนัทร์ 015095 ด.ช.กฤษณพล  พรมจนัทร์ 1005011 ร.ร.บา้นหนองแดน อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

58 นางวิไลวรรณ  สืบสุนทร 018572 ด.ญ.พิณทิพย ์ สีดาเก้ียม 1005011 ร.ร.บา้นหนองแดน อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

59 นายธงชยั  แก่งศิริ 018590 ด.ช.ธนภทัร  แก่งศิริ 1005012 ร.ร.บา้นเกาะรากเสียด อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

60 นายวิสุทธ์ิ  รักพว่ง 003961 ด.ช.ธีรเดช  รักพว่ง 1005013 ร.ร.บา้นวงัชมภู อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

61 นางสรารักษ ์ แปลกไป 016318 ด.ญ.ณฐัวรา  แปลกไป 1005015 ร.ร.บา้นใหมพ่ฒันา อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000
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62 นางวาสนา  ข  าสกุล 011715 ด.ญ.เนรัญชลา  ข  าสกุล 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000 ไมมี่ทะเบียนบา้นบตุร

63 นายสมชาย  โคตรภูงา 014185 ด.ญ.กานตธี์รา  โคตรภูงา 2001036 ร.ร.บา้นโป่งดู่ประชาอุทิศ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

64 น.ส.กรรณิการ์  กองแกว้ 019139 ด.ญ.อรกช  คณัฑมาศ 2001042 ร.ร.บา้นพดัโบก อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

65 นางณฐัพร  ทองคล่ี 019161 ด.ช.ชยันนัต ์ ทองคล่ี 2001044 ร.ร.บา้นเขาพริกไทย อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

66 นายคมสนั  ชาติสุทธิ 016469 ด.ญ.ชุติกาญจน์  ชาติสุทธิ 2001047 ร.ร.บา้นส่องตาแล อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

67 นางพรทิพย ์ แสงแกว้ 017434 ด.ญ.ชญัญาณิศา  แสงแกว้ 2001048 ร.ร.บา้นโป่งแต้ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

68 นายภานุวตัร  พนัธุ์ยี่ 017469 ด.ช.รัชชานนท ์ พนัธุ์ยี่ 2001051 ร.ร.บา้นเกาะแกว้อนุสรณ์ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

69 นายผจญ  ศรีดานุช 017543 ด.ช.ชยัทศัน์  ศรีดานุช 2001064 ร.ร.วดัหนองเหมือด อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

70 นางวชัรี  หงษอ์นุรักษ์ 017780 ด.ช.วรนนัทณฐั  หงษอ์นุรักษ์ 2001064 ร.ร.วดัหนองเหมือด อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

71 นางสุดใจ  พิลึก 018401 ด.ญ.ธนพร  พิลึก 2001070 ร.ร.บา้นบึงหล่มสามคัคี อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

72 นายชยัรัตน์  ทองทิน 016959 ด.ญ.ประติมากร  ทองทิน 2002001 ร.ร.วดัพิกุลทอง อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

73 นางกนกทิพย ์ กนัเกษร 017678 ด.ช.ปรันตวฒัน์  พงษกดั 2002001 ร.ร.วดัพิกุลทอง อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

74 นางจุฬาพร  พชัรศกัด์ิสกล 015308 ด.ช.รติภทัธ์ิ  พชัรศกัด์ิสกล 2002009 ร.ร.บา้นสามเรือน อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

75 นายปริญญา  อยูสุ่่ม 005221 ด.ช.ณฐกร  อยูสุ่่ม 2002010 ร.ร.อ่างทองราษฎร์วิทยา อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

76 นางรัตนาภรณ์  วิสุทธิเมธา 015907 ด.ช.วชิรวิทย ์ วิสุทธิเมธา 2002031 ร.ร.บา้นวงัหนัน ้าดึง อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

77 นางศุภานี    นวนิตยว์รานนท์ 017502 ด.ช.ชนินทร์  นวนิตยว์รานนท์ 2003006 ร.ร.บา้นอุดมทรัพย์ อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

78 นางปราณิศา  สมแวง 015899 ด.ช.ปณุณพฒัน์  สมแวง 2003008 ร.ร.บา้นเพชรมงคล อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

79 นางนชันนัท ์ กมขนุทด 015103 ด.ญ.กชกร  กมขนุทด 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

80 นางจินตนา  ศรีสว่างสุข 016981 ด.ช.ศุภกฤต  ศรีสว่างสุข 2004002 ร.ร.บา้นปากคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

81 นางสุภาพร  ก าทอง 018657 ด.ช.ภูริทตั  ก  าทอง 2004002 ร.ร.บา้นปากคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

82 นายประหยดั  อนนัต์ 016770 ด.ญ.ฐิตราภรณ์  อนนัต์ 2004003 ร.ร.บา้นใหมธ่งชยั อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

83 นายทศันพงษ ์ ไพฑูรย์ 017182 ด.ญ.ณฐัยาน์  ไพฑูรย์ 2004003 ร.ร.บา้นใหมธ่งชยั อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

84 นางอจัฉรา  คงอินทร์ 012459 ด.ช.ธนัวา  คงอินทร์ 2004006 ร.ร.บา้นพรหมมาสามคัคี อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

85 นางอ าพร  อว้นหินกอง 017706 ด.ช.กฤตพรพิพฒัน์  ห้วยหงษท์อง2004007 ร.ร.บา้นคลองน ้าไหลใต้ อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

86 นางเครือวรัญ  ขดัมนั 016845 ด.ช.วสุเมธ  ขดัมนั 2004010 ร.ร.บา้นทา่ขา้มสามคัคี อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

87 นายชยัลพ  มระกรณ์ 011807 ด.ช.ชยัวุฒิ  มระกรณ์ 2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

88 นางนิภาพทัร  ฉิมพาลี 014735 ด.ญ.ณกลัยา  ฉิมพาลี 2004016 ร.ร.บา้นทา่ชา้ง อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

89 นางศุภรรัตน์  สุขแจ่ม 015245 ด.ญ.ศุภกาญจน์  สุขแจ่ม 2004025 ร.ร.บา้นคลองสมบรูณ์ อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

90 นายสิริวฒัน์  เมฆวนั 018235 ด.ช.ศุภิวฒัน์  เมฆวนั 2004026 ร.ร.บา้นคลองมดแดง อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000 เอกสารอยูท่ี่สาขาคลองขลุง

91 นางนงคน์ภา  วงษบ์ญุมาก 018027 ด.ญ.นนัทิกร  วงษบ์ญุมาก 2004030 ร.ร.บา้นหนองปรือ อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

92 นายพรมมา  โพธ์ิทอง 010272 ด.ญ.โชติกา  โพธ์ิทอง 2004031 ร.ร.บา้นคลองแขยงวิทยา อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

93 นางจอมขวญั  มนัหาทา้ว 018794 ด.ญ.กญัญาวีร์  มนัหาทา้ว 2004032 ร.ร.สกังามประชาสรรค์ อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

94 นางจอมขวญั  มนัหาทา้ว 018794 ด.ญ.กญัญาณฐั  มนัหาทา้ว 2004032 ร.ร.สกังามประชาสรรค์ อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000
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95 นางเพียงพิศ  นาคพนัธ์ 015490 ด.ช.จุลพงศ ์ นาคพนัธ์ 2004033 ร.ร.บา้นปางลบัแล อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

96 นางวสุกาญจน์  แซ่จนัทร์ 014765 ด.ญ.โชติกา  แซ่จนัทร์ 2005002 ร.ร.บา้นวงัน ้าแดง อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

97 นางอุบลวรรณ  นิลรัตน์ 016047 ด.ช.ณฐักิตต์ิ  นิลรัตน์ 2005003 ร.ร.บา้นหนองนกชุม อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

98 นางนนัธิญา  ชาอินทร์ 018347 ด.ช.ภานุวฒัน์  ชาอินทร์ 2005004 ร.ร.บา้นหนองไผ่ อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

99 นางรัตติยา  อ่ิมพิทกัษ์ 019121 ด.ช.รัชตร์ะพี  อ่ิมพิทกัษ์ 2005004 ร.ร.บา้นหนองไผ่ อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

100 นางนิภาพร  คงเมือง 016864 ด.ช.นวตั  รังษิโย 2005014 ร.ร.บา้นดงเจริญ อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

101 นายวีรศกัด์ิ  บญุประจกัษ์ 018694 ด.ญ.อรณิชชา  บญุประจกัษ์ 2006005 ร.ร.บา้นระหานประชาศึกษา อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

102 นายอุเทน  พิลึก 016587 ด.ญ.เพญ็พิชชา  พิลึก 2006008 ร.ร.บา้นทุง่ซ่าน อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

103 นายพิเชษฐ  ศรีระวตัร 016975 ด.ช.ตนุภทัร  ศรีระวตัร 2006012 ร.ร.บา้นสามขา อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

104 นางชุติมา  อินสุวรรณ 015619 ด.ญ.ชนาภา  อินสุวรรณ 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

105 นางดวงกมล  เขตรวิทย์ 017407 ด.ช.ฐิติ  เขตรวิทย์ 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

106 นายวิทวสั  วิศาลศกัด์ิ 016880 ด.ญ.สุวิตา  วิศาลศกัด์ิ 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

107 นางยนิน่ี  ดวงสุภา 017224 ด.ช.พชร  ดวงสุภา 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วดัทุง่สวน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

108 นายสมเกียรติ  มาลา 014096 ด.ช.ปรมตัถ ์ มาลา 3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย ์บญุประคองพิทยาคม)เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

109 นางณฐัณิชา  กลา้หาญ 016515 ด.ช.ณฐัภทัร  กลา้หาญ 3002004 ร.ร.ชากงัราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

110 นางกรวิพา  ส าโรง 017583 ด.ญ.ปณุญพร  ส าโรง 3002004 ร.ร.ชากงัราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

111 น.ส.เสาวลกัษณ์  ชยัมลู 018311 ด.ช.ธนกฤษณ์  ชยัมลู 3002005 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชรเทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

112 นายกลยทุธ  เปียอยู่ 018315 ด.ช.ยทุธพิชยั  เปียอยู่ 3002005 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชรเทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

113 นางวิไลลกัษณ์  อรัญวาส 019207 ด.ญ.กรพินธุ์  อรัญวาส 3002005 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชรเทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

114 นางทตัฌา  ไชยศรีษะ 016305 ด.ช.ทชัชากร  ไชยศรีษะ 3002006 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

115 นายมงคล  พลายชมพนุูท 011512 ด.ช.อนุภทัร  พลายชมพนุูท 3003001 ศูนยก์ารศึกษา เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

116 นายขจรศกัด์ิ  จนัทร์นวล 017893 ด.ญ.ณฤดี  จนัทร์นวล 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000 ไมมี่ทะเบียนบา้นบตุร

117 นางสายทอง  ทองสุพรรณ 017638 ด.ญ.อมริศรา  จกัรแกว้ 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

118 นายมานะ  พนูเกษม 014824 ด.ญ.นนัทน์ภสั  พนูเกษม 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

119 น.ส.ประไพรสาร  รักษาบญุ 018729 ด.ญ.นภสวรรณ  สุชาติธรรม 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

120 นางนงนุช  ศรีค  าหอม 006414 ด.ช.ภทัรดนยั  ศรีค  าหอม 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

121 นายทรงพล  ศรีสุนทรพินิต 011130 ด.ญ.พิชานนัท ์ ศรีสุนทรพินิต 5002008 บ านาญ อ.คลองขลุง บ านาญเขต2                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

122 นางยพุา  ศิริรุ่งวฒันชยั 012741 ด.ญ.ปวริศา  ศิริรุ่งวฒันชยั 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

123 นางศิริรัตน์  คุม้ชาติ 013479 ด.ช.บวรศกัด์ิ  คุม้ชาติ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

124 นายปฏิญญากร  ก าเนิด 011572 ด.ญ.ญาณิศา  ก าเนิด 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

125 นางปานจนัทร์  ภูวิชิต 013791 ด.ช.ศิวชั  ภูวิชิต 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

126 นางทิพวลัย ์ พรหมรักษ์ 014754 ด.ญ.เบญญาดา  พรหมรักษ์ 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

127 นายนครินทร์  ทาลายา 012207 ด.ช.พีรพฒัน์  ทาลายา 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000
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128 นางณิชาพรรณ  ชนะบญุ 017482 ด.ญ.ศุภาพิชญ ์ ชนะบญุ 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

129 นางอโณทยั  กมทุชาติ 013610 ด.ช.บณุพจน์  กมทุชาติ 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

130 นายถาวร  จงอ้ิว 014154 ด.ช.ภูริณฐั  จงอ้ิว 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

131 นายเจริญ  หอละสิทธ์ิ 014181 ด.ช.ภูริพฒัน์  หอละสิทธ์ิ 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

132 นายสาโรจน์  บญุเนรมิตร 017108 ด.ญ.สุธณัญา  บญุเนรมิตร 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

133 นางนนัทิยา  บตุรดี 018674 ด.ช.พิสิษฐ์  บตุรดี 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

134 นางรัตนา  ปัญญา 015471 ด.ช.กษิธชั  ปัญญา 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

135 นางนิภาวรรณ  คงไทย 016242 ด.ญ.ธีร์จุฑา  คงไทย 8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

136 นายดิเรก  สระเกตุ 014449 ด.ญ.ชนนันทัธ์  สระเกตุ 8008012 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

137 น.ส.มลทริญา  สุจจะชารี 014220 ด.ญ.นภสร  สกลรัตน์ 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

138 น.ส.เสาวรี  ใจธรรม 018260 ด.ญ.วรวลญัช ์ นามไพร 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

139 น.ส.เสาวรี  ใจธรรม 018260 ด.ญ.ณฐัวลญัช ์ นามไพร 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

140 นายพรชยั  ชยัรินทร์ 017054 ด.ช.นวพฒัน์  ชยัรินทร์ 8008014 ร.ร.บอ่แกว้วิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

141 นางรัชนิดา  อินทะชุบ 014544 ด.ญ.ชาลิสา  อินทะชุบ 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

142 น.ส.ชนิดา  ศรีพารา 014932 ด.ญ.ณิชชยา  วนสินธุ์ 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

143 น.ส.ณฐัวรรณ  เอ้ียงปาน 017514 ด.ญ.ศศิวิมล  อุดมสุข 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

144 นางนงลกัษณ์  สุขสวสัด์ิ 016201 ด.ช.ณฐัชนน  สุขสวสัด์ิ 8008016 ร.ร.พชัรกิติยาภา2ก าแพงเพชร กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

145 นางกมลรัตน์  ช่างตีทอง 016887 ด.ช.ปณุณวิช  ช่างตีทอง 8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

146 น.ส.ฐานิดา  โคสุวรรณ์ 017696 ด.ช.จารุเดช  ฟองหนองออ้ 8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

147 นายณฐัพฒัน์  สายเพช็ร์ 012882 ด.ญ.กนกนิธินาถ  สายเพช็ร์ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

148 นางลดัดาวลัย ์ เดชโนนสงัข์ 014360 ด.ญ.ณฏัฐิกา  เดชโนนสงัข์ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

149 นางปาริชาติ  แสนสมบติั 015118 ด.ช.ธนิสร  แสนสมบติั 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

150 นางวิไลวรรณ์  จิตมณี 017137 ด.ญ.ญาณพนัธุ์  จิตมณี 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

151 นางศศิธร  แสงศกัด์ิ 013492 ด.ช.ณฐกร  แสงศกัด์ิ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

152 นางชลชินี  แพทยว์งศ์ 011398 ด.ช.อชิตพล  แพทยว์งศ์ 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

153 นางเยาวเรศ  เสมอหตัถ์ 013710 ด.ญ.จรรยมณฑน์  เสมอหตัถ์ 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

154 นายรัฐศกัด์ิ  ผอ่งจิต 019198 ด.ช.ฐปนพงศ ์ ผอ่งจิต 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

155 นางศิรินภา  บญุรักษ์ 019200 ด.ช.ศิวกร  บญุรักษ์ 8008024 ร.ร.วงัแขมวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

156 นายสุรชยั  เดชอุม้ 015497 ด.ญ.ฐิติพร  เดชอุม้ 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

157 นางชนาภา  ห้อยพรมราช 015386 ด.ช.สิรภพ  ห้อยพรมราช 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

158 น.ส.ปณุณาสา  พ่ึงเนียม 015645 ด.ช.ปารวี  พ่ึงเนียม 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

159 นายพิเชตร์  บวัเถ่ือน 015831 ด.ช.ภูมิพิพรรธ  บวัเถ่ือน 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

160 นางดาวลัย ์ ภูวดล 014236 ด.ช.รัชพล  ภูวดล 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000
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161 นายเอก  วิวฒัน์พงษ์ 017976 ด.ญ.ประทานพร  วิวฒัน์พงษ์ 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

162 นางวาสนา  ป่ินทอง 016567 ด.ช.กฤตภาส  ป่ินทอง 8008030 ร.ร.คลองลานพฒันาจินดาศกัด์ิ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

163 นางปรีดาภิรม  พทุธโกศล 017844 ด.ญ.ณชัชนม ์ ธูปค า 8008030 ร.ร.คลองลานพฒันาจินดาศกัด์ิ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

164 น.ส.สุนนัทา  ค  าเสนา 018588 ด.ญ.ณฏัฐณิชา  บญุมา 8008030 ร.ร.คลองลานพฒันาจินดาศกัด์ิ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

165 นางบวัเรือน  พงษเ์สือ 018804 ด.ญ.เพียงพอ  พงษเ์สือ 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

166 นางวิชชุลาภา  แดงสีดา 015131 ด.ญ.ชนิกานต ์ แดงสีดา 9801005 โอนยา้ยต่างจงัหวดั หน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

167 นางธญัญาพร  เกตุดว้ง 013113 ด.ญ.วริยาภรณ์  เกตุดว้ง 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

168 น.ส.ชญัญานุช  พนัเขียว 017461 ด.ช.คณิศร  คุม้ค  า 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

169 นางจารุณี  เชิดฟ้อน 018520 ด.ญ.ศุภิสรา  เชิดฟ้อน 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,000

รวม 169,000



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1
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รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่5

1 นายขจรยศ  บรุุษศรี 012375 ด.ช.คมภณ  บรุุษศรี 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

2 นางภาวิตา  อุย้วฒันา 017325 ด.ญ.โกลญัญา  อุย้วฒันา 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

3 น.ส.นุชติทร  นุตตะโยธิน 014979 ด.ช.ณฐัภูมิ  นุตตะโยธิน 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

4 น.ส.สุณี  เพง็พล 018512 ด.ญ.นิศามณี  เร่ือศรีจนัทร์ 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

5 นางเมตตา  ไพโรจน์ 012894 ด.ช.ศุทธวีร์  ไพโรจน์ 1001005 ร.ร.บา้นล ามะโกรก อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

6 นางปานทิพย ์   มหบญุพาชยั 015991 ด.ญ.ธนญัชนก  มหบญุพาชยั 1001006 ร.ร.บา้นหนองสะแก อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

7 นางสมพร  สุจจะชารี 016239 ด.ช.ทศพร  สุจจะชารี 1001022 ร.ร.บา้นน ้าดิบ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

8 น.ส.ศนัสนีย ์ โอสา 018108 ด.ช.ทินภทัร  โอสา 1001042 ร.ร.บา้นหนองเต่าสามคัคี อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

9 นางสุธีรา  สิงห์ค  าโล 017662 ด.ญ.ณฐัรินีย ์ สิงห์ค  าโล 1001045 ร.ร.บา้นศรีไกรลาศ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

10 นางชุลีพร  รัตนวรกนัต์ 018474 ด.ช.ธีธชั  รัตนวรกนัต์ 1001055 ร.ร.วดัราษฎร์เจริญพร อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

11 นายสมพิศ  ป้อมภา 014517 ด.ช.วรวิทย ์ ป้อมภา 1001056 ร.ร.บา้นไทรยอ้ย อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

12 น.ส.ทองสิน  สุขทรัพย์ 013025 ด.ช.สุวภทัร  ปัญญาเรือง 1001057 ร.ร.บา้นสุวรรณภูมิ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

13 นางพิศสมยั  จิวเดช 014102 ด.ช.ภาณุวฒัน์  จิวเดช 1001057 ร.ร.บา้นสุวรรณภูมิ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

14 นายสนิท  ประหา 015940 ด.ญ.ปพิชญา  ประหา 1001066 ร.ร.บา้นใหมส่ามคัคี อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

15 นางสุพิชญา  กนัทะวงค์ 017625 ด.ญ.พิมพช์นก  กนัทะวงศ์ 1001080 ร.ร.นิคม 3 อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

16 นายพิภพ  แกว้โมรา 013226 ด.ญ.กงัสดาร  แกว้โมรา 1001095 ร.ร.บา้นดงตาจนัทร์ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

17 นางสุริพร  กิติโยธี 017704 ด.ญ.ภคพร  กิติโยธี 1002007 ร.ร.บา้นเขาสว่างอารมณ์ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

18 ส.อ.จิรโชติ  คุม้เณร 011324 ด.ช.จิรพฒัน์  คุม้เณร 1002012 ร.ร.บา้นทา่ไม้ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

19 นางทิวา  เมืองหลวง 018179 ด.ญ.กานตสิ์รี  เมืองหลวง 1002013 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

20 นางนิภาภรณ์  ภูชะโอม 019245 ด.ช.กิตติภณ  ภูชะโอม 1002015 ร.ร.บา้นวงัไมแ้ดง อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

21 นายประวิทย ์ นิราชภยั 015974 ด.ช.คุณากรณ์  นิราชภยั 1002020 ร.ร.บา้นลานทอง อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

22 นางอภินนัท ์ สีข  า 018539 ด.ญ.นรมน  สีข  า 1002021 ร.ร.บา้นลานกระทิง อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

23 นางรุ่งแสง  กล่ินบวั 015503 ด.ญ.วิราสิณีย ์ มีสิทธิกุล 1002025 ร.ร.บา้นคุยป่ายาง อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

24 นางกฤติกา  ปาจิตร์ 015955 ด.ญ.ณฐันรี  ลือชยัราม 1003008 ร.ร.บา้นหนองแมแ่ตง อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

25 นายสมภาร  ศรีทอง 017547 ด.ช.จตุรภทัร  ศรีทอง 1003009 ร.ร.บา้นตอรัง อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

26 นายสมรจน์  พิลาลี 017460 ด.ช.ศิวกร  พิลาลี 1003014 ร.ร.บา้นโนนใหญ่ อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

27 นายอนุชา  ค  าภาบตุร 017077 ด.ญ.ธีราพร  ค  าภาบตุร 1003028 ร.ร.ห้วยใหญ่ยางงาม อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

28 นางเทียนทอง  นึกรักษ์ 012906 ด.ญ.เพชราวรรณ  นึกรักษ์ 1003032 ร.ร.บา้นทุง่มหาศาล อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

29 นางวนัดี  มีสุข 018071 ด.ญ.อรชพร  มีสุข 1004024 ร.ร.บา้นบึงมาลย์ อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

30 นายไชยรัตน์  เกิดสุข 017255 ด.ญ.สลินพร  เกิดสุข 1004027 ร.ร.บา้นหนองหลวง อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

31 น.ส.สุกญัญา  แสงสนธ์ิ 017868 ด.ช.ดรัณภพ  แสงสนธ์ิ 1005010 ร.ร.บา้นโนนสมบรูณ์ อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000
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32 นายธิติ  วชัรภทัร 017940 ด.ช.เสฎฐวุฒิ  วชัรภทัร 1005012 ร.ร.บา้นเกาะรากเสียด อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000 ไมมี่ทะเบียนบา้น

33 นางสรารักษ ์ แปลกไป 016318 ด.ญ.ธนารีย ์ แปลกไป 1005015 ร.ร.บา้นใหมพ่ฒันา อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

34 นางโสภา  เอมศิริ 015740 ด.ญ.นนัทกานต ์ เอมศิริ 1005018 ร.ร.บา้นเกาะพิมลู อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

35 นายเมธี  ศรีทิพย์ 015311 ด.ญ.เมทินี  ศริทิพย์ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

36 น.ส.มลชยา  จ้ีสละ 017298 ด.ช.มีนตภทัร์  พิมสาร 2001002 ร.ร.บา้นจิตตมาสพฒันา อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

37 นางวนันา  มีมขุ 015521 ด.ช.ภีมวจัน์  มีมขุ 2001015 ร.ร.บา้นโอ่งทานราษฎร์บ ารุง อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

38 นางอุ่นเรือน  เมืองสองชั้น 018649 ด.ญ.ทรรศน์กมล  เมืองสองชั้น 2001018 ร.ร.บา้นใหมห่นองยาง อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

39 นางอุดมพร  เอ่ียมสุภา 014103 ด.ญ.ปานชนก  เอ่ียมสุภา 2001024 ร.ร.วชิรสารศึกษา อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

40 นางรัตติยา  ไผชู่ 011711 ด.ญ.ปาลิตา  ไผชู่ 2001028 ร.ร.บา้นเกาะตาล อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

41 นางรัตติยา  ไผชู่ 011711 ด.ช.เรวตั  ไผชู่ 2001028 ร.ร.บา้นเกาะตาล อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

42 น.ส.วรังคณา  ขนุแกว้ 018919 ด.ญ.นฤภร  ขนุแกว้ 2001044 ร.ร.บา้นเขาพริกไทย อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

43 น.ส.สุมณฑา  คงขาว 018813 ด.ช.ศิริฉตัร  เกตุแกว้ 2001047 ร.ร.บา้นส่องตาแล อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

44 นายอคัรเดช  บวัรอด 015963 ด.ญ.กุลวดี  บวัรอด 2001049 ร.ร.บา้นวงัน ้าพฒันา อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

45 นางรัตนาภรณ์  แดนดงเมือง 018849 ด.ญ.ศุภิสรา  แดนดงเมือง 2001051 ร.ร.บา้นเกาะแกว้อนุสรณ์ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

46 นายศุภชยั  อาลยั 016417 ด.ช.ธนกฤต  อาลยั 2001057 ร.ร.บา้นหนองกระทุม่ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

47 นายรังสรรค ์ แสงแกว้ 017076 ด.ญ.สุภสัสรา  แสงแกว้ 2002005 ร.ร.บา้นหนองปรือประชาสรรคอ์.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

48 นายปริญญา  อยูสุ่่ม 005221 ด.ช.ปิติภูมิ  อยูสุ่่ม 2002010 ร.ร.อ่างทองราษฎร์วิทยา อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

49 นางสมรัก  พรมมา 016495 ด.ช.ศุภกร  พรมมา 2002010 ร.ร.อ่างทองราษฎร์วิทยา อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

50 นายสุรนาท  มีศิลป์ 017189 ด.ช.ศิรสิทธ์ิ  มีศิลป์ 2002011 ร.ร.บา้นกระโดนเต้ีย อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

51 นางภทัราพร  บญุมาดี 016129 ด.ช.ธนวฒัน์  บญุมาดี 2002014 ร.ร.บา้นชา้งคบั อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

52 นายสมนอ้ย  ดีสม 016456 ด.ช.สิปปทิพย ์ ดีสม 2002015 ร.ร.บา้นทรัพยม์ะนาว อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

53 นางปรานี  พลูพนัธ์ชู 014762 ด.ช.สิรวิชญ ์ พลูพนัธ์ชู 2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

54 นางกลัยา  นอ้ยมาลยั 011495 ด.ช.จิรภทัร  นอ้ยมาลยั 2002030 ร.ร.บา้นบึงลาด อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

55 นางอาทิตยา  นิพนต์ 016500 ด.ญ.สุประวีณ์  นิพนต์ 2002034 ร.ร.บา้นวงัน ้า อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

56 นางวาสนา  สวนนิตย์ 015207 ด.ช.โสภณวิชญ ์ สวนนิตย์ 2002040 ร.ร.พิบลูวิทยาคาร อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

57 นายศกัด์ิชาย  กมขนุทด 016989 ด.ญ.ณฏัชนน  กมขดุทด 2002040 ร.ร.พิบลูวิทยาคาร อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

58 นางชุตินนัท ์ เลิศวิริยะนนท์ 010776 ด.ญ.สุชญัญา  เลิศวิริยะนนท์ 2002042 ร.ร.บา้นร้อยไร่ อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

59 นางศกุนิชญ ์ มีแกว้ 016956 ด.ช.รัฐราม  มีแกว้ 2003003 ร.ร.บา้นเขาน ้าอุ่น อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

60 นางอ าพร  เรืองคุม้ 019123 ด.ช.รังสิมนัตุ ์ เรืองคุม้ 2003006 ร.ร.บา้นอุดมทรัพย์ อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

61 นายวิชาญ  เหมมะณี 013154 ด.ช.ปฏิญญา  เหมมะณี 2003015 ร.ร.บา้นทา่ข้ึน อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

62 นางสายใจ  เจริญเยาว์ 015366 ด.ช.ธนภทัร  เจริญเยาว์ 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

63 นายจารึก  อตัตะชีวะ 017999 ด.ช.ธระภทัร  อตัตะชีวะ 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

64 นางสุภาพร  ก าทอง 018657 ด.ช.ภูริณฐั  ก าทอง 2004002 ร.ร.บา้นปากคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000
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65 นายวิชิต  อ่อนจนัทร์ 017836 ด.ญ.นนัทน์ภสั  เมฆศิริ 2004006 ร.ร.บา้นพรหมมาสามคัคี อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

66 นายนนทกร  บวัหอม 017138 ด.ช.ชานน  บวัหอม 2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

67 นางบญุเกิด  ค  าทมู 009212 ด.ญ.ไอริณ  ค  าทมู 2004029 ร.ร.บา้นมอสมบรูณ์มิตรภาพท่ี189อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

68 นางรุจิรัตน์  ชูเตชะ 018750 ด.ช.ชนกนัต ์ ชูเตชะ 2004033 ร.ร.บา้นปางลบัแล อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

69 นางสุรัก  สุวิพนัธ์ 016806 ด.ช.สุรยทุธ  สุวิพนัธ์ 2005013 ร.ร.บา้นทุง่ทอง อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

70 นายเสน่ห์  ใบเนียม 005279 ด.ช.ธนชั  ใบเนียม 2005014 ร.ร.บา้นดงเจริญ อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

71 นางขวญัฤทยั  จ  าปาศกัด์ิ 019174 ด.ญ.ณฐัวดี  จ  าปาศกัด์ิ 2006001 ร.ร.บา้นชายเคือง อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

72 นางวรรณา  มากเป่ียม 016484 ด.ญ.สาริษา  เทพารักษ์ 2006003 ร.ร.บา้นคอปลอ้ง อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

73 นางภิรญา  กะระนนัท์ 018774 ด.ญ.ชุตินนัท ์ กะระนนัท์ 2006003 ร.ร.บา้นคอปลอ้ง อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

74 นางดรรชนีย ์ เมยไธสง 018067 ด.ญ.มณฑกานต ์ เมยไธสง 2006005 ร.ร.บา้นระหานประชาศึกษา อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

75 นางเรวดี  ศิลาโชติ 016012 ด.ช.ณฐัถูมิ  ศิลาโชติ 2006009 ร.ร.บา้นหนองคลา้พงษท์อง อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

76 นางกาญจนา  นอ้มเศียร 017419 ด.ช.เดชาทร  นอ้มเคียร 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

77 นายคงกฤช  อินทพงษ์ 017517 ด.ญ.พิมพกานต ์ อินทพงต์ 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

78 นางธนัยพฒัน์  สอนเสือ 016252 ด.ญ.พิมพพิ์ชชา  สอนเสือ 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วดัทุง่สวน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

79 นางหน่ึงฤทยั  พทุธแกว้ 016544 ด.ญ.ปาริฉตัร  พทุธแกว้ 3002004 ร.ร.ชากงัราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

80 นายรณชยั  บญุประจวบ 016801 ด.ช.วฐัชานนท ์ บญุประจวบ 3002004 ร.ร.ชากงัราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

81 นายขวญัชยั  จนัเพชร 016303 ด.ช.เขมทศัน์  จนัเพชร 3002005 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชรเทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

82 ว่าท่ีร.ท.ธวชัชยั  พิกุลทอง 018712 ด.ญ.ฉนัชนก  พิกุลทอง 3002005 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชรเทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

83 นายเทอดพล  เพชรจนัทร์ 013542 ด.ช.พีระพชัร  เพชรจนัทร์ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

84 นายณฐัดนยั  เรือนค า 014002 ด.ญ.จิรัชญา  เรือนค า 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

85 นายยทุธพิชยั  กลา้หาญ 016713 ด.ช.ณฐัวฒัน์  กลา้หาญ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

86 น.ส.ศุภรดา  วาอุทศัน์ 017135 ด.ช.คณพศ  วาอุทศัน์ 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

87 นางบษุบา  เหมือนวิหาร 014461 ด.ญ.อนัดามนั  เหมือนวิหาร 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

88 นายสมยศ  เจริญศิลป์ 012075 ด.ญ.ชนกพร  เจริญศิลป์ 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

89 นางสีฟ้า  วุฒิ 018621 ด.ญ.กนกวรรณ  วุฒิ 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

90 นายเจษฎา  บวัยศ 019211 ด.ช.ณฎัฐกฤต  บวัยศ 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

91 นางจนัทิรา  จนัทนั 018319 ด.ญ.เกวลิน  จนัทนั 3003013 สกสค. เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000 ไมมี่ทะเบียนบา้น

92 นางกญัญาณี  ธวชับณัฑิต 016570 ด.ช.วาทยกร  ธวชับณัฑิต 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

93 นางศิริรัตน์  คุม้ชาติ 013479 ด.ญ.ภทัราภรณ์  คุม้ชาติ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

94 นางสายพิน  ปรักมาส 014335 ด.ญ.กานตร์วี  ปรักมาส 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

95 นายอาทิตย ์ พลอาจ 015350 ด.ญ.อรุษา  พลอาจ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

96 นางน ้าเพชร  บวัส าลี 016829 ด.ช.ธนภทัร์  เยีย่งวิญญู 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

97 นายไพโรจน์  ยิง่คิด 008280 ด.ญ.ธารวิมล  ยิง่คิด 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000
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98 นางวลัลภา  อินหลวง 013329 ด.ญ.พชัรพร  อินหลวง 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

99 นางปานจนัทร์  ภูวิชิต 013791 ด.ญ.ภิญญาพชัญ ์ ภูวิชิต 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

100 นางสุวรรณา  ป้อมใย 015926 ด.ช.สุรเกียรติ  ป้อมใย 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

101 นางอรชร  แจง้เอ่ียม 012937 ด.ช.รัชภูมิ  แจง้เอ่ียม 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

102 นางทศันีย ์ วงเวียน 015363 ด.ญ.ศุภภคั  วงเวียน 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

103 นายสมควร  ภู่ทอง 015556 ด.ช.สุทธิกานต ์ ภู่ทอง 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

104 นางวไลพร  บวกขนุทด 016192 ด.ช.สุภกิตต์ิ  บวกขนุทด 8008014 ร.ร.บอ่แกว้วิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

105 นางนุชาวดี  รัตนพนัธ์ 012299 ด.ญ.พาฝัน  รัตนพนัธ์ 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

106 นางสุชานนัท ์ ไชยยะ 015172 ด.ช.สิทธิโชค  ไชยยะ 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

107 นายอภิชาติ  อาบเงิน 016686 ด.ช.กานต ์ อาบเงิน 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

108 นางสุวรรณี  หนองหลวง 018097 ด.ญ.ญาณิศา  หนองหลวง 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

109 นางก่ิงอุไร  แสงเทียนประไพ 018306 ด.ช.สิรวิชญ ์ แสงเทียนประไพ 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

110 นางโสภิญญา  ดารา 017019 ด.ญ.ดลพร  ดารา 8008018 ร.ร.โกสมัพีวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

111 น.ส.กนกรัตน์  ตงัควุฒิวิจิตร 015043 ด.ช.นิพิษฐพล  ดว้งกลดั 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

112 นายธีระ  เสือสิงห์ 015883 ด.ช.นวพล  เสือสิงห์ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

113 นางศิริลกัษณ์  เลขะวฒันะ 016442 ด.ญ.บริมาส  เลขะวฒันะ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

114 นางวนัวิสา  พวงสุมาลี 014337 ด.ญ.เพชรชมพ ู วรวุฒิ 8008022 ร.ร.ระหานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

115 น.ส.สมฤดี  ศรีระวตัร 018150 ด.ช.กิตติพงษ ์ ไกรวงค์ 8008022 ร.ร.ระหานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

116 นางจุฑาลกัษณ์  ขนุภกัดี 014998 ด.ช.กิตติณฏัฐ์  ขนุภกัดี 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

117 นายไกรลาศ  แกว้เก่า 014640 ด.ญ.จิรัชญา  แกว้เก่า 8008024 ร.ร.วงัแขมวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

118 นางสุภทัรา  จิรัฐติกาลกุลเวท 015613 ด.ญ.ภทัธีรา  จิรัฐติกาลกุลเวท 8008025 ร.ร.วงัไทรวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

119 นางนิภาพร  กาญจนะ 015862 ด.ช.อธิภทัร  กาญจนะ 8008025 ร.ร.วงัไทรวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

120 นายมานพ  นาคชาตรี 011555 ด.ญ.นนัทิกาณต ์ นาคชาตรี 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

121 นายสมศกัด์ิ  เกตุมี 016388 ด.ช.ปวรปรัชญ ์ เกตุมี 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

122 นายธนายทุธ  คลงัวงษ์ 016099 ด.ญ.สรุทธิดา  คลงัวงษ์ 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

123 นายรังสรรค ์ ฝ่ายสมบติั 015079 ด.ช.วุฒิเดช  ฝ่ายสมบติั 8008029 ร.ร.สกังามวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

124 นางกลัยา  พ่ึงเจียม 014893 ด.ญ.ศูภาพิชญ ์ พ่ึงเจียบ 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

125 นางภคัวลญัชญ ์ พนัโชติ 017173 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  พนัโชติ 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

126 นางจินตนา  นอ้ยพนัธ์ 018620 ด.ญ.นภสัสร  นอ้ยพนัธ์ 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000

รวม 126,000



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่6

1 นายวิมลชยั  สิลารักษ์ 016280 ด.ช.พฒันพงศ ์ สิลารักษ์ 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

2 นางสุภาณี  แสงแกว้ 016317 ด.ช.ธญัพิสิษฏ ์ แสงแสง 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

3 นางภาวิตา  อุย้วฒันา 017325 ด.ญ.กญัญาภคัท ์ อุย้วฒันา 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

4 นางรติพร  พรมนิล 014680 ด.ญ.ธนพร  พรมนิล 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

5 นางจินตนา  เสาร์ทอง 012868 ด.ช.สิรวิชญ ์ เสาร์ทอง 1001021 ร.ร.ชุมชนบา้นหนองปลิง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

6 นายสลัน่  เสือน่ิม 014073 ด.ช.ศุภฤกษ ์ เสือน่ิม 1001027 ร.ร.บา้นเกาะน ้าโจน อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

7 นายสมจิตร์  ป่ินจุไร 014265 ด.ช.ณบรรณรต  ป่ินจุไร 1001036 ร.ร.บา้นบอ่ตาโพธ์ิ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

8 นายประจกัสิน  บึงมมุ 014549 ด.ช.ดุลยเดช  บึงมมุ 1001038 ร.ร.บา้นคลองเรือ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

9 นายสมเกียรติ  ภูสมศรี 015979 ด.ช.นฤบดินทร์  ภูสมศรี 1001041 ร.ร.บา้นสระสิงห์โต อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

10 นายโชค  เอ่ียมแพร 011060 ด.ช.พิมพพ์อ่  เอ่ียมแพร 1001045 ร.ร.บา้นศรีไกรลาศ อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

11 นางสุนิทรา  อุดมรัตนศิริชยั 015094 ด.ญ.กนัตนิ์ชา  อุดมรัตนศิริชยั 1001054 ร.ร.บา้นทรงธรรม อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

12 นางณฐัมน  จนัทร์พรหม 015078 ด.ญ.พรรณรัตน์  จนัทร์พรหม 1001062 ร.ร.ชุมชนบา้นคณฑี อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

13 นายภูวนารถ  มทัวรัตน์ 010136 ด.ช.ธาวิน  มทัวรัตน์ 1001064 ร.ร.บา้นทา่เสล่ียง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

14 น.ส.ชนญัญา  ชยัตะ๊ 015602 ด.ญ.ชนญัพรรณ  งามข า 1001064 ร.ร.บา้นทา่เสล่ียง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

15 นางจนัทกานต ์ กางกอน 015411 ด.ญ.ชญาดา  กางกอน 1001066 ร.ร.บา้นใหมส่ามคัคี อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

16 นางสุนนัทา  ชินวงษ์ 015424 ด.ช.สิปปกร  อ่อนทรายแกว้ 1001070 ร.ร.บา้นทา่เสากระโดง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

17 นางเพชรรัตน์  ทา้วจนัทร์ 015951 ด.ช.ภาษาไท  ทา้วจนัทร์ 1001081 ร.ร.นิคม 4 อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

18 นายสุประวติั  วงศธ์นบตัร 016143 ด.ช.สุภวิชญ ์ วงศธ์นบตัร 1001087 ร.ร.บา้นวงัทอง อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

19 นายไพรัช  งามประดบัเลิศ 007615 ด.ช.ภูริ  งามประดบัเลิศ 1001091 ร.ร.คลองใหญ่วิทยา อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

20 นางพิมพนิ์ภา  จงเกษการณ์ 013280 ด.ช.ภคิน  มีมขุ 1001096 ร.ร.บา้นโนนโก อ.เมือง                                                     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

21 นางสุพิศ  คชินทร 018343 ด.ญ.สราพิณ  คชินทร 1002007 ร.ร.บา้นเขาสว่างอารมณ์ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

22 นางธณญัญล์กัษณ์  ศรีภานุมาต 015525 ด.ช.ธยาน์ณฏัฐ์  ศรีภานุมาต 1002012 ร.ร.บา้นทา่ไม้ อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

23 นางพิศมยั  ช่างค  า 015241 ด.ช.พทัธนนท ์ เกิดสุข 1002015 ร.ร.บา้นวงัไมแ้ดง อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

24 นายวิโรจน์  เขาค่าย 013574 ด.ญ.กมลรัตน์  เขาค่าย 1002023 ร.ร.บา้นหนองทราย อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

25 นายเจริญ  เอ่ียมมว่ง 017688 ด.ญ.พทัธนนัท ์ เอ่ียมมว่ง 1002026 ร.ร.บา้นเขาคีริส อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

26 นางดวงเดือน  มีขนัหมาก 015508 ด.ช.คุณาธิป  มีขนัหมาก 1002029 ร.ร.บา้นบึงพิไกร อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

27 นางจีรัตน์  พิทยรังสรรค์ 017626 ด.ช.รัฐภูมิ  พิทยรังสรรค์ 1002051 ร.ร.บา้นทุง่รวงทอง อ.พรานกระต่าย                                               ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

28 นางละออง  นนัตะเวท 012848 ด.ช.สกลวรรธน์  เกษรสุริวงษ์ 1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

29 น.ส.สุพรรษา  ช่วงสูงเนิน 016876 ด.ช.ปรเมศ  มณีโชติ 1003010 ร.ร.บา้นไผต่าสุ่ม อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

30 นางณรินทร์  เขมน้กิจ 018022 ด.ช.ณพจน์  แป้นไม้ 1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์บ ารุง อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

31 นายอุดม  ลีลา 014776 ด.ญ.ธญัวรัตม ์ ลีลา 1003014 ร.ร.บา้นโนนใหญ่ อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000
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32 นางอ าพร  เกตุทิม 017442 ด.ช.ธนกฤ่ต  เกตุทิม 1003014 ร.ร.บา้นโนนใหญ่ อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

33 นางวรัญญา  มนิุน 016841 ด.ญ.กานตพิ์ชชา  หาดี 1003015 ร.ร.บา้นเนินกรอย อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

34 นายประจกัษ ์ สุฤทธ์ิ 017175 ด.ช.อารักษ ์  สุฤทธ์ิ 1003015 ร.ร.บา้นเนินกรอย อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

35 นายประจกัษ ์ สุฤทธ์ิ 017175 ด.ช.อกัษรา  สุฤทธ์ิ 1003015 ร.ร.บา้นเนินกรอย อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

36 นางสุมณฑา  ศรีสมบญุ 016721 ด.ญ.สุมณฑา  ศรีสมบญุ 1003020 ร.ร.บา้นพานทอง อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

37 นางส าเภา  ศรกองแดง 015339 ด.ญ.ธิดารัตน์  ศรกองทอง 1003022 ร.ร.บา้นบอ่แกว้ อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

38 นางทิวากร  เกตทิม 015418 ด.ช.ศกัด์ิวิสิษฐ์ิพล   หอมระร่ืน 1003025 ร.ร.บา้นวงัโขน อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

39 นายอนุชา  ค  าภาบตุร 017077 ด.ญ.เขมจิรา  ค  าภาบตุร 1003028 ร.ร.ห้วยใหญ่ยางงาม อ.ไทรงาม                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

40 นายโกศล  พทุธวงค์ 013382 ด.ช.ชลธิชา  พทุธวงค์ 1004002 ร.ร.อนุบาลลานกระบือ อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

41 นางวิภา  ด าริห์ 018985 ด.ช.จารุพงค ์ ด าริห์ 1004008 ร.ร.บา้นบึงทบัแรต อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

42 นางไพเราะ  มาตอุดม 014402 ด.ญ.ณิชนนัท ์ มาตอุดม 1004011 ร.ร.บา้นคุยมะมว่ง อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

43 นางวราภรณ์  พรมมาเตียม 015805 ด.ช.ชุติรัต  พรมมาเตียม 1004021 ร.ร.วฒันราษฎร์ศึกษา อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

44 นางนภสันนัท ์ ณฐัฐากิตติคุณ 019251 ด.ญ.สิตาภา  อินหล่อ 1004021 ร.ร.วฒันราษฎร์ศึกษา อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

45 นายจรัญ  พะโยม 012983 ด.ช.ธิปก  พะโยม 1004024 ร.ร.บา้นบึงมาลย์ อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

46 นายอศัวิน  วงัแผน 014452 ด.ญ.วินดา  วงัแผน 1004024 ร.ร.บา้นบึงมาลย์ อ. ลานกระบือ                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

47 นางจนัทิมา  สุขศิริ 016361 ด.ช.รัชชานนท ์ สุขศิริ 1005004 ร.ร.อนุบาลโกสมัพี(ทา่คูณ) อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

48 นางภวาสุ  แพงสี 017959 ด.ญ.ภทัรกร  ระมัง่ 1005006 ร.ร.บา้นไทยทวี อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

49 นางญาณินท ์ จิตตุรงคอ์าภรณ์ 016116 ด.ญ.ปทิตตา  ภทัรศิวเวชกุล 1005009 ร.ร.บา้นหนองววัด า อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

50 นางกนกอร  หงษย์นต์ 018791 ด.ญ.วชิรญาณ์  หงษย์นต์ 1005010 ร.ร.บา้นโนนสมบรูณ์ อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

51 นางนวรัตน์  สงัขข์าว 017549 ด.ช.สรศกัด์ิ  สงัขข์าว 1005011 ร.ร.บา้นหนองแดน อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

52 น.ส.ธญัญพร  มีเทศ 018879 ด.ช.ภคุศินปัณธร  สมสุข 1005011 ร.ร.บา้นหนองแดน อ.โกสมัพีนคร                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

53 นางชญาภา  เขียวมณี 012995 ด.ช.ศุภณฐั  เขียวมณี 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

54 นางพรรณี  รักษศ์รีสุข 015960 ด.ญ.พรรณเทพา  รักษศ์รีสุข 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

55 นางกนกอร  เพช็รกระต่าย 016581 ด.ช.นครินทร์  อินทรานุช 2001002 ร.ร.บา้นจิตตมาสพฒันา อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

56 น.ส.สมใจ  สร้อยทว้ม 018005 ด.ญ.ปาริชาต  ปวงค าแกว้ 2001003 ร.ร.บา้นวงัหวัแหวน อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

57 นางชลธิชา  สุขเกษม 017000 ด.ญ.อาทิติญา  สุขเกษม 2001004 ร.ร.บา้นหนองชะแอน อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

58 นางปาณิสรา  แหวนวิเศษ 017294 ด.ญ.พทัธ์ธีรา  แหวนวิเศษ 2001004 ร.ร.บา้นหนองชะแอน อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

59 นางณฐัชาภรณ์  บญุเพช็รัตน์ 013775 ด.ญ.อ าไพพลอย  บญุเพช็รัตน์ 2001011 ร.ร.บา้นหวัรัง อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

60 น.ส.อาดีศร  โกลา 017819 ด.ญ.รักษน์ภา  ทองหล่อ 2001018 ร.ร.บา้นใหมห่นองยาง อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

61 นางอินทิรา  เพชร์ทลู 013293 ด.ช.จิรภญัญา  เพชร์ทลู 2001020 ร.ร.บา้นหนองบอน อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

62 นางศุภนิดา  ไวเชียงคา้ 015633 ด.ช.ปณุณเมธ  ไวเชียงคา้ 2001042 ร.ร.บา้นพดัโบก อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

63 นายสมชาย  เมืองสุข 012740 ด.ญ.มาริษา  เมืองสุข 2001047 ร.ร.บา้นส่องตาแล อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

64 น.ส.พรทิพย ์ สีผาย 017991 ด.ช.อิทธิกร  คุณโลหิต 2001053 ร.ร.บา้นศรีสมบรูณ์พฒันา อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

65 นางธารทิพย ์ บญุจีน 018772 ด.ญ.ชนญัญา  บญุจีน 2001055 ร.ร.บา้นปางมะนาว อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

66 นายธีรพงษ ์ อคัรวิทยาพฒัน์ 016922 ด.ญ.ศุลีพร  อคัรวิทยาพฒัน์ 2001061 ร.ร.วดัสว่างอารมณ์ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

67 นายปรีชา  แกว้โสภณ 007949 ด.ช.พงศกร  แกว้โสภณ 2001068 ร.ร.บา้นบึงเสือเตน้ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

68 นางน ้าเช่ือม  แกว้อ่อน 014923 ด.ญ.วณิชยา  แกว้อ่อน 2001068 ร.ร.บา้นบึงเสือเตน้ อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

69 นายจิระ  โตมะนิตย์ 018484 ด.ญ.จิรัชยา  โตมะนิตย์ 2001069 ร.ร.วดัปรีชาราษฎร์บ ารุง อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

70 นายสินชยั  ฤทธ์ิคง 016972 ด.ญ.สุภาวิตา  ฤทธ์ิคง 2001070 ร.ร.บา้นบึงหล่มสามคัคี อ. ขาณุฯ                                                    ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

71 นางจุฬาพร  พชัรศกัด์ิสกล 015308 ด.ช.ชยนนัท ์ พชัรศกัด์ิสกล 2002009 ร.ร.บา้นสามเรือน อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

72 นางจนัจิรา    ง้ิวไธสง 017585 ด.ช.จรัสรวี  สิริภทัรศกัด์ิ 2002038 ร.ร.บา้นวงัตะล่อม อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

73 นางอรทยั  รัชตะ 011190 ด.ญ.เมญาวี  รัชตะ 2002048 ร.ร.บา้นห้วยนอ้ย อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

74 นางฉนัทลกัษณ์  ภู่เกตุ 016576 ด.ญ.พรพิมล  ภู่เกตุ 2002048 ร.ร.บา้นห้วยนอ้ย อ.คลองขลุง                                                  ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

75 นางพชัรี  รัตนศรี 017392 ด.ญ.พทัธนนัต ์ รัตนศรี 2003002 ร.ร.บา้นหนองหิน อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

76 นายสุทศัน์  ใจแสน 008860 ด.ช.ณฐัพงศ ์ ยติุธรรม 2003004 ร.ร.บา้นมอเจริญ อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

77 นายวิชิต  แพงทอง 015010 ด.ช.วิทยา  แพงทอง 2003013 ร.ร.บา้นคลองลึกพฒันา อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

78 นางเมธิวรรณ  ถว้ยอ่ิม 015474 ด.ญ.ณฐัธญัญา  ถว้ยอ่ิม 2003014 ร.ร.บา้นไผย่าวสามคัคี อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

79 นางวิภาพร  มิตรญาติ 012629 ด.ช.คีรี  มิตรญาติ 2003017 ร.ร.บา้นหนองหล่ม อ.ปางศิลาทอง                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

80 นายสุรันต ์ ทอดเสียง 012608 ด.ช.วศิน  ทอดเสียง 2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

81 นายพนม  สิทธิกณัฑ์ 011006 ด.ช.ริส  สิทธิกณัฑ์ 2004023 ร.ร.บา้นโป่งน ้าร้อน อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

82 นายสิริวฒัน์  เมฆวนั 018235 ด.ญ.สิริพชัร  เมฆวนั 2004026 ร.ร.บา้นคลองมดแดง อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

83 นายพิชยั  ไตรพิพฒัน์ 018681 ด.ญ.โสภิดา  ไตรพิพฒัน์ 2004026 ร.ร.บา้นคลองมดแดง อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

84 น.ส.ฐิติยาพร  อู่รอด 018829 ด.ช.อจลวิชญ ์ พรมจนัทร์ 2004026 ร.ร.บา้นคลองมดแดง อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

85 นางจนัจิรา  ชาประเสริฐ 019063 ด.ช.ตรีวิชญ ์ ศรีระวฒัน์ 2004030 ร.ร.บา้นหนองปรือ อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

86 นายวินิจ  มีสิทธ์ิ 016048 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  มีสิทธ์ิ 2004031 ร.ร.บา้นคลองแขยงวิทยา อ.คลองลาน                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

87 นางชยาภรณ์  บบุผามาลา 014879 ด.ญ.กรกมล  บบุฝามาลา 2005004 ร.ร.บา้นหนองไผ่ อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

88 นายชุมพล  โอภาโส 009527 ด.ญ.กนิษฐกานต ์ โอภาโส 2005010 ร.ร.บา้นถนนนอ้ย อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

89 นางอ าพร  จิตตะ 019077 ด.ช.ชิษณุพงศ ์ ค  าพราว 2005010 ร.ร.บา้นถนนนอ้ย อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

90 น.ส.สุนนัทินี  ศรีสุข 014601 ด.ญ.ปราณปรีญา  พลูเพขตกิจ 2005011 ร.ร.บา้นชุมนาก อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

91 นางมจัฉา  โครวตัร์ 016625 ด.ช.ธีรธชั  โครวตัร์ 2005012 ร.ร.บา้นคลองสุขใจ อ.ทรายทอง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

92 นางสุนนัท ์ สิงหเดช 015357 ด.ญ.ปรียาดา  สิงหเดช 2006002 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

93 นางจุฬาภรณ์  อ่อนนอ้ม 016268 ด.ช.พนสั  อ่อนนอ้ม 2006008 ร.ร.บา้นทุง่ซ่าน อ.บึงสามคัคี                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

94 นายวิชิต  ผาสุขจิตร 015629 ด.ช.ภธรเดช  ผาสุขจิตร 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

95 นางสุภารัตน์  โพธ์ินอ้ย 013480 ด.ช.นิติภูมิ  โพธ์ินอ้ย 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วดัทุง่สวน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

96 นางจอมขวญั  กิจภิญโญ 016065 ด.ช.กรวิชญ ์ กิจภิญโญ 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วดัทุง่สวน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

97 นายสมชาย  ศรีอุดม 014557 ด.ช.ไชยวฒัน์  ศรีอุดม 3002004 ร.ร.ชากงัราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000
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98 ส.อ.อนุสรณ์  ค  ามี 018775 ด.ญ.ปณิฏฐา  ค  ามี 3002006 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

99 น.ส.ไพริน  สาวงศตุ์ย้ 017740 ด.ญ.รุฬิญา  แกว้ค  าตา 3003002 วิทยาลยัสารพดัช่าง เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

100 นายวชัรธน  ขอพรกลาง 013000 ด.ญ.ภทัราภรณ์  ขอพรกลาง 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

101 นายศุภกร  ศรีอาวุธ 013493 ด.ญ.ลกัษิกา  ศรีอาวุธ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

102 นายธนนนัท ์ มาศธนานนัต์ 014750 ด.ช.ศิวชั  เหล่าแกมแกว้ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

103 นายปรีชา  มลเล่ือน 015146 ด.ญ.พิมพพิ์ชชา  มลเล่ือน 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

104 นายเอนก  บวันาค 015196 ด.ญ.ไอริน  บวันาค 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

105 นายวนัชยั  กอบกิจ 017128 ด.ญ.วนัพฤกษา  กอบกิจ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

106 นายสิทธิพร  ไกรยวงศ์ 018038 ด.ญ.สิลินประกร  ไกรวงศ์ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

107 นายประวิทย ์ ราชจริต 014528 ด.ญ.ศศิวิมล  ราชจริต 5002007 บ านาญ อ.บึงสามคัคี บ านาญเขต2                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000 ขาดใบรับรองบตุรบญุธรรม

108 นางปรียา  เทียนทอง 012743 น.ส.ชนกนนัท ์ เทียนทอง 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

109 นางน ้าเพชร  บวัส าลี 016829 ด.ช.จีรภทัร์  เยีย่งวิญญู 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

110 นายเอกลกัษณ์  ผลพระ 014496 ด.ช.อิศสรา  ผลพระ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

111 นายสุระศกัด์ิ  ยอดหงษ์ 014684 ด.ญ.ปณตพร  ยอดหงษ์ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

112 นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์ 015166 ด.ช.กิตติทศัน์  ไพรสิงห์ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

113 นางทศันี  อ่วมโพธ์ิ 015472 ด.ญ.กญัจนณฐั  อ่วมโพธ์ิ 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

114 นางพชัรี  พลูเพ่ิม 016376 ด.ช.ธนภทัร  พลูเพ่ิม 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

115 นางนุสรา  สุกระ 014690 ด.ญ.ปรางสินี  สุกระ 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

116 นางปัทมา  แป้นพดุเยน็ 015826 ด.ช.ปิติพงศ ์ แป้นพดุเยน็ 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

117 นางสุภรัตน์  รัตนประภา 017393 ด.ช.วรัภศฐ์  รัตนประภา 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

118 นายโยธิน  บญุสุข 016669 ด.ช.ธินรัตน์  บญุสุข 8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

119 นายไกรสร  ทนนัไชย 015858 ด.ช.กฤษณพงศ ์ ทนนัไชย 8008012 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

120 นายวิโรจน์  ปิติพืช 017018 ด.ช.ปวีณ์กร  ปิติพืช 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

121 นายวิเชียร  แสนซ่ือ 017899 ด.ญ.ฐิติภทัรา  แสนซ่ือ 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

122 นายอนุชา  มงัคะละ 014163 ด.ช.ปญุญพฒัน์  มงัคะละ 8008014 ร.ร.บอ่แกว้วิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

123 น.ส.ยบุลวดี  ลุสมบติั 015278 ด.ช.ศุภกานต ์ ดีเลิศ 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

124 นายสุทธินยั  โนรี 017214 ด.ช.วิชชากร  โนรี 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

125 ว่าท่ีร.ต.เพียงฤทยั  เพ่ิมผล 011563 ด.ช.ธนทตั  เพ่ิมผล 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

126 นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ 013476 ด.ญ.ชนนิกานต ์ กิจสุวรรณ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

127 น.ส.กนกรัตน์  ตงัควุฒิวิจิตร 015043 ด.ช.กนกพงศ ์ ดว้งกลดั 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

128 นางนิษฐิดา  วนับรรเจิด 016282 ด.ช.ตั้งปณิธาน  วนับรรเจิด 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

129 นายวจนะ  แพง่สภา 011226 ด.ช.เพียวพงศ ์ แพง่สภา 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

130 นายคารมย ์ แสนแกว้ 015403 ด.ญ.อคริยา  แสนแกว้ 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

131 นางเพชรรุ้ง  ทองอ่ิม 016002 ด.ญ.ภทัราวลยั  ทองอ่ิม 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

132 นางสายฝน  ดีเลิศ 017526 ด.ญ.จุฑามาศ  ดีเลิศ 8008024 ร.ร.วงัแขมวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

133 นางศิวพร  สุภาพพลู 015986 ด.ญ.สุพิชชา  สุภาพพลู 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

134 นายประเวช  ผิวพรรณ 014423 ด.ช.รัชชานนท ์ ผิวพรรณ 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

135 นางวิลาพร  อารักษ์ 014472 ด.ญ.ภูษณิศา  อารักษ์ 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

136 น.ส.ศรัณยพ์ร  ฟุ้งธานีรัตน์ 014781 ด.ญ.พิชญสิ์นี  ฟุ้งธานีรัตน์ 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

137 นายนพดล  แวงอุบล 015273 ด.ช.พีรพล  แวงอุบล 9801005 โอนยา้ยต่างจงัหวดั หน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

138 นางพิรญาณ์  ฆารไสว 018217 ด.ช.ปณิธาน  ฆารไสว 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,000

รวม 138,000

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1

1 นายขจรยศ  บรุุษศรี 012375 ด.ช.กิตติภพ  บรุุษศรี 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

2 น.ส.เบญจนารถ  อมรประสิทธ์ิ 011477 ด.ญ.พนัทิพย ์ บตุรวงศ์ 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

3 นายสิทธิพงษ ์ คชัพงษ ์ 013798 ด.ญ.สุภฎัชณิการ์  คชัพงษ์ 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000 ส าเนาทะเบียนบา้นบตุร

4 นางอุบล  สิงห์ทอง 013824 ด.ญ.มนสันนัท ์ สิงห์ทอง 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

5 นางฉวีวรรณ  เหล่ารอด 016885 ด.ช.ภูดิศ  เหล่ารอด 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

6 นางรุ่งราวลัย ์   พุม่ร้ิว 016588 ด.ช.ฐาปนพงศ ์ พุม่ร้ิว 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

7 นายนเรนทร์  นาคบาตร 014740 ด.ช.นฤเบศร์  นาคบาตร 1001010 ร.ร.อนุบาลเมือง(นครชุม) อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

8 น.ส.ราณี  ห่านจุ่น 015761 ด.ช.สิรภพ  ธรรมวตัร 1001017 ร.ร.บา้นเขาน ้าเพชร อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

9 นางนารีรัตน์  เผา่ฟู 018594 ด.ช.กชพงศ ์ เผา่ฟู 1001024 ร.ร.บา้นเกาะสะบา้ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

10 นางกนกวรรณ  เปรมแฉ่ง 015034 ด.ช.กิตติธชั  เปรมแฉ่ง 1001027 ร.ร.บา้นเกาะน ้าโจน อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

11 น.ส.สุทธิรักษ ์ ลุ่มลึก 015600 ด.ญ.ณฏัฐณิชา  สิงพา 1001039 ร.ร.บา้นโขมงหกั อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

12 นายพนม  มากกุญชร 011385 ด.ช.วนัวสนัต ์ มากกุญชร 1001040 ร.ร.บา้นวงัโบสถ์ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

13 นายวนัชนะ  ปรางคศ์รีทอง 018403 ด.ญ.คคนางค ์ ปรางคศ์รีทอง 1001041 ร.ร.บา้นสระสิงห์โต อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

14 นางจนัทร์ทา  เป็งยาวงค์ 014390 ด.ญ.นทัธมล  เป็งยาวงค์ 1001051 ร.ร.ผินฯ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

15 นางชุลีพร  รัตนวรกนัต์ 018474 ด.ญ.ศตาย ุ รัตนวรกนัต์ 1001055 ร.ร.วดัราษฎร์เจริญพร อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

16 นายสมพิศ  ป้อมภา 014517 ด.ช.อมัรินทร์  ป้อมภา 1001056 ร.ร.บา้นไทรยอ้ย อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

17 นางองัคสุดา  บ  ารุงสุข 016953 ด.ช.ศุภวิชญ ์ บ  ารุงสุข 1001056 ร.ร.บา้นไทรยอ้ย อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

18 นางพิศสมยั  จิวเดช 014102 ด.ญ.กนกภรณ์  จิวเดช 1001057 ร.ร.บา้นสุวรรณภูมิ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

19 นายอนุวตัร  อินทรศรี 014028 ด.ช.อภิรักษ ์ อินทรศรี 1001081 ร.ร.นิคม 4 อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

20 นางธณัวรัตน์  ภูขาว 017205 ด.ช.พศวตั  กนัยะมลู 1001086 ร.ร.บา้นมอสมบติั อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

21 นางจิรัฏฐ์อร  สวนไมห้อม 015941 ด.ญ.อณัณ์กาญจน์  สวนไมห้อม1001093 ร.ร.บา้นไตรตรึงษ์ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

22 นางราตรี  เพง็แช่ม 015524 ด.ญ.ปภาดา  เพง็แช่ม 1002004 ร.ร.บา้นพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

23 น.ส.อารีย ์ บญุสุข 018159 ด.ช.ปัณณวฒัน์  อินทพงษ์ 1002004 ร.ร.บา้นพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

24 น.ส.วนัวิสา  หมดุเขียว 019072 ด.ญ.คมัภิรดา    กรทรัพย์ 1002004 ร.ร.บา้นพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

25 นายคุณาพจน์  ค  าบรรลือ 018309 ด.ญ.ปรณรร  ค  าบรรลือ 1002006 ร.ร.บา้นใหมเ่ขานิยม อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

26 นายวิษณุ  บญุเพง็ 013858 ด.ช.ฐิติพงศ ์ บญุเพง็ 1002014 ร.ร.บา้นเก่า อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

27 นางพิมใจ  ศรีสุข 017867 ด.ช.พนัธิตร  ศรีสุข 1002019 ร.ร.บา้นนานอก อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

28 นายสุเทพ  ค  าบอ่ 008545 ด.ญ.จรรญารัตน์  ค  าบอ่ 1002028 ร.ร.บา้นบึงลูกนก อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

29 นางชนิดาพนัธุ์  จงกลรัตน์ 018407 ด.ช.ปัฐวีกานต ์ จงกลรัตน์ 1002043 ร.ร.บา้นห้วยน ้าใส อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

30 นายสมศกัด์ิ  ชยันามน 012138 ด.ช.พงศกัดา  ชยันามน 1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

31 นางเบญจมาศ  ผิวขาว 018623 ด.ช.พนัธุ์ธชั  ผิวขาว 1003008 ร.ร.บา้นหนองแมแ่ตง อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

32 นางณฐัณิชา  อ้ึงธีรกุล 014378 ด.ช.ศุภวิชญ ์ อ้ึงธีรกุล 1003014 ร.ร.บา้นโนนใหญ่ อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

33 น.ส.มีนา  ปาละโค 016370 ด.ช.ชิษณุพงศ ์ โตประดิษฐ์ 1003021 ร.ร.บา้นโนนจัน่ อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

34 นางทาริกา  งามประเสริฐ 015482 ด.ญ.ศุภชริการ์  งามประเสริฐ 1003030 ร.ร.บา้นทุง่มหาชยั อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

35 น.ส.ศุภลกัษณ์  พนัธ์ยิม้ 018220 ด.ญ.ศุภนิตา  พนัธ์ยิม้ 1003030 ร.ร.บา้นทุง่มหาชยั อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

36 นางณฐักานต ์ บญุคง 015522 ด.ช.สิรวิชญ ์ บญุคง 1004028 ร.ร.บา้นประดาเจ็ดรัง อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

37 นางวิภาพร  พทุธรักษา 013279 ด.ช.วิชญบ์ดินทร์  พทุธรักษา 1004031 ร.ร.บา้นจนัทิมา อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

38 นายณฐัพงศ ์ ทวีรัตน์ 015178 ด.ญ.ปณุยนุช  ทวีรัตน์ 1004031 ร.ร.บา้นจนัทิมา อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

39 นายอภิชาติ  พนัธุ์จนัทร์ 017561 ด.ช.ฉตัรดนยั  พนัธุ์จนัทร์ 1005010 ร.ร.บา้นโนนสมบรูณ์ อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

40 น.ส.มนภรณ์  จาดข า 017812 ด.ญ.รัตนา  วงศห์ลา้ 1005011 ร.ร.บา้นหนองแดน อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

41 นางนริศรา  เสาแกว้ 011297 ด.ญ.ชโลธร  เสาแกว้ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

42 นางวนัเพญ็  แกว้สว่าง 013808 ด.ช.ชยณฐั  แกว้สว่าง 2001024 ร.ร.วชิรสารศึกษา อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

43 นางวารุณี  กนัธิยะ 015550 ด.ญ.ฐาธิญา  กนัธิยะ 2001034 ร.ร.บา้นวงัน ้าซึม อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

44 นางกลัยา  ทองเกล้ียง 018747 ด.ช.กฤตภาส  ทองเกล้ียง 2001042 ร.ร.บา้นพดัโบก อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

45 นางชเอม  สุทธี 017788 ด.ช.นิชคุณ  สุทธี 2002013 ร.ร.บา้นหนองทองหล่อ อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

46 นางจนัจิรา  หน่อแกว้ 018427 ด.ช.ฐิติพงศ ์ หน่อแกว้ 2002013 ร.ร.บา้นหนองทองหล่อ อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

47 นางนภาพร  แพรพนัธ์ 014533 ด.ช.ศุภณฐั  แพรพนัธ์ 2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

48 นายฐาภรณ์  วิจิตรพชัราภรณ์ 015066 ด.ญ.พีรดา  วิจิตรพชัราภรณ์ 2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

49 น.ส.ณฐันิชา  วงศพ์ลูทรัพย์ 019014 ด.ญ.ณฐันรี  วงศพ์ลูทรัพย์ 2002032 ร.ร.บา้นทุง่หนัตรา อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

50 นางสมคิด  ผิวลออ 016639 ด.ช.ประวิชย ์ ผิวลออ 2002036 ร.ร.วดัฤกษห์ร่ายสามคัคี อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

51 นายสุพจน์  โพธ์ิพฤกษ์ 013839 ด.ช.พิพฒัน์พงษ ์ โพธ์ิพฤกษ์ 2002042 ร.ร.บา้นร้อยไร่ อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

52 นายวุฒิพงษ ์ ปัญญามา 015045 ด.ญ.กนัติชา  ปัญญามา 2003006 ร.ร.บา้นอุดมทรัพย์ อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

53 นางทศันี  ฟุ้งวิเศษ 016642 ด.ช.ตรีภพ  ฟุ้งวิเศษ 2003006 ร.ร.บา้นอุดมทรัพย์ อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

54 นายธีรเดช  ครุฑธา 018851 ด.ช.พีรพงศ ์ ครุฑธา 2003006 ร.ร.บา้นอุดมทรัพย์ อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

55 นางศิริรัตน์  บญุยงั 012384 ด.ช.ศุภวิชญ ์ บญุยงั 2003015 ร.ร.บา้นทา่ข้ึน อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

56 นางนิยดา  แสนวงคค์  า 014835 ด.ญ.พรพรหม  แสนวงคค์  า 2003019 ร.ร.อนุบาลปางฯ(หินชะโงก) อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000
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57 นางวาสนา  วงศแ์จ่ม 014691 ด.ช.ฌาคร  วงศแ์จ่ม 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

58 นางแสงจนัทร์  เช้ือเขตกรรม 015277 ด.ช.สิทธินนท ์ เช้ือเขตกรรม 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

59 นางปวีณ์ธิดา  ไชยธงรัตน์ 018700 ด.ญ.ธญัยช์นก  ไชยธงรัตน์ 2004002 ร.ร.บา้นปากคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

60 นายบญุชม  ต๊ิบบุง่ 014353 ด.ญ.เกศราภรณ์  ต๊ิบบุง่ 2004010 ร.ร.บา้นทา่ขา้มสามคัคี อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

61 นายสมิง  วรรณปะโพธ์ิ 013456 ด.ช.ธีรเจต  วรรณปะโพธ์ิ 2004021 ร.ร.บา้นสุขส าราญ อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

62 นางจิรภา  วรรณวงค์ 014817 ด.ช.นทัธพงศ ์ วรรณวงค์ 2004025 ร.ร.บา้นคลองสมบรูณ์ อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

63 นางจริยาภรณ์  เรืองเสน 016632 ด.ญ.ฐานิดา  เรืองเสน 2004026 ร.ร.บา้นคลองมดแดง อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

64 นางเสาวนีย ์ ทองพฒุ 016555 ด.ญ.ญาณิศา  แหวนจีน 2004028 ร.ร.บา้นเพชรนิยม อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

65 นางวิไลลกัษณ์  นงนุช 014982 ด.ช.ภูริณฐั  นงนุช 2004029 ร.ร.บา้นมอสมบรูณ์มิตรภาพท่ี189อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

66 นางอุลยั  ชยันาง 018467 ด.ญ.ยภุารัตน์  ชยันาง 2005003 ร.ร.บา้นหนองนกชุม อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

67 นางชยาภรณ์  บบุผามาลา 014879 ด.ญ.จิรัชยา  บบุผามาลา 2005004 ร.ร.บา้นหนองไผ่ อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

68 นางอนนัตญา  สายนาค 017509 ด.ญ.สุทธิดา  สายนาค 2005008 ร.ร.บา้นถาวรวฒันา อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

69 นางละออง  ขนัลุย 016812 ด.ญ.อนนัตกานต ์ ขนัลุย 2006001 ร.ร.บา้นชายเคือง อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

70 นางอุษา  ข  าหลง 017649 ด.ญ.ศศิกานต ์ ข  าหลง 2006002 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

71 นายค าภีร์  อาลยั 004069 ด.ช.สุทธิโรจน์  ธนาวฒัน์ธฤดี 2006005 ร.ร.บา้นระหานประชาศึกษา อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

72 นายอาณติั  ทนทาน 014518 ด.ช.ณฏัฐกฤษฏ ์ ทนทาน 2006005 ร.ร.บา้นระหานประชาศึกษา อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

73 นายอาณติั  ทนทาน 014518 ด.ช.ณฏัฐกวี  ทนทาน 2006005 ร.ร.บา้นระหานประชาศึกษา อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

74 นายสุเทพ  วงศส์ว่าง  003892 ด.ญ.สุรภา  วงศส์ว่าง 2006016 ร.ร.บา้นโนนพลวง อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

75 นางดวงกมล  เขตรวิทย์ 017407 ด.ญ.คุณญัญา  เขตรวิทย์ 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

76 นายเฉลิมพงษ ์ ยอดฉตัร 018409 ด.ญ.ชนิกานต ์ ยอดฉตัร 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

77 นางวิณฐัตา  จนัทร์รอด 017773 ด.ญ.ณฐันารา  จนัทร์รอด 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

78 นางปราณี  พรมมา 011183 ด.ช.ธีรภทัร  พรมมา 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วดัทุง่สวน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

79 นายชยตุม ์ กระต่ายทอง 016215 ด.ญ.พิชามญชุ ์ กระต่ายทอง 3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย ์บญุประคองพิทยาคม)เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

80 นายมงคล  พลายชมพนุูท 011512 ด.ช.ชยานนัต ์ พลายชมพนุูท 3003001 ศูนยก์ารศึกษา เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

81 นายสุพล  จนัปอภาร 008853 ด.ช.ศุภเสกย ์ จนัปอภาร 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

82 นายอศัวิน  ดว้งชา้ง 012922 ด.ช.พฒิุเมธ  ดว้งชา้ง 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

83 นายอคัรนิตย ์ ล่องชูผล 017661 ด.ช.คุณากร  ล่องชูผล 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

84 นางธญัญช์ยา  รัตนศกัด์ินิธิ 012838 ด.ญ.พิชามญชุ ์ รัตนศกัด์ินิธิ 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

85 นางวีรนนัท ์ หมูพ่ยคัฆ์ 017159 ด.ญ.ศิรินยา  หมูพ่ยคัฆ์ 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

86 นายเดชณรงค ์ สร้อยยงัสุข 018273 ด.ญ.นนัทิกา  สร้อยยงัสุข 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000 ทะเบียนบา้น

87 นายพิชิต  พจนพาที 012698 ด.ญ.จรัสนภา  พจนพาที 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

88 นางปรียานุช  พรหมภาสิต 016082 ด.ช.ธนวรรธน์  พรหมภาสิต 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

89 นายสมยศ  เจริญศิลป์ 012075 ด.ช.ชิตพล  เจริญศิลป์ 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000
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90 นางสีฟ้า  วุฒิ 018621 ด.ช.รณภพ  วุฒิ 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

91 ว่าท่ีร.ต.ธเนตร  แต่งงาม 018911 ด.ญ.นิรัชพร  แต่งงาม 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

92 นายเอกภพ  บญุยะกา 009843 ด.ญ.ณฐัวีย ์ บญุยะกา 3003010 พิพิธภณัฑ์ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

93 นายทิพย ์ ทองค า 005570 ด.ช.ภคัพล  ทองค า 5002007 บ านาญ อ.บึงสามคัคี บ านาญเขต2                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

94 นายอธิบดี  ถาวรกูล 009273 ด.ช.ธานาธิบดี  ถาวรกูล 5002008 บ านาญ อ.คลองขลุง บ านาญเขต2                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

95 นายโภคิน  ศรีสุวรรณ 014230 ด.ช.ดุจป้ัน  ศรีสุวรรณ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

96 นางอภิญญา  ชาญเช่ียว 016088 ด.ช.อธิศ  ชาญเช่ียว 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

97 นางปวริศา  เรืองชยัศิวเวท 016283 ด.ญ.รมิตา  เรืองชยัศิวเวท 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

98 นางสุภาพร  โพธ์ิศรี 013421 ด.ช.นพพร  โพธ์ิศรี 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

99 นายนิพนธ์  กกขนุทด 013438 ด.ญ.นิธิวดี  กกขนุทด 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

100 นายด ารงศกัด์ิ  กนกสิงห์ 013809 ด.ญ.ชนิกานต ์ กนกสิงห์ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

101 นางทศันีย ์ นิลเศษ 015539 ด.ญ.ทศันนัท ์ นิลเศษ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

102 นางสุวฒันี  บญุแผผ่ล 016853 ด.ญ.อิสริยาภรณ์  บญุแผผ่ล 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

103 นายนพรัตน์  อ่ิมสุขศรี 006208 ด.ช.ศิวสั  อ่ิมสุขศรี 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

104 นายตระกูล  อินทรโชติ 013404 ด.ญ.อาริยา  อินทรโชติ 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

105 นางสาวิกา  จนัทน์หอมประดิษฐ์ 014305 ด.ญ.รัตติธารกุล  จนัทน์หอมประดิษฐ์8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

106 นางใกลรุ่้ง  ธวชัสานนท์ 014177 ด.ช.อภิวฒัน์  ธวชัสานนท์ 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

107 นายขจรศกัด์ิ  อ่อนอุทยั 016798 ด.ช.ณฐัวิชญ ์ อ่อนอุทยั 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

108 น.ส.พิมพร์พสั  ทุย้แป 014138 ด.ช.พงศพศั  วงศบ์ณัฑิต 8008007 ร.ร.วงัตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

109 นายเจริญ  หอละสิทธ์ิ 014181 ด.ญ.มณฑนรรห์  หอละสิทธ์ิ 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

110 นางพรรณนิภา  แกว้ปัด 016245 ด.ช.พิชิตศกัด์ิ  วงศส์ร้อยสุข 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

111 นางชญาภา  นิวาสประกฤติ 013744 ด.ช.พนัธุ์ธชั  ผลชอบ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

112 นางสาล่ี  อุตมา 015190 ด.ช.ชยัวฒัน์  อุตมา 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

113 นางศศิธร  ปรมะ 015450 ด.ญ.ปรมาภรณ์  ปรมะ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

114 นายสุรพงษ ์ แสงแกว้ 016375 ด.ญ.ธมนวรรณ  แสงแกว้ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

115 นาง กชพรรณ  ทวีจะกิจ 016162 ด.ช.ชยพล  ทวีจะกิจ 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

116 นายชาคริต  อินทะชุบ 013903 ด.ญ.ชวลัลกัษณ์  อินทะชุบ 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

117 นายณฐัวฒัน์  ค  าแหง 016818 ด.ช.ฐปนนท ์ ค  าแหง 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

118 นายศุภสิทธ์ิ  มรกฎ 013445 ด.ญ.มินทธิ์ตา  มรกฎ 8008016 ร.ร.พชัรกิติยาภา2ก าแพงเพชร กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

119 นางลดัดาวลัย ์ เดชโนนสงัข์ 014360 ด.ช.ภูริพฒัน์  เดชโนนสงัข์ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

120 นางยพุดี  อ่อนฤทธ์ิ 014674 ด.ช.ธนภทัร  ทิพยเ์คลือบ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

121 นายนรภทัร  แสงสาย 018445 ด.ช.กฤษณะชยั  แสงสาย 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

122 นายไกรลาศ  แกว้เก่า 014640 ด.ญ.อชิรญา  แกว้เก่า 8008024 ร.ร.วงัแขมวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000
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123 นางศิรินภา  บญุรักษ์ 019200 ด.ญ.จิรัชญา  บญุรักษ์ 8008024 ร.ร.วงัแขมวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

124 นางสุภทัรา  จิรัฐติกาลกุลเวท 015613 ด.ญ.ภทัรพร  จิรัฐติกาลกุลเวท 8008025 ร.ร.วงัไทรวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

125 น.ส.พชัรินทร์  เยน็ฉ ่า 016556 ด.ญ.อาทิตยา  นุสสะ 8008025 ร.ร.วงัไทรวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

126 นายกฤษณะ  อรัญสาร 015790 ด.ญ.สุชานนัท ์ อรัญสาร 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

127 นางวิไลพร  ประเสริฐสิทธ์ิ 018797 ด.ช.พนธกร  ประเสริฐสิทธ์ิ 8008029 ร.ร.สกังามวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

128 นางกลัยา  พ่ึงเจียม 014893 ด.ญ.ศุภิสรา  พ่ึงเจียม 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

129 นางฉตัรชนก  การเท่ียง 019157 ด.ญ.ชนษัฎา  การเท่ียง 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

130 นางศุภานนั  เจนชยัภูมิ 017871 ด.ช.รัชชานนท ์ ทองอร่าม 9801005 โอนยา้ยต่างจงัหวดั หน่วยกลาง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1,000

รวม 130,000
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รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2

1 นางปางทิพย ์ วงษถ์าวร 014222 ด.ช.เอกรินทร์  พนัธุมาตย์ 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

2 นางเพียงตะวนั  เครือยา 014612 ด.ญ.ธีรดา  เครือยา 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

3 นางมยรีุ  ธรรมสอน 015069 ด.ช.นิติภูมิ  ธรรมสอน 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

4 นางจุฬาพฒัน์  ประดิษฐ์ 016348 ด.ญ.นนัทณิ์ภคั  สุขสวสัด์ิ 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

5 นางยพิุน  บบุผาวรรณา 019041 ด.ญ.กญัญาพชัร  ปันอา้ย 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

6 นายกิตติศกัด์ิ  กระต่ายทอง 009279 ด.ช.เมธี  กระต่ายทอง 1001005 ร.ร.บา้นล ามะโกรก อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

7 นายสนัติ  กิจพฤกษ ์ 012809 ด.ช.ธรรมมา  กิจพฤกษ์ 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

8 นางอมัพร  เตม็ศิริรักษ์ 011656 ด.ช.ศิริภสั  เตม็ศิริรักษ์ 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

9 นางจารุวรรณ  คงเผา่พงษ์ 013503 ด.ญ.คีตมนต ์ คงเผา่พงษ์ 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

10 นางลลนา  พิลึก 015707 ด.ญ.นิศาชล  พิลึก 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

11 นางกนกพร  ชุ่มวงษ(์วิทยาจิตรเกษม)015221 ด.ช.วชิรพร  วิทยาจิตรเกษม 1001017 ร.ร.บา้นเขาน ้าเพชร อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

12 นางจนัทร์แรม  เขม็นาจิตร 011384 ด.ช.กวินทร์  เขม็นาจิตร 1001029 ร.ร.วดักลัปพฤกษ์ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

13 นางปรานอม  แสนใจกลา้ 013819 ด.ญ.ฑิตยา  แสนใจกลา้ 1001046 ร.ร.บา้นปางขนุน อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

14 นางวิภาพร  พงษห์า 013387 ด.ญ.ปัญญธิดา  พงษห์า 1001052 ร.ร.บา้นเขาวงัเยีย่ม อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

15 นายรุ่งอรุณ  บษุยศ์รีเจริญ 010475 ด.ช.พงศกรณ์  บษุยศ์รีเจริญ 1001053 ร.ร.สหวิทยาคม อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

16 นางมาลินี  พุม่มาลยั 017089 ด.ช.ศิริภูมิ  พุม่มาลยั 1001053 ร.ร.สหวิทยาคม อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

17 นางอุสุภรณ์  นาคนอ้ย 018023 ด.ญ.บญุญาภา  นาคนอ้ย 1001054 ร.ร.บา้นทรงธรรม อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

18 นางวรรณี  ค  าพวงเพชร 013633 ด.ญ.จิรประภา  ค  าพวงเพชร 1001057 ร.ร.บา้นสุวรรณภูมิ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

19 นายณรงค ์ บญุเกิด 014539 ด.ช.ธนินธรณ์  บญุเกิด 1001057 ร.ร.บา้นสุวรรณภูมิ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

20 นางชนิกาพร  ทองเดช 014950 ด.ช.ภานุเดช  ทองเดช 1001076 ร.ร.บา้นหนองขาม อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

21 นางจีราภรณ์  มีขนัหมาก 017865 ด.ญ.ภาพิมล  มีขนัหมาก 1001080 ร.ร.นิคม 3 อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

22 นายสุเมธี  ดีเลิศ 015659 ด.ช.กอ้งเกียรติ  ดีเลิศ 1001081 ร.ร.นิคม 4 อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

23 นายนิพนธ์  วจีสจัจะ 011387 ด.ช.สกนธ์  วจีสจัจะ 1001084 ร.ร.บา้นคลองใหญ่ใต้ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

24 นางขตัติยา  หมูห่ม่ืนศรี 013504 ด.ช.ยศวรรธน์  หมูห่ม่ืนศรี 1001087 ร.ร.บา้นวงัทอง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

25 นางพรพิชญาภทัร  มนตจิ์ราพงศ์ 016341 ด.ช.ณฐัวฒัน์  มนตจิ์ราพงศ์ 1001087 ร.ร.บา้นวงัทอง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

26 นางยพุา  กล่ินชยั 012461 ด.ช.นิติพงษ ์ กล่ินชยั 1001097 ร.ร.บา้นวงัน ้าขาว อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

27 นายนิยม  ศรีทวีทลู 012548 ด.ญ.วริษฐา  ศรีทวีทลู 1002004 ร.ร.บา้นพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

28 นางฐิติมา  เฟ่ืองฟุ้ง 019003 ด.ญ.องัสดา  โยชนะ 1002004 ร.ร.บา้นพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

29 นางธณญัญล์กัษณ์  ศรีภานุมาต 015525 ด.ช.พริษฐ์ธนต ์ ศรีภานุมาตุ 1002012 ร.ร.บา้นทา่ไม้ อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

30 นางบษุรินทร์  ค  าแปงค า 015264 ด.ญ.ไอยกูล  ค  าแปงค า 1002015 ร.ร.บา้นวงัไมแ้ดง อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

31 นายประวิทย ์ นิราชภยั 015974 ด.ช.จตุัภทัร  นิราชภยั 1002020 ร.ร.บา้นลานทอง อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000
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32 นางยพุา  สีข  า 018642 ด.ญ.พนัธิตรา  สีข  า 1002023 ร.ร.บา้นหนองทราย อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

33 นางดวงเดือน  มีขนัหมาก 015508 ด.ญ.ชวลัลกัษณ์  มีขนัหมาก 1002029 ร.ร.บา้นบึงพิไกร อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

34 นางกนกวรรณ  เฮงตระกูลเวนิช 018415 ด.ช.รชาวฒัน์  เฮงตระกูล 1002029 ร.ร.บา้นบึงพิไกร อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

35 นางจีราภา  เกตุวงษ์ 019173 ด.ญ.นภสัสินี  คุม้สุวรรณ 1002029 ร.ร.บา้นบึงพิไกร อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

36 นางสมบติั  บดีรัฐ 014837 ด.ช.ภทัรพล  บดีรัฐ 1002034 ร.ร.บา้นบางลาด อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

37 น.ส.กาญจนา  สงัคง 017550 ด.ช.ณฏัชนน  ยอดกุศล 1002034 ร.ร.บา้นบางลาด อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

38 นายเกษม  ยิม้แยม้ 012535 ด.ญ.เขมิกา  ยิม้แยม้ 1002035 ร.ร.บา้นลานไผ่ อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

39 นายคนอง  เงินทอง 012144 ด.ช.กิตตินนัท ์ เงินทอง 1002039 ร.ร.บา้นแคทอง อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

40 นางพชัราภรณ์  ภู่ภีโญ 017694 ด.ช.พีรภทัร  ภู่ภีโญ 1002040 ร.ร.บา้นวงัตะแบก อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

41 น.ส.ปริศนา  รุ่งเรือง 017905 ด.ช.ปกรณ์  รุ่งเรือง 1002042 ร.ร.หนองแขมประชาสรรค์ อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

42 นายสวาสด์ิ  สงัคง 016275 ด.ญ.สริตา  สงัคง 1002044 ร.ร.บา้นวงัมะค่า อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

43 นางทิชานนท ์ ศรีศิล 014537 ด.ช.สิรวิชญ ์ ศรีศิล 1002046 ร.ร.บา้นนาป่าแดง อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

44 นางบญุเทียน  บวัภู 014810 ด.ช.ศุภกิจ  บวัภู 1002050 ร.ร.บา้นหนองโสน อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

45 นางสุชญัญา  บวัผนั 015393 ด.ญ.พชรวรรณ  บวัผนั 1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

46 นายธนวตั  สมานมิตร 018599 ด.ช.ณธีพฒัน์  สมานมิตร 1003005 ร.ร.อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

47 นางสายฝน  ทบัยา 014962 ด.ญ.มณฐัศิกาญจ ์ ทบัยา 1003012 ร.ร.สิริแกว้เจริญ อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

48 นางรุ่งทิวา  บษุบก 014661 ด.ช.อฐัพล  บษุบก 1003014 ร.ร.บา้นโนนใหญ่ อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

49 นายประสิทธ์ิ  เรืองอุไร 015852 ด.ช.เพญ็ฟิจิ  เรืองอุไร 1003019 ร.ร.บา้นหนองหวัควาย อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

50 นางสุมณฑา  ศรีสมบญุ 016721 ด.ญ.วรรณวลี  ศรีสมบญุ 1003020 ร.ร.บา้นพานทอง อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

51 นางรัตนา  สุขมุพานิช 014931 ด.ช.พงศธร  สุขมุพานิช 1003028 ร.ร.ห้วยใหญ่ยางงาม อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

52 นางเทียนทอง  นึกรักษ์ 012906 ด.ช.ปรัชญพ์งศ ์ นึกรักษ์ 1003032 ร.ร.บา้นทุง่มหาศาล อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

53 นางสุนิสา  จรวุฒิพนัธ์ 015762 ด.ช.ณฐัวีร์  จรวุฒิพนัธ์ 1004018 ร.ร.บา้นลานตาบวั อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

54 นายวรเดช  ต้ือยศ 013061 ด.ช.เมธวิน  ต้ือยศ 1005005 ร.ร.บา้นไร่ล าปาง อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

55 นางภวาสุ  แพงสี 017959 ด.ช.พรหมมินทร์  แพงสี 1005006 ร.ร.บา้นไทยทวี อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

56 น.ส.ธญัญพร  มีเทศ 018879 ด.ญ.ฆายนีย ์ สมสุข 1005011 ร.ร.บา้นหนองแดน อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

57 นายธิติ  วชัรภทัร 017940 ด.ญ.บตุรณชัชา  วชัรภทัร 1005012 ร.ร.บา้นเกาะรากเสียด อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

58 นายสถาพร  รามสูต 009222 ด.ช.กรวิชญ ์ รามสูต 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

59 นางสถิตาภรณ์  อารีเอ้ือ 011938 ด.ญ.นรมน  อารีเอ้ือ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

60 นางพรรณี  รักษศ์รีสุข 015960 ด.ญ.พรรณพร  รักษศ์รีสุข 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

61 นางรัตนา  นนัทา 017922 ด.ญ.พรสุดา  นนัทา 2001001 ร.ร.บา้นวงัหามแห อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

62 นางอนุรักษ ์ สมคัรเขตรการ 012437 ด.ช.กฤษชยั  สมคัรเขตการ 2001010 ร.ร.บา้นวงัโป่งพฒันา อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

63 นายนรินทร์  ธรรมจิตร 013853 ด.ญ.อรณิชา  ธรรมจิตร 2001015 ร.ร.บา้นโอ่งทานราษฎร์บ ารุง อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

64 นางวนันา  มีมขุ 015521 ด.ช.ชยตุม ์ มีมขุ 2001015 ร.ร.บา้นโอ่งทานราษฎร์บ ารุง อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000
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65 นายนรงค ์ สุ่มสาย 017100 ด.ญ.กานตธิ์ดา  สุ่มสาย 2001017 ร.ร.บา้นเปาะสวอง อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

66 นายสุชาติ  มงคลไทร 013624 ด.ญ.จุฑามาศ  มงคลไทร 2001018 ร.ร.บา้นใหมห่นองยาง อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

67 นางรัตนา  ยามา 006847 ด.ช.ธนภทัร  ยามา 2001027 ร.ร.โนนตารอด อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

68 นางศุภนิดา  ไวเชียงคา้ 015633 ด.ญ.อญัชสา  ไวเชียงคา้ 2001042 ร.ร.บา้นพดัโบก อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

69 นางเรณู  แกว้สุขโข 018771 ด.ช.สิรวิชญ ์ แกว้สุขโข 2001055 ร.ร.บา้นปางมะนาว อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

70 นางอาทิ  ผอ่งใส 018019 ด.ญ.บงกช  ผอ่งใส 2001067 ร.ร.บา้นเกาะฝ้าย อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

71 นายสินชยั  ฤทธ์ิคง 016972 ด.ช.ธนกร  ฤทธ์ิคง 2001070 ร.ร.บา้นบึงหล่มสามคัคี อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

72 น.ส.ศริญญา  ศรเพช็ร 018395 ด.ญ.ชลธิชา  ช่วยไธสง 2002001 ร.ร.วดัพิกุลทอง อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

73 นางอุษา  น่ิมตรง 014080 ด.ช.ชยัชนะ  น่ิมตรง 2002006 ร.ร.ประชารักษศึ์กษา อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

74 นายปริญญา  อยูสุ่่ม 005221 ด.ช.กิตติธชั  อยูสุ่่ม 2002010 ร.ร.อ่างทองราษฎร์วิทยา อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

75 นายนิพนธ์  จิราพงษ์ 017835 ด.ช.นิธิพฒัน์  จิราพงษ์ 2002015 ร.ร.บา้นทรัพยม์ะนาว อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

76 นางอนุชิดา  กาญจนะ 015383 ด.ญ.กรกนก  กาญจนะ 2002020 ร.ร.บา้นทา่พทุรา อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

77 นางอธัยา  จนัทร์ศิริ 013783 ด.ช.ธนกร  จนัทร์ศิริ 2002021 ร.ร.วดัคลองเจริญ อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

78 นางณฐัศยากร  พรภูวเดช 014727 ด.ญ.ณฐัอริญก ์ พรภูวเดช 2002023 ร.ร.บา้นวงับวั อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

79 นางเกษร  แซ่เจียม 016685 ด.ช.สิรธีร์  แซ่เจียม 2002037 ร.ร.บา้นนิคม อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

80 นายศกัด์ิชาย  กมขนุทด 016989 ด.ญ.ปัณฑิตา  กมขนุทด 2002040 ร.ร.พิบลูวิทยาคาร อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

81 นางศศิวิมล  สารกาศ 019225 ด.ญ.ทรงอปัสร  หอยแกว้ 2002040 ร.ร.พิบลูวิทยาคาร อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

82 นางเพชรัตน์  ขนักสิกรรม 014077 ด.ญ.พิชญาภคั  ขนักสิกรรม 2002046 ร.ร.วดัพรหมประดิษฐ์ อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

83 นางสุทธารัตน์  ขนุพิลึก 017508 ด.ช.จิรพชัร  พุม่พนัฆอ้ง 2002046 ร.ร.วดัพรหมประดิษฐ์ อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

84 นางยพิุน  ใจหมั้น 016741 ด.ญ.ณฏัฐา  ใจหมั้น 2003013 ร.ร.บา้นคลองลึกพฒันา อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

85 นางล าพรรณ์  ค  าทา 015493 ด.ญ.พรรณพชัร  ค  าทา 2003016 ร.ร.บา้นโพธ์ิทอง อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

86 นายจารึก  อตัตะชีวะ 017999 ด.ช.จิรวฒัน์  อตัตะชีวะ 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

87 นายปรีชา  อินทร์ชู 012017 ด.ช.วุฒิชยั  อินทร์ชู 2004002 ร.ร.บา้นปากคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

88 นางอจัฉรา  คงอินทร์ 012459 ด.ญ.นนัทน์ภสั  คงอินทร์ 2004006 ร.ร.บา้นพรหมมาสามคัคี อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

89 นางบญุมา  ทบัเจริญ 013163 ด.ช.สุวิจกัขณ์  ทบัเจริญ 2004006 ร.ร.บา้นพรหมมาสามคัคี อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

90 นางพฒันาพร  สารทอง 017525 ด.ช.ศิรวิชญ ์ ก าลงัศรี 2004008 ร.ร.บา้นโชคชยัพฒันา อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

91 น.ส.วชัรินทร์  ขนัทบัทิม 012082 ด.ญ.พรหมพร  รอดสินธุ์ 2004026 ร.ร.บา้นคลองมดแดง อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

92 นางลลิตภทัร  พะยอม 014938 ด.ช.ธนวฒัน์  พะยอม 2004029 ร.ร.บา้นมอสมบรูณ์มิตรภาพท่ี189อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

93 นางวสุกาญจน์  แซ่จนัทร์ 014765 ด.ช.ปฐวรรธน์  แซ่จนัทร์ 2005002 ร.ร.บา้นวงัน ้าแดง อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

94 นางทิพวลัย ์ พงษพ์านิช 016608 ด.ญ.ภาพตะวนั  พงษพ์านิช 2005002 ร.ร.บา้นวงัน ้าแดง อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

95 นางนงคนุ์ช  ช่วยเพญ็ 016908 ด.ญ.ปรียาภา  ช่วยเพญ็ 2005012 ร.ร.บา้นคลองสุขใจ อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

96 นายสมยรู  หลอดทอง 007955 ด.ญ.สิริภาพร  หลอดทอง 2005013 ร.ร.บา้นทุง่ทอง อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

97 นางขวญัจิต  พรเวียง 013349 ด.ช.ธีรภทัร  พรเวียง 2005013 ร.ร.บา้นทุง่ทอง อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000
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98 นางจิรา  โคตรประทมุ 015801 ด.ช.เมธสั  โคตรประทมุ 2005013 ร.ร.บา้นทุง่ทอง อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

99 นางเรณู  ไชยหงษ์ 014894 ด.ช.วรรธนยั  ไชยหงษ์ 2006002 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

100 นางจารุวรรณ  ศกัด์ิวิทย ์ 014948 ด.ช.รัฐกานต ์ ศกัด์ิวิทย์ 2006002 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

101 นายชะราวุฒิ  ฤทธ์ิทอง 015356 ด.ญ.ชลนิภา  ฤทธ์ิทอง 2006002 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

102 นางนภชนก  ทองมากรัตน์ 015422 ด.ญ.เกศญาภคั  ทองมากรัตน์ 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

103 นางรุจิรา  แสงดาว 015580 ด.ช.กิจจา  แสงดาว 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

104 นางจอมขวญั  กิจภิญโญ 016065 ด.ญ.กนกศิลป์  กิจภิญโญ 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วดัทุง่สวน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

105 นายสมหมาย  ศรชยั 016133 ด.ช.อิทธินพ  ศรชยั 3002004 ร.ร.ชากงัราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

106 นางนาตยา  ฤทธิธรรม 016792 ด.ญ.ชยสิรา  ฤทธิธรรม 3002004 ร.ร.ชากงัราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

107 นายวสนัต ์ มัน่สุทธิ 007496 ด.ช.ณฐันนัท ์ มัน่สุทธิ 3003001 ศูนยก์ารศึกษา เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

108 นายไพรฑูรย ์ พิลึก 012921 ด.ญ.พิชญานิน  พิลึก 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

109 นายสมบติั  ชิวหา 014041 ด.ญ.ภทัรพรรณ  ชิวหา 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

110 นายอธัฌายน์นั  สงวนวงศ์ 017129 ด.ช.วุฒิภทัร  สงวนวงศ์ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

111 นางเพญ็ศรี  จนัทร์อินทร์ 015340 ด.ช.ภานุพนัธ์  จนัทร์อินทร์ 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

112 นางพทัธนนัท ์ วงษวิ์ชยตุม์ 015924 ด.ช.จีรกิตต์ิ  วงษวิ์ชยตุม์ 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

113 นายมนสั  หล่อทอง 016592 ด.ญ.ปิยะพร  หล่อทอง 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

114 นายมานะ  พนูเกษม 014824 ด.ญ.จอมขวญั  พนูเกษฒ 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

115 นายสยาม  มว่งทอง 010965 ด.ญ.กฤติมา  มว่งทอง 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

116 นายณฐัวุฒิ  กาหา 012944 ด.ช.ศุภษร  กาหา 5002006 บ านาญ อ.ขาณุฯ บ านาญเขต2                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

117 นายธวชั  พ่ึงสุข 008857 ด.ช.ทรงวุฒิ  พ่ึงสุข 5002008 บ านาญ อ.คลองขลุง บ านาญเขต2                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

118 นายอธิบดี  ถาวรกูล 009273 ด.ช.รัฐมนตรี  ถาวรกูล 5002008 บ านาญ อ.คลองขลุง บ านาญเขต2                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

119 นางล าดวน  เอ่ียมอาจ 012540 ด.ช.กรภทัร์  เอ่ียมอาจ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

120 นางทศันีย ์ เตก็สุวรรณ 015065 ด.ช.กณิศ  เตก็สุวรรณ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

121 นางวลัลภา  อินหลวง 013329 ด.ช.พลกฤต  อินหลวง 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

122 นางตอ้งจิตต ์ ทศันแจ่มสุข 013814 ด.ช.กอ้งภพ  สมส าราญกุล 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

123 นายสมเกียรติ  พว่งเสือ 011261 ด.ญ.สุธาสินี  พว่งเสือ 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

124 นายก่อพงศ ์ จตัวานิล 012938 ด.ช.ศุภวิชญ ์ จตัวานิล 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

125 นางสุดใจ   วฒันศิริ 015850 ด.ช.กรวิชญ ์ วฒันศิริ 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

126 นางณิชาภา  เพ่ิมสมบติั 017026 ด.ช.กฤชภทัร  เพ่ิมสมบติั 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

127 นายวิเชียร  โตสิงห์ 013897 ด.ช.วรวฒัน์  โตสิงห์ 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

128 นางสายชล  ป่ินชยัมลู 013300 ด.ญ.สุชญา  ป่ินชยัมลู 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

129 นายอนนัต ์ ทาลายา 013827 ด.ญ.ปราถนา  ทาลายา 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

130 นายวรรณชยั  มงคลศรี 016350 ด.ช.วรัญญู  มงคลศรี 8008007 ร.ร.วงัตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000
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131 ว่าท่ีร.ต.ประจกัษ ์ บรีุหลง 012742 ด.ญ.พิมพจ์นัทร์  บรีุหลง 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

132 นางวิยะดา  เซ่ียงหลิว 014614 ด.ช.กฤษดากร  เซ่ียงหลิว 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

133 นายสมควร  ภู่ทอง 015556 ด.ญ.สวิชญา  ภู่ทอง 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

134 นางปราริชาติ  น่วมอินทร์ 016575 ด.ญ.กนัติชา  น่วมอินทร์ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

135 นางจุฑาทิพย ์ ค  าบรรลือ 017920 ด.ช.ธรรศ  ค  าบรรลือ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

136 นางภานุรัตน์  เดชะผล 013944 ด.ช.กอ้งภพ  เดชะผล 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

137 นางพรนภสั  เรืองเวช 016444 ด.ญ.เบญญาภา  เรืองเวช 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

138 น.ส.ธญัลกัษณ์  คล่องแคล่ว 017225 ด.ญ.สุธาทิพย ์ กออ าไพร 8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

139 นายวนัโชค  วารินิน 013614 ด.ญ.ฐิตารีย ์ วารินิน 8008014 ร.ร.บอ่แกว้วิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

140 นายจเด็ด  มหาการะเกตุ 014203 ด.ญ.จิดาภา  มหาการะเกตุ 8008014 ร.ร.บอ่แกว้วิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

141 นายอุดมศกัด์ิ  ไตรวาท 010102 ด.ญ.ชญานิศ  ไตรวาท 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

142 นายณฐัวฒัน์  ค  าแหง 016818 ด.ช.รพีพฒัน์  ค  าแหง 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

143 น.ส.ยบุลวดี  ลุสมบติั 015278 ด.ช.กอ้งเกียรติ  ดีเลิศ 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

144 นางสายใจ  ใฝ่จิต 012985 ด.ช.จิรัฐติภทัร์  ใฝ่จิต 8008018 ร.ร.โกสมัพีวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

145 นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ 013476 ด.ช.ชาญวฒัน์  กิจสุวรรณ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

146 นางชญานิษฐ์  ภสัสรเจริญวงศ์ 013876 ด.ญ.ภทัรนิษฐ์  ภสัสรเจริญวงศ์ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

147 นายอุทาน  คุณยงค์ 015143 ด.ญ.ฟ้าประทาน  คุณยงค์ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

148 นางกฤษณา  บวัปรี 015289 ด.ช.คณิสร  บวัปรี 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

149 นางวรรณา  พิลึก 013355 ด.ช.ชยัณรงค ์ พิลึก 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

150 นางนนัทวนั  หงสไกร 018044 ด.ช.ณฐันนัท ์ หงสไกร 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

151 นางณฐัธยาน์  บตุโรบล 018941 ด.ญ.ม่ิงขวญั  บตุโรบล 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

152 นายภิญโญ  สุขแกว้ 013601 ด.ช.ภครภูมิ  สุขแกว้ 8008024 ร.ร.วงัแขมวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

153 นางนรินทร์  มิตรสินพนัธุ์ 013913 ด.ช.พรหมพฒัน์  มิตรสินพนัธุ์ 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

154 นางเรณู  ชมอุต 019104 ด.ญ.ศิวนาถ  ชมอุต 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

155 นางวรรณี  บญุยงค์ 015714 ด.ญ.นภสร  บญุยงค์ 9801002 หน่วยกลางหกัธนาคาร หน่วยกลาง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

156 นางอาริยา  รัตน์เถลิงศกัด์ิ 015320 ด.ญ.ชญาภรณ์  รัตน์เถลิงศกัด์ิ 9801005 โอนยา้ยต่างจงัหวดั หน่วยกลาง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

157 นายเฉลิมพล  อินทรเกษม 010794 ด.ญ.กิดากร  อินทรเกษม 9801009 บ านาญส่งหกัธนาคาร หน่วยกลาง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 1,000

รวม 157,000
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รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3

1 นางเบญ็จมาศ  วิทยากาญจน์ 012183 ด.ญ.ลกัษิกา  วิทยากาญจน์ 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

2 นางภทัริยา  ชาติพดุซา 019169 ด.ช.สรวิชญ ์ ชาติพดุซา 1001010 ร.ร.อนุบาลเมือง(นครชุม) อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

3 นางภทัรา  พามี 013424 ด.ช.ปณุณวิชญ ์ พามี 1001016 ร.ร.บา้นยางเลียงฯ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

4 นางวรรทนา  วชัรวรรณเรศ 014066 ด.ช.วรงกต  วชัรวรรณเรศ 1001017 ร.ร.บา้นเขาน ้าเพชร อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

5 นางพจนีย ์ ถนอมศกัด์ิ 015785 ด.ช.ถิรวุฒิ  ถนอมศกัด์ิ 1001028 ร.ร.บา้นลานหิน อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

6 นางปาริชาต  เชาวลิตโรจน์ 012148 ด.ช.พิศุทธ์ิ  เชาวลิตโรจน์ 1001039 ร.ร.บา้นโขมงหกั อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

7 นายไพรัตน์  อ่อนกลา้ 013124 ด.ญ.มทนาลยั  อ่อนกลา้ 1001042 ร.ร.บา้นหนองเต่าสามคัคี อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

8 นางอรอนงค ์ พนัธุลี 014506 ด.ช.จารุภพ  พนัธุลี 1001065 ร.ร.บา้นโพธ์ิพฒันา อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

9 นางอญัชนั  ขอนทอง 013353 ด.ช.จิรเมธ  ขอนทอง 1001066 ร.ร.บา้นใหมส่ามคัคี อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

10 นายสุกิจ  กาญจนะจนัทร์ 007056 ด.ญ.ณภทัร  กาญจนะจนัทร์ 1001073 ร.ร.บา้นดาดทองเจริญ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

11 นายไพศาล  กอ้นจนัทร์เทศ 013898 ด.ช.เสกสรร  กอ้นจนัทร์เทศ 1001073 ร.ร.บา้นดาดทองเจริญ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

12 นางสุพิชญา  กนัทะวงค์ 017625 นายผณิศวร  กนัทะวงค์ 1001080 ร.ร.นิคม 3 อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

13 นายนิพนธ์  วจีสจัจะ 011387 ด.ญ.ทศันีย ์ วจีสจัจะ 1001084 ร.ร.บา้นคลองใหญ่ใต้ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

14 นางนิศานาถ  ทพัวงษ์ 017193 ด.ญ.พิมพพิ์ศา  ทพัวงษ์ 1001087 ร.ร.บา้นวงัทอง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

15 นายชม  บญุเดช 009210 ด.ช.ชยัฤทธ์ิ  บญุเดช 1001091 ร.ร.คลองใหญ่วิทยา อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

16 นายมนตฑ์ล  กล่ินสวรรค์ 013815 ด.ญ.ชาวิศา  กล่ินสวรรค์ 1002004 ร.ร.บา้นพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

17 นางนราภรณ์  อินทพงษ์ 018656 ด.ช.พฤษธวชัณ์  อินทพงษ์ 1002006 ร.ร.บา้นใหมเ่ขานิยม อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

18 นางณฐัพชัร์  ด่านจิระมนตรี 018172 ด.ช.ชยัรัตน์  ด่านจิระมนตรี 1002012 ร.ร.บา้นทา่ไม้ อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

19 นายไพโรจน์  พลาพล 004633 น.ส.จีรดา  พลาพล 1002013 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

20 นายวชัระ  ตาค  าชยั 012749 ด.ช.สุทธิวฒัน์  ตาค  าชยั 1002014 ร.ร.บา้นเก่า อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

21 นางศุภลกัษส์  น ้าสงัข์ 018209 ด.ญ.จิรัชญา  น ้าสงัข์ 1002018 ร.ร.บา้นลานสะเดา อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

22 นายสนาม  อินทพงษ์ 009935 ด.ช.สิงขร  อินทพงษ์ 1002043 ร.ร.บา้นห้วยน ้าใส อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

23 นายสุระพนัธ์  มานอ้ย 011809 ด.ช.ปัณณวิชญ ์ มานอ้ย 1002047 ร.ร.บา้นคุยแขวน อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

24 นายจ านงค ์ พนัธุรัตน์ 005383 ด.ช.ธนพนัธ์  พนัธุรัตน์ 1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

25 นางกรุณา  สุวรัตน์ 012400 ด.ญ.นนัทน์ภสั  สุวรัตน์ 1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

26 นางอคัราวรรณ  บญุประกอบ 011808 ด.ญ.วชัรีพร  บญุประกอบ 1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์บ ารุง อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

27 นางวราภรณ์  กาวีนุ 017795 ด.ญ.อชิรญา  กาวีนุ 1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์บ ารุง อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

28 นางพนารัตน์  ช่อชั้น 015167 ด.ช.ไตรรักษ ์ ช่อชั้น 1003015 ร.ร.บา้นเนินกรอย อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

29 นางศิวชัญา  มทัยา 011558 ด.ญ.สตางค ์ มทัยา 1003018 ร.ร.บา้นจิกคนัชอ้น อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

30 นายเดลินิวส์  แดงพดั 013100 ด.ญ.สิริยากร  แดงพดั 1003018 ร.ร.บา้นจิกคนัชอ้น อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

31 นางวิลาสินี  เงินเส็ง 012982 ด.ญ.พลอยวรินทร์  เงินเส็ง 1003030 ร.ร.บา้นทุง่มหาชยั อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000
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32 นางกฤตพร  พงศส์ารารักษ์ 017567 ด.ญ.ณฐัริดา  พงศส์ารารักษ์ 1004007 ร.ร.บา้นเด่นพระ อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

33 นายณรงค ์ เรืองวงษ์ 010347 นายธนญัชยั  เรืองวงษ์ 1004012 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

34 นายอศัวิน  วงัแผน 014452 ด.ช.อธิปไตย  วงัแผน 1004024 ร.ร.บา้นบึงมาลย์ อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

35 นางณฐัชาพร  อน้อิน 017215 ด.ช.พรณฐัชา  อน้อิน 1004028 ร.ร.บา้นประดาเจ็ดรัง อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

36 นางเบญ็จรักษ ์ ใจเอิบ 018845 ด.ญ.เบญญาภา  ใจเอิบ 1004031 ร.ร.บา้นจนัทิมา อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

37 นางชนิดา  อนุสนธ์ิ 014282 ด.ญ.กญัญาณฐั  อนุสนธ์ิ 1005004 ร.ร.อนุบาลโกสมัพี(ทา่คูณ) อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

38 นางจิราพร  พรมจนัทร์ 015095 ด.ช.เกรียงวิทย ์ เชียงบ๋ิว 1005011 ร.ร.บา้นหนองแดน อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

39 นางจนัแรม  พงษสิ์งห์ 010088 ด.ช.พิชญะ  พงษสิ์งห์ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

40 นายอรุณ  สิงห์เถ่ือน 010453 ด.ช.รณฤทธ์ิ   สิงห์เถ่ือน 2001006 ร.ร.บา้นหนองชา้งงาม อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

41 นายธีระพงษ ์ ข  าขาว 006376 ด.ญ.ทิชานนัท ์ ข  าขาว 2001014 ร.ร.วดัคูหาสวรรค์ อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

42 นายณรงคช์ยั  ธรรมปัญญา 013832 ด.ช.อธิป  ธรรมปัญญา 2001021 ร.ร.ชุมชนบา้นสลกบาตร อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

43 นางอุดมพร  เอ่ียมสุภา 014103 ด.ญ.ศิริกลัยา  เอ่ียมสุภา 2001024 ร.ร.วชิรสารศึกษา อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

44 นางอุไร  ชูโตศรี 015608 ด.ญ.ทาริกา  ชูโตศรี 2001046 ร.ร.บา้นคลองสะพานชา้ง อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

45 นายสมชาย  เมืองสุข 012740 ด.ช.เมธาสิทธ์ิ  เมืองสุข 2001047 ร.ร.บา้นส่องตาแล อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

46 นายเสถียร  สุขตระกูล 011677 ด.ญ.ธนญัญา  สุขตระกูล 2001060 ร.ร.บา้นหนองตะเคียน อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

47 นายประสาน  จริยภิวฒัน์ 013988 ด.ญ.พณัณิตา  จริยภิวฒัน์ 2002013 ร.ร.บา้นหนองทองหล่อ อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

48 นางนิรดา  ดอยแกว้ขาว 014914 ด.ช.ชินาธิป  คงประณีต 2002014 ร.ร.บา้นชา้งคบั อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

49 นางสุทธาพร  เงินอาจ 015269 ด.ญ.สุธาสินี  ปรางคศ์รีทอง 2002015 ร.ร.บา้นทรัพยม์ะนาว อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

50 นางณิชกานต ์ ทองมว้นวง 016612 ด.ญ.นิศาชล  ทองมว้นวง 2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

51 นางสุภาศรี  อนุสรณ์ประดิษฐ์ 011493 ด.ญ.สุภชัญา  อนุสรณ์ประดิษฐ์ 2002018 ร.ร.บา้นหนองจอก อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

52 นายไพบลูย ์ นิลทบั 006116 ด.ญ.กณิกนนัท ์ นิลทบั 2002019 ร.ร.บา้นโนนมะกอก อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

53 นางสมคิด  ผิวลออ 016639 ด.ช.ปรเมศก ์ ผิวลออ 2002036 ร.ร.วดัฤกษห์ร่ายสามคัคี อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

54 นางอ าพร  อ่อนวนั 014252 ด.ช.ปัญจพาณ์  อ่อนวนั 2002048 ร.ร.บา้นห้วยนอ้ย อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

55 นางศิริรัตน์  บญุยงั 012384 ด.ช.คุณานนท ์ บญุยงั 2003015 ร.ร.บา้นทา่ข้ึน อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

56 นางสิริรัตน์  เรือศรีจนัทร์ 013350 ด.ช.ชนาธิป  เรือศรีจนัทร์ 2003017 ร.ร.บา้นหนองหล่ม อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

57 นางนิยดา  แสนวงคค์  า 014835 ด.ญ.นนัทิยา  แสนวงคค์  า 2003019 ร.ร.อนุบาลปางฯ(หินชะโงก) อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

58 น.ส.ละยอง  กมขนุทด 017185 ด.ญ.ณฐัชา  นอ้ยรุ่ง 2004003 ร.ร.บา้นใหมธ่งชยั อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

59 นายธงชาติ  แซ่ยา่ง 018938 ด.ช.ธนกร  แซ่ยา่ง 2004008 ร.ร.บา้นโชคชยัพฒันา อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

60 นางศุวดี  ชมพวูณิชกุล 013107 ด.ช.ธนธาดา  ชมพวูณิชกุล 2004014 ร.ร.บา้นบึงหล่ม อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

61 นางจุลนฏั  อยูสุ่ขยิง่สถาพร 015115 ด.ช.พีรพศั  อยูสุ่ขยิง่สถาพร 2004017 ร.ร.บา้นใหมเ่จริญสุข อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

62 นางพนารัตน์  ยอดสุวรรณ 015186 ด.ญ.ดลยา  ยอดสุวรรณ 2004023 ร.ร.บา้นโป่งน ้าร้อน อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

63 น.ส.ศกัด์ิศรี  ภู่แส 018956 ด.ช.ศกัดิเดช  สิทธิโชคเจริญดี 2004023 ร.ร.บา้นโป่งน ้าร้อน อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

64 นายจิรวฒัน์  จิตชยัภรณ์ 016430 ด.ช.จิรพงษ ์ จิตชยัภรณ์ 2004024 ร.ร.บา้นคลองไพร อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000
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65 นางวิไลลกัษณ์  นงนุช 014982 ด.ญ.ธญัพฒัน  นงนุช 2004029 ร.ร.บา้นมอสมบรูณ์มิตรภาพท่ี189อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

66 นางนุชนาถ  วงษปี์ 017627 ด.ช.ศศิศ  วงษปี์ 2004029 ร.ร.บา้นมอสมบรูณ์มิตรภาพท่ี189อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

67 นายวินิจ  มีสิทธ์ิ 016048 ด.ญ.พิชญสิ์นี  มีสิทธ์ิ 2004031 ร.ร.บา้นคลองแขยงวิทยา อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

68 นางนนัทวนั  แกว้สว่าง 015317 ด.ญ.รังสิยา  แกว้สว่าง 2005011 ร.ร.บา้นชุมนาก อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

69 นางวรรณา  มากเป่ียม 016484 ด.ช.ศกัด์ิสิทธ์ิ  มากเป่ียม 2006003 ร.ร.บา้นคอปลอ้ง อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

70 นายศิลป์  วิชยัค  า 018369 ด.ญ.พณัณกร  วิชยัค  า 2006004 ร.ร.บา้นไผง่าม อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

71 นางดรรชนีย ์ เมยไธสง 018067 ด.ญ.ณฐันนัท ์ เมยไธสง 2006005 ร.ร.บา้นระหานประชาศึกษา อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

72 นางธรารัตน์  เยน็ใจราษฎร์ 015815 นายธนาศินี  เยน็ใจราษฏร์ 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

73 นายธญั  สายสุจริต 017728 ด.ช.ธีรธม  สายสุจริต 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

74 นางรัตนาภรณ์  เครือยา 016220 ด.ญ.องัคณาภรณ์  เครือยา 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

75 นายสมชาย  ภาคี 010384 ด.ญ.ภิคมัพร  ภาคี 3003001 ศูนยก์ารศึกษา เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

76 นายชดั  อินทะสี 011118 ด.ญ.มนพทัธ์  อินทะสี 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

77 ว่าท่ีร.ต.สาโรจน์  เถกิงสรคนัธุ์ 012067 ด.ญ.ณฐัธยาน์  เถกิงสรคนัธุ์ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

78 นายสุรศกัด์ิ  แสนสุวรรณ 014091 ด.ช.พงศธร  แสนสุวรรณ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

79 นายศราวุธ  สงล่า 018035 ด.ญ.ศิริพร  สงล่า 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

80 นายพิเชษฐ์  แยม้ยนิ 018109 ด.ญ.ธญัชนก  แยม้ยนิ 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

81 นางขวญัดาว  แจ่มแจง้ 014751 ด.ช.พทุธกานต ์ แจ่มแจง้ 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

82 นางปวีณณฏัฐ(์ปวีณา)  คงสมนาม 015811 ด.ญ.ปัญญพร  คงสมนาม 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

83 นางปรียานุช  พรหมภาสิต 016082 ด.ญ.ศุภนิตา  พรหมภาสิต 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

84 น.ส.สุขสิริ  อินจนัทร์ 019034 ด.ญ.ภูสินี  ชีวสิทธิยานนท์ 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

85 นายอุทยั  อินแนม 009045 ด.ญ.อุทยัวลัภ ์ อินแนม 4002003 บ านาญ  อ.โกสมัพีฯ บ านาญเขต 1                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

86 นายไพบลูย ์ น ้าสงัข์ 002851 ด.ญ.สิรินภา  น ้าสงัข์ 4002009 บ านาญ อ.พรานกระต่าย บ านาญเขต 1                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

87 นายวีระศกัด์ิ  พิมพา 013636 ด.ญ.พชัรวรรณ  พิมพา 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

88 นายปฏิญญากร  ก าเนิด 011572 ด.ช.ปณิธาน  ก าเนิด 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

89 นางวลัลภา  อินหลวง 013329 ด.ช.พศิน  อินหลวง 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

90 นายแสงทอง  นอ้ยเกิด 013977 ด.ช.วิชญภาส  นอ้ยเกิด 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

91 นายพิธพงศ ์ ยิม้เปรม 012494 ด.ญ.กฤติมา  ยิม้เปรม 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

92 นายวรวุฒิ  ดว้งทรัพย์ 015083 ด.ช.อานสั  ดว้งทรัพย์ 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

93 นางพชัรี  พลูเพ่ิม 016376 ด.ญ.นวพรรษ  พลูเพ่ิม 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

94 นางวาสนา  ทิมแพร 016541 ด.ช.ธชัธรรม  ทิมแพร 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

95 นางกฤษวรรณ  ตรีสุทธาชีพ 009116 ด.ช.ปกรณ์  ตรีสุทธาชีพ 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

96 นางละมยัรักษ ์ กอ้งเกรียงไกร 015427 ด.ญ.พิมพป์ระภสัสร์  กอ้งเกรียงไกร8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

97 นายสิทธิพร  พลอาจ 015995 ด.ญ.ดลวาการ  พลอาจ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000
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98 นายโยธิน  บญุสุข 016669 ด.ญ.โยสิตา  บญุสุข 8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

99 นาง กชพรรณ  ทวีจะกิจ 016162 ด.ญ.ปสุดา  ทวีจะกิจ 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

100 นายอนุชา  มงัคะละ 014163 ด.ช.กนัตพงษ ์ มงัคะละ 8008014 ร.ร.บอ่แกว้วิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

101 นางนุชาวดี  รัตนพนัธ์ 012299 ด.ช.พงศกร  รัตนพนัธ์ 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

102 นางคนึงนิจ  ไชยชโย 013729 ด.ช.นพณฐั  ไชยชโย 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

103 นายอภิชาติ  อาบเงิน 016686 ด.ช.พงษพิ์ภทัร์  อาบเงิน 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

104 นายกวีศิลป์  สายค าทร 017022 ด.ช.พิชญะ  สายค าทร 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

105 นายสงัวาลย ์ ชูจ๋ิว 013488 นายวิชชากร  ดีจ๋ิว 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

106 นายวิโรจน์  ยศพรมราช 013598 ด.ช.วิจิตรา  ยศพรมราช 8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

107 นางลดัดาวลัย ์ เดชโนนสงัข์ 014360 ด.ช.ปัทวพล  เดชโนนสงัข์ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

108 นายภุชงค ์ เอ๋ียวศิริ 015972 ด.ญ.ภูริชญา  เอ๋ียวศิริ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

109 นายนรภทัร  แสงสาย 018445 ด.ญ.กิตติยาภา  บวัประทมุ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

110 นายณฐัวุฒิ  กมลหตัถ์ 016126 ด.ช.บญุยกร  กมลหตัถ์ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

111 นายอานนท ์ พุม่พิศ 017252 ด.ช.ศุภกร  พุม่พิศ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

112 นายฉตัรพงษ ์ วิไลมงคล 010080 ด.ญ.วิภาวี  วิไลมงคล 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

113 นายวิรัตน์  นอ้ยมว่ง 013414 ด.ช.พีรวิชญ ์ นอ้ยมว่ง 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

114 นางเพชรรุ้ง  ทองอ่ิม 016002 ด.ช.ทพัไทย  ทองอ่ิม 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

115 นางรังษินี  แกว้คง 018990 ด.ญ.กีรติยา  สุขสวสัด์ิ 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

116 นายพินิจ  นุชสวาท 019220 ด.ญ.ณิชากร  นุชสวาท 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

117 นายไพชยนต ์ ศรีมว่ง 010342 ด.ญ.พลอยภทัร  ศรีมว่ง 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

118 นางวาสนา  ศรีประดิษฐ์ 016790 ด.ญ.วรัญชรี  ศรีประดิษฐ์ 8008029 ร.ร.สกังามวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

119 นางดวงเดือน  ชูโชติ 014846 ด.ญ.ณฐัญาดา  ชูโชติ 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

120 นางฉตัรชนก  การเท่ียง 019157 ด.ญ.ทิพยสุ์คนธ์  การเท่ียง 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

121 นางวรรณี  บญุยงค์ 015714 นายสาริศ  บญุยงค์ 9801002 หน่วยกลางหกัธนาคาร หน่วยกลาง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

122 นางธญัญาพร  เกตุดว้ง 013113 ด.ญ.นภสัวรรณ  เกตุดว้ง 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 1,000

รวม 122,000

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4

1 นางสิรปภา  ธรรมสอน 010954 น.ส.ศุภากร  ธรรมสอน 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

2 นางจุฬาพฒัน์  ประดิษฐ์ 016348 นายอภิชา  ประดิษฐ์ 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

3 นางวิชชุดา  บญุส่งเสริม 010842 นายเผา่ภาคิณ  บญุส่งเสริม 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

4 นางกาญจนา  ยอดวิเศษพาณิชย์ 014792 น.ส.พนิตนนัท ์ ชยัพิทกัษ์ 1001008 ร.ร.บา้นโพธ์ิสวสัด์ิ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

5 นายศุภร  ศุภราทิตย์ 011868 น.ส.กรกฏ  ศุภราทิตย์ 1001010 ร.ร.อนุบาลเมือง(นครชุม) อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300
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6 นางฉตัรนภสร  ก าแพงแกว้ 014809 นายภานุศกัด์ิ  ก  าแพงแกว้ 1001027 ร.ร.บา้นเกาะน ้าโจน อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

7 นางพจนีย ์ ถนอมศกัด์ิ 015785 น.ส.ชานนัทินี  ถนอมศกัด์ิ 1001028 ร.ร.บา้นลานหิน อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

8 นายอภิชาติ  ประสารศรี 019254 น.ส.อรพิชญา  ประสารศรี 1001036 ร.ร.บา้นบอ่ตาโพธ์ิ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

9 น.ส.ล าเพย  แกว้เกตุ 014427 นายพาโชค  โกโจระ 1001039 ร.ร.บา้นโขมงหกั อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

10 น.ส.สุทธิรักษ ์ ลุ่มลึก 015600 นายภูบดินทร์  สิงพา 1001039 ร.ร.บา้นโขมงหกั อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

11 นางณฐัฐิญา  อคัรจรัญรัตน์ 011424 นายปณุยวีร์  อคัรจรัญรัตน์ 1001049 ร.ร.บา้นชยัภูมิ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

12 นายโสภณ  พิลามาศ 011159 นายภูมินทร์  พิลามาศ 1001050 ร.ร.แนะน าราษฎร์บ ารุง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

13 นายภูวนารถ  มทัวรัตน์ 010136 น.ส.รภทัร  มทัวรัตน์ 1001064 ร.ร.บา้นทา่เสล่ียง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

14 นางนุชนาถ  เพชรรัตน์ 013595 น.ส.สุพิชญา  เพชรรัตน์ 1001066 ร.ร.บา้นใหมส่ามคัคี อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

15 นางสมทรง  เทพแสน 015410 นายคุณชัญ ์ เทพแสน 1001066 ร.ร.บา้นใหมส่ามคัคี อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

16 นายองอาจ  อ่อนฤทธ์ิ 006995 นายชนกนัต ์ อ่อนฤทธ์ิ 1001070 ร.ร.บา้นทา่เสากระโดง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

17 นางสุภาวดี  เริงชยัภูมิ 015681 นายวิชชากร  เริงชยัภูมิ 1001070 ร.ร.บา้นทา่เสากระโดง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

18 นางเนาวรัตน์  ภูโสดา 014324 น.ส.นุจธิฌาพร  ภูโสดา 1001078 ร.ร.นิคม 1 อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

19 นายสุประวติั  วงศธ์นบตัร 016143 น.ส.สุวภทัร  วงศธ์นบตัร 1001087 ร.ร.บา้นวงัทอง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

20 นางอจัฉรา  กงบงัเกิด 010725 นายเจษฏา  กงบงัเกิด 1002003 ร.ร.อนุบาลพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

21 นางมานิดา  กีรติวศิน 010437 ด.ญ.ศิรดา  กีรติวศิน 1002005 ร.ร.ชุมชนบา้นเขาแกว้ อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

22 นางพชัรี  หายหดัถี 017411 นายพชัรดนยั  หายหตัถี 1002005 ร.ร.ชุมชนบา้นเขาแกว้ อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

23 นางสุริพร  กิติโยธี 017704 นายกฤตนรา  กิติโยธี 1002007 ร.ร.บา้นเขาสว่างอารมณ์ อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

24 นางศุภลกัษส์  น ้าสงัข์ 018209 น.ส.จุรณิตา  น ้าสงัข์ 1002018 ร.ร.บา้นลานสะเดา อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

25 นางนวลจนัทร์  มณีเขียว 012661 นายชชัยกริช  มณีเขียว 1002023 ร.ร.บา้นหนองทราย อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

26 นางวนิสรา  จนัทร์แดง 013949 น.ส.สุภทัรา  ไพโรจน์ 1002033 ร.ร.บา้นทุง่น ้าตก อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

27 นางชนิดาพนัธุ์  จงกลรัตน์ 018407 น.ส.ปัณฑารีย ์   จงกลรัตน์ 1002043 ร.ร.บา้นห้วยน ้าใส อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

28 นางจีรัตน์  พิทยรังสรรค์ 017626 นายเกียรติภูมิ  พิทยรังสรรค์ 1002051 ร.ร.บา้นทุง่รวงทอง อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

29 นางสุชญัญา  บวัผนั 015393 นายชิษณุพงศ ์ บวัผนั 1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

30 น.ส.ร่ืนฤดี  อินทรสารี 018640 นายบญัญพนต ์ แสงนาค 1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์บ ารุง อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

31 นายขวญัชยั  พวงไธสง 015945 น.ส.นิภทัร์สิริ  พวงไธสง 1003012 ร.ร.สิริแกว้เจริญ อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

32 นางณฐัณิชา  อ้ึงธีรกุล 014378 นายวงศธร  อ้ึงธีรกุล 1003014 ร.ร.บา้นโนนใหญ่ อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

33 นางรุ่งทิพย ์ ยอดค า 013937 นายอคัรพงศ ์ สนามทอง 1003022 ร.ร.บา้นบอ่แกว้ อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

34 นางส าเภา  ศรกองแดง 015339 น.ส.พสัวี  ศรกองแดง 1003022 ร.ร.บา้นบอ่แกว้ อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

35 นางพวงเพช็ร  อินโพ 015909 นายภาณุวฒัน์  อินโพ 1003022 ร.ร.บา้นบอ่แกว้ อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

36 นายโกวิทย ์ ค  าบญุ 012827 นายวิทยพงษ ์ ค  าบญุ 1004005 ร.ร.นิคมสร้างตนเองบางระก า อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

37 น.ส.ณิชกานต ์ เวชกรณ์ 018873 นายพธักานต ์ เวชกรณ์ 1005007 ร.ร.บา้นดงซ่อม อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

38 น.ส.ชนญัพร  ชยัอุตม์ 014713 นายธนโชติ  กล ่าทอง 1005008 ร.ร.บา้นคลองเมือง อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300
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39 นายมนตรี  แสงทา้ว 008904 น.ส.มณัฑนา  แสงทา้ว 1005009 ร.ร.บา้นหนองววัด า อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300 เอกสารอยูท่ี่สนง.ใหญ่

40 นางเกสร  กสิการ 013250 นายบญุมา  กสิการ 1005010 ร.ร.บา้นโนนสมบรูณ์ อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

41 นายธิติ  วชัรภทัร 017940 ด.ญ.บตุรณิชา  วชัรภทัร 1005012 ร.ร.บา้นเกาะรากเสียด อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

42 นางฉนัทนา  คงคารัตน์ 010269 น.ส.กุลภรณ์  คงคารัตน์ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

43 นางทิพวรรณ  สุวรรณ 011178 น.ส.นุสสริยากร  คชฤทธ์ิ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

44 น.ส.ประภสัรา  ธาราศรี 018189 น.ส.ปิยพร  หาญพจมาน 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

45 นางปาณิสรา  แหวนวิเศษ 017294 นายศุภกร  ศิลากุล 2001004 ร.ร.บา้นหนองชะแอน อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

46 นายไพโรจน์  ชนะภยั 010145 นายนวภูมิ  ชนะภยั 2001005 ร.ร.บา้นเขาพริกอนุสรณ์ อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

47 นางอุบล  หงษชุ์มแพ 013999 น.ส.อรพิน  หงษชุ์มแพ 2001036 ร.ร.บา้นโป่งดู่ประชาอุทิศ อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

48 นายอนนัต ์ นกนอ้ย 014706 นายณฐัพล  นกนอ้ย 2001037 ร.ร.บา้นสระตาพรม อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

49 นางทศัวรรณ  มณีกุล 018867 น.ส.กนกพชรวรรัตน์  เพียงตาธนรัตน์2001043 ร.ร.บา้นหนองน ้าแดง อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

50 นายสมบติั  ทอดเสียง 012849 น.ส.สรัญรัตน์  ทอดเสียง 2001071 ร.ร.บา้นหวัเสลา อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

51 นางกลัยา  นอ้ยมาลยั 011495 น.ส.ณฐัณิชา  นอ้ยมาลยั 2002030 ร.ร.บา้นบึงลาด อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

52 นายวชัระ  บญุจนัทร์ 013566 น.ส.กฤตพร  บญุจนัทร์ 2002032 ร.ร.บา้นทุง่หนัตรา อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

53 นางร าจวน  ยอดเกตุ 012956 นายวรปรัชญ ์ ดีสุข 2002037 ร.ร.บา้นนิคม อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

54 นางวชัรีพร  อภยัภกัด์ิ 013273 นายปารเมศ  อุทยัสา 2002037 ร.ร.บา้นนิคม อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

55 นางอรทยั  รัชตะ 011190 นายวิชยตุม ์ รัชตะ 2002048 ร.ร.บา้นห้วยนอ้ย อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

56 นางจนัทร์ฉาย  สินธุบญุ 013026 น.ส.ภทัรศยา  สินธุบญุ 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

57 นายบญุชม  ต๊ิบบุง่ 014353 ด.ญ.ณฏัฐณิชชา  ต๊ิบบุง่ 2004010 ร.ร.บา้นทา่ขา้มสามคัคี อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

58 นางสุฑาภรณ์  พินิจทะ 010843 นายรายรวี  พินิจทะ 2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

59 นายชยัลพ  มระกรณ์ 011807 นายชยัวิทย ์ มระกรณ์ 2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

60 นางนิภาพทัร  ฉิมพาลี 014735 นายอนฐัพล  ฉิมพาลี 2004016 ร.ร.บา้นทา่ชา้ง อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

61 นางรัชนี  เอ่ียมรอด 018465 นายศุภกิตต ์ เอ่ียมรอด 2004016 ร.ร.บา้นทา่ชา้ง อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

62 นายประดิษฐ์  วนัแจง้ 010971 น.ส.ปริยากร  วนัแจง้ 2004023 ร.ร.บา้นโป่งน ้าร้อน อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

63 นายเพย  มะลิวลัย์ 012510 น.ส.ถิรดา  มะลิวลัย์ 2004023 ร.ร.บา้นโป่งน ้าร้อน อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

64 นายประเสริฐ  สงวนศกัด์ิ 004425 น.ส.ประภาภรณ์  สงวนศกัด์ิ 2004026 ร.ร.บา้นคลองมดแดง อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

65 นางลลิตภทัร  พะยอม 014938 นายพลกฤษณ์  พะยอม 2004029 ร.ร.บา้นมอสมบรูณ์มิตรภาพท่ี189อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

66 นางรุจิรัตน์  ชูเตชะ 018750 น.ส.ณิชกานต ์ ชูเตชะ 2004033 ร.ร.บา้นปางลบัแล อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

67 น.ส.ไพรัตน์  พิมพาสอน 013525 นายธนธชั  ลิขิต 2005003 ร.ร.บา้นหนองนกชุม อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

68 นางนงนุช  คิดการ 013976 นายบณุยกร  คิดการ 2005009 ร.ร.บา้นบึงส าราญ อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

69 นางนงคนุ์ช  ช่วยเพญ็ 016908 น.ส.ปรียาภทัร  ช่วยเพญ็ 2005012 ร.ร.บา้นคลองสุขใจ อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

70 นายก าพล  นิลรัตน์ 006592 น.ส.ธนพร  นิลรัตน์ 2006001 ร.ร.บา้นชายเคือง อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

71 นางสุนนัท ์ สิงหเดช 015357 นายปารณทั  สิงหเดช 2006002 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300
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72 นายสุเทพ  เขมน้กิจ 013339 ด.ญ.ญาดา  เขมน้กิจ 2006005 ร.ร.บา้นระหานประชาศึกษา อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

73 น.ส.สมปรารถนา  คลา้ยอน้ 007405 น.ส.กุลธิดา  คลา้ยอน้ 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

74 นายสมเกียรติ  มาลา 014096 น.ส.วิชญาภรณ์  มาลา 3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย ์บญุประคองพิทยาคม)เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

75 นายศุภณฐั  ดิลกคุณธรรม 014478 น.ส.ภทัริกา  ดิลกคุณธรรม 3002004 ร.ร.ชากงัราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

76 นายเพ่ิม  บดีรัฐ 011383 น.ส.ณชัชา  บดีรัฐ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

77 นางจุฑารัตน์  เนวะมาตย์ 012875 น.ส.ณฐัธิดา  เนวะมาตย์ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

78 นายอศัวิน  ดว้งชา้ง 012922 น.ส.อริสรา  ดว้งชา้ง 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

79 นายณรงค ์ ตระกูล 014652 น.ส.ชนมนิ์ภา  ตระกูล 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

80 นางอจัฉราพร  ค  าพฒุ 011010 ด.ญ.ญาณิน  ค  าพฒุ 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

81 นางชาลี  ตระกูล 013590 น.ส.ชนกนนัท ์ ตระกูล 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

82 นางบษุบา  เหมือนวิหาร 014461 น.ส.อญัมณี  เหมือนวิหาร 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

83 นางสีฟ้า  วุฒิ 018621 น.ส.สุทินา  วุฒิ 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

84 น.ส.ประไพรสาร  รักษาบญุ 018729 นายนราทิตย ์ สุชาติธรรม 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

85 นางจิดาภา  น ้าสมบรูณ์ 013619 นายภูมิพชัร  บญุยะกา 3003011 อุทยานประวติัศาสตร์ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

86 นายวีระศกัด์ิ  พิมพา 013636 น.ส.พชัรวี  พิมพา 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

87 นางพิมพพ์รรณ  ค  าภิระยศ 014137 น.ส.ศิรดา  จรัสวรสุนทร 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

88 นายส าเริง  ประเทศ 008896 นายสรวิชญ ์ ประเทศ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

89 นายประภาส  ธารเป่ียม 006674 นายภารวี  ธารเป่ียม 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

90 นางนิภาวดี  น่วมอินทร์ 014056 น.ส.ธนาภรณ์  น่วมอินทร์ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

91 นางชลธิชา  ตรงสกุล 018435 น.ส.พิชชาภา  ตรงสกุล 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

92 นางดาราพร  ชินาวลี 009874 นายวชัริศ  ชินาวลี 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

93 นางวนัเพญ็  จงสวสัด์ิ 010106 น.ส.วิมพวิ์ภาพร  จงสวสัด์ิ 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

94 นางทิพวลัย ์ นาคอน้ 011607 นายวรรณพงษ ์ นาคอน้ 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

95 นายนิวา  จิระประภูศกัด์ิ 015200 น.ส.นิรามยั  จิระประภูศกัด์ิ 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

96 นายคิมหะ  หม่ืนพรม 013967 นายไชยวฒัน์  หม่ืนพรม 8008007 ร.ร.วงัตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

97 นายทรงฤทธ์ิ  แสนใจวุฒิ 012979 น.ส.นิศารัตน์  แสนใจวุฒิ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

98 นางจรรยา    วงษอ์ยู่ 015865 น.ส.จุติกาญจน์  วงษอ์ยู่ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

99 นายนพพร  บวัคล่ี 017435 นายศิวชั  บวัคล่ี 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

100 นางภานุรัตน์  เดชะผล 013944 นายธีรภทัร์  เดชะพล 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

101 นายสุรสิทธ์ิ  ลาภอินทรีย์ 015879 นายลาภน์  ลาภอินทรีย์ 8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

102 นางคนึงนิจ  ไชยชโย 013729 นายณฐัพล  ไชยชโย 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

103 นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ 013476 นายชาญวิทย ์ กิจสุวรรณ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

104 นายฉตัรพงษ ์ วิไลมงคล 010080 นายพลพงศ ์ วิไลมงคล 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

105 นางเรณู  กิตติวฒันากูล 018057 ด.ญ.กรรภิรมย ์ กิตติวฒันากูล 8008024 ร.ร.วงัแขมวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

106 นางนรินทร์  มิตรสินพนัธุ์ 013913 นายพรพฒัน์  มิตรสินพนัธุ์ 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

107 นางแพรวพฒัน์  เหมือนสุวรรณ์ 014202 น.ส.พรรษวรรณ  เหมือนสุวรรณ์8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

108 นายมานดั  ค  าด า 017179 น.ส.กุลนนัทน์  ค  าด า 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

109 นางศรีประไพร  เจาะขาว 013412 น.ส.นฐัฐากุล  เจาะขาว 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

110 นางปฐมรัตน์  จ  ารัส 011896 นายนวพล  จ  ารัส 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

111 นายส าราญ  ศรเล่ียมทอง 012694 น.ส.ณฐัณิชา  ศรเล่ียมทอง 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

112 นายชยัวธัน์  จนัทรสกุล 013812 นายอษัฎาวุธ  จนัทรสกุล 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

113 นางวาสนา  ป่ินทอง 016567 นายจิราย ุ นครกณัฑ์ 8008030 ร.ร.คลองลานพฒันาจินดาศกัด์ิ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

114 นางเรณู  ชมอุต 019104 น.ส.สิรีธร  ชมอุต 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

115 นางเฉลิมพร  เพชรประดบั 014307 น.ส.พรรณวรา  เพชรประดบั 9801002 หน่วยกลางหกัธนาคาร หน่วยกลาง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

116 นายอนนัต ์ คงชุม 015585 นายอคัรวิชญ ์ คงชุม 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1,300

รวม 150,800



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5

1 นางลคันา  กระต่ายทอง 016206 น.ส.จิตตาภา    กระต่ายทอง 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

2 นายเพชร  ชมภูรัตน์ 016757 น.ส.พลอยชมพ ู ชมภูรัตน์ 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

3 นายบรรณวิชญ ์ โยมป้อม 011101 นายกษิด์ิเดช  โยมป้อม 1001005 ร.ร.บา้นล ามะโกรก อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

4 นายอนุวงศ ์ ฐิตินนัทเ์มือง 009984 น.ส.กชพร  ฐิตินนัทเ์มือง 1001006 ร.ร.บา้นหนองสะแก อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

5 นายณรงคช์ยั  บญุหนุน 017544 น.ส.ธมลวรรณ    บญุหนุน 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

6 นางณฐักรณ์  สารปรัง 016316 น.ส.รัตตญัญู  สารปรัง 1001011 ร.ร.วดัพระบรมธาตุ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

7 นางจารุวรรณ  คงเผา่พงษ์ 013503 น.ส.ชาคริยา  คงเผา่พงษ์ 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

8 นางไพนอง  ศิลาเงิน 008716 นายหตัถแพทย ์ ศิลาเงิน 1001020 ร.ร.ประชารัฐพฒันา อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

9 นางสาวิตรี  ล่องชูผล 014915 น.ส.อติกานต ์ ล่องชูผล 1001020 ร.ร.ประชารัฐพฒันา อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

10 นายจรินทร์  วงษทิ์พย์ 006609 นายสุภมิตร    วงษทิ์พย์ 1001022 ร.ร.บา้นน ้าดิบ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

11 นางรุ่งฟ้า  เจนทศันเอกจิต 014375 น.ส.ภูสุดา  เจนทศันเอกจิต 1001024 ร.ร.บา้นเกาะสะบา้ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

12 นางประภา  นวมเพช็ร 015394 นายภานุพงศ ์ นวมเพช็ร 1001027 ร.ร.บา้นเกาะน ้าโจน อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

13 นายค ารณ  บญุมีมา 016198 นายพงศกร  บญุมีมส 1001027 ร.ร.บา้นเกาะน ้าโจน อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

14 นายประจกัษ ์ ป่ินจุไร 013039 นายฐธนกฤต  ป่ินจุไร 1001036 ร.ร.บา้นบอ่ตาโพธ์ิ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

15 นางเสริมสวย  ยาหอม 015803 น.ส.เสาวภาคย ์ ยาหอม 1001039 ร.ร.บา้นโขมงหกั อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

16 นางนนัทภคั  อ่อนฉาย 016032 นายภชัราเชษฐ์  อ่อนฉาย 1001040 ร.ร.บา้นวงัโบสถ์ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

17 นางมตัตรีญา  ทา้วภู่ 014297 น.ส.ปรีญาณฐั    ทา้วภู่ 1001045 ร.ร.บา้นศรีไกรลาศ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

18 นางหฤทยั  เกิดมีโภชน์ 016344 น.ส.จิดาภา  เกิดมีโภชน์ 1001049 ร.ร.บา้นชยัภูมิ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

19 นางล าพึง  พุม่เพชร 015185 นายกนัตพงศ ์ พุม่เพชร 1001051 ร.ร.ผินฯ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

20 นางสุพิชชา  พนัธุ์มี 016702 นายธรรมธชั  พนัธ์มี 1001051 ร.ร.ผินฯ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

21 นางกานดา  ทาแกง 011727 น.ส.สุปรียา  ทาแกง 1001054 ร.ร.บา้นทรงธรรม อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

22 นางสุนิทรา  อุดมรัตนศิริชยั 015094 น.ส.กญัญาณฐั  อุดมรัตนศิริชยั 1001054 ร.ร.บา้นทรงธรรม อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

23 นางสุวรรณา  จนัทร์สุวรรณ์ 010777 น.ส.นิศารัตน์  จนัทร์สุวรรณ์ 1001056 ร.ร.บา้นไทรยอ้ย อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

24 นางองัคสุดา  บ  ารุงสุข 016953 นายวสวตัต์ิ  บ  ารุงสุข 1001056 ร.ร.บา้นไทรยอ้ย อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

25 นางอารี  มีชยั 014025 น.ส.ณฐักานต ์ มีชยั 1001060 ร.ร.บา้นน ้าโทง้ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

26 นายประกิต  บชูาบญุ 017786 นายรัตธนากร  บชูาบญุ 1001066 ร.ร.บา้นใหมส่ามคัคี อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

27 นางจนัทรัตน์  อ่อนฤทธ์ิ 014099 น.ส.อญัญารัตน์  อ่อนฤทธ์ิ 1001070 ร.ร.บา้นทา่เสากระโดง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

28 น.ส.อารีย ์ วงษม์ณี 017210 นายจิรพฒัน์  มีภกัดี 1001071 ร.ร.ทุง่ตาพกุ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

29 นางศิวารัตน์  ปะตงัทะสา 012285 น.ส.ธนภรณ์  ปะตงัทะสา 1001076 ร.ร.บา้นหนองขาม อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

30 นางชนิกาพร  ทองเดช 014950 น.ส.ชวลัลกัษณ์  ทองเดช 1001076 ร.ร.บา้นหนองขาม อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

31 น.ส.จิตรา  พนัพิพฒัน์ 013551 นายอคัรเดช  ส าราญดี 1001082 ร.ร.นิคม 5 อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300
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32 นางธณัวรัตน์  ภูขาว 017205 นายสิรภพ  กนัยะมลู 1001086 ร.ร.บา้นมอสมบติั อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

33 นายถวิล  พละทรัพย์ 008414 นายพงศกร  พละทรัพย์ 1002012 ร.ร.บา้นทา่ไม้ อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

34 นายมานิตย ์ ขอนทอง 010422 น.ส.อธิษฐาน  ขอนทอง 1002012 ร.ร.บา้นทา่ไม้ อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

35 นางพิศมยั  ช่างค  า 015241 นายพีระพฒัน์  เกิดสุข 1002015 ร.ร.บา้นวงัไมแ้ดง อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

36 นายพรชยั  หุ่นเท่ียง 012316 น.ส.นรัฐดา  หุ่นเท่ียง 1002017 ร.ร.บา้นน ้าดิบมะพร้าว อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

37 นายพยงุ  แจ่มหมอ้ 015473 นายนนัทวฒัน์  แจ่มหมอ้ 1002017 ร.ร.บา้นน ้าดิบมะพร้าว อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

38 นางธนาภรณ์  เทพสกุล 011363 นายกิตติเมธา  เทพสกุล 1002032 ร.ร.บา้นหนองหวัววั อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

39 นายศราวุฒิ  ถาวร 012991 น.ส.ชลธาชา  ถาวร 1002032 ร.ร.บา้นหนองหวัววั อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

40 นายไพรโรจน์  ส าลี 017897 น.ส.ปิยะฉตัร  ส าลี 1002035 ร.ร.บา้นลานไผ่ อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

41 นางพะเยาว ์ ทองค า 015575 น.ส.จิราพร  ทองค า 1002041 ร.ร.บา้นคุยประดู่ อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

42 นางกมลลกัษณ์  ชยัรัตนสุวรรณ 013413 น.ส.จิดาภา  ชยัรัตนสุวรรณ 1002050 ร.ร.บา้นหนองโสน อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

43 นายสุบนั  พรเวียง 014294 นายดลวตั  พรเวียง 1003008 ร.ร.บา้นหนองแมแ่ตง อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

44 นางเอมอร  ไกรศร 015212 นายธนชยั  ไกรศร 1003008 ร.ร.บา้นหนองแมแ่ตง อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

45 นางปิยวรรณ  วงศแ์สน 012821 นายพทุธิพงศ ์ วงศแ์สน 1003012 ร.ร.สิริแกว้เจริญ อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

46 นายขวญัชยั  พวงไธสง 015945 นายพสักร  พวงไธสง 1003012 ร.ร.สิริแกว้เจริญ อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

47 นางบรรเจิด  เจริญบญุ 015698 น.ส.บญุสิตา  เจริญบญุ 1003020 ร.ร.บา้นพานทอง อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

48 นางส าเภา  ศรกองแดง 015339 น.ส.พชัรพร    ศรกองแดง 1003022 ร.ร.บา้นบอ่แกว้ อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

49 นางกาญจนา  เกตุดว้ง 012151 นายกมลชยั  เกตุดว้ง 1003025 ร.ร.บา้นวงัโขน อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

50 นายประสูติ  ชูจ๋ิว 004846 น.ส.กฤติญาณี  ชูจ๋ิว 1003032 ร.ร.บา้นทุง่มหาศาล อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

51 นายโกศล  พทุธวงค์ 013382 นายชลนที  พทุธวงค์ 1004002 ร.ร.อนุบาลลานกระบือ อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

52 นายโกวิทย ์ ค  าบญุ 012827 นายวรวิช  ค  าบญุ 1004005 ร.ร.นิคมสร้างตนเองบางระก า อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

53 นางวิจิตร  ประยรูพนัธ์ 016076 นายอุกฤษฎ ์ ประยรูพนัธ์ 1004015 ร.ร.บา้นเกศกาสร อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

54 นายดิเรก  องอาจ 012782 นายนิติภทัร์  องอาจ 1004024 ร.ร.บา้นบึงมาลย์ อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

55 นายจรัญ  พะโยม 012983 น.ส.นิมารัตน์  พะโยม 1004024 ร.ร.บา้นบึงมาลย์ อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

56 นางนิภาภร  สงฆคุ์ม้ 014433 น.ส.สิริสกุล  สงฆคุ์ม้ 1004024 ร.ร.บา้นบึงมาลย์ อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

57 นางณฐัชาพร  อน้อิน 017215 นายณฐัชาวฒัน์  อน้อิน 1004028 ร.ร.บา้นประดาเจ็ดรัง อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

58 นายสิทธิศกัด์ิ  ถาวร 011643 น.ส.ดวงพร  ถาวร 1004035 ร.ร.บา้นทรายทอง อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

59 นางเกศิณี  น่วมเจริญ 014677 น.ส.สุพรรณิการ์  อินนารา 1004035 ร.ร.บา้นทรายทอง อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

60 นายสมนึก  อา้ยงา้ว 008163 น.ส.กนกกร  อา้ยงา้ว 1005007 ร.ร.บา้นดงซ่อม อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

61 นางฉนัทนา  คงคารัตน์ 010269 น.ส.กุลปรียา  คงคารัตน์ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

62 นายณรงคช์ยั  ธรรมปัญญา 013832 นายฉตัรดนยั  ธรรมปัญญา 2001021 ร.ร.ชุมชนบา้นสลกบาตร อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

63 นางจุรี  ห่อมณีรัตน์ 017762 น.ส.วรฤทยั  เสือสิงห์ 2001032 ร.ร.บา้นห้วยแกว้ อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

64 นายกวี  อิทธิวฒันะ 011036 นายอิทธิ  อิทธิวฒันะ 2001047 ร.ร.บา้นส่องตาแล อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300
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65 นางปัทมา  ตะ๊เรียน 015162 นายจิรกิตต์ิ  ตะ๊เรียน 2001051 ร.ร.บา้นเกาะแกว้อนุสรณ์ อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

66 นายธีระศกัด์ิ  บญุเกตุ 015520 น.ส.ณิชาภทัร  บญุเกตุ 2001060 ร.ร.บา้นหนองตะเคียน อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

67 นายประสงค ์ อรุณมณี 009182 นายณฏัฐ์  อรุณมณี 2001066 ร.ร.วดัพฒันราษฎร์บ ารุง อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

68 นางอุษา  น่ิมตรง 014080 นายคงกระพนั  น่ิมตรง 2002006 ร.ร.ประชารักษศึ์กษา อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

69 นายประสาน  จริยภิวฒัน์ 013988 นายทตัพงศ ์ จริยภิวฒัน์ 2002013 ร.ร.บา้นหนองทองหล่อ อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

70 นางชเอม  สุทธี 017788 นายชลสิทธ์ิ  สุทธี 2002013 ร.ร.บา้นหนองทองหล่อ อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

71 นางสายสมร  คชภูมิ 011194 น.ส.จณิตสา  คชภูมิ 2002020 ร.ร.บา้นทา่พทุรา อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

72 นายประสิทธ์ิพร  ค  ากอ้น 015863 น.ส.วนชัพร  ค  ากอ้น 2002025 ร.ร.บา้นสามแยก อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

73 นางเพญ็ศรี  อินทร์แพง 013568 นายพิชานนท ์ อินทร์แพง 2002026 ร.ร.บา้นป่าเหียง อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

74 นางราตรี  ครุฑะกะ 016967 น.ส.นภสัสร  ครุฑะกะ 2002030 ร.ร.บา้นบึงลาด อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

75 นางรัศมี  อ่วมนอ้ย 012139 นายภทัรพงศ ์ อ่วมนอ้ย 2002031 ร.ร.บา้นวงัหนัน ้าดึง อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

76 นางเพชรัตน์  ขนักสิกรรม 014077 นายพชรกูล  ขนักสิกรรม 2002046 ร.ร.วดัพรหมประดิษฐ์ อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

77 นายวรรณวิทย ์ แจ่มฟ้า 013653 น.ส.พิมพม์าดา  แจ่มฟ้า 2002049 ร.ร.บา้นแมล่าด อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

78 นายวรรณวิทย ์ แจ่มฟ้า 013653 น.ส.พิมพช์นก  แจ่มฟ้า 2002049 ร.ร.บา้นแมล่าด อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

79 นายทองมว้น  มิตมาต 013077 น.ส.ปัทมวดี  มิตมาต 2003001 ร.ร.บา้นหินดาตราษฎร์บ ารุง อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

80 นางเมธิวรรณ  ถว้ยอ่ิม 015474 น.ส.สวรรณญา  ถว้ยอ่ิม 2003014 ร.ร.บา้นไผย่าวสามคัคี อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

81 นางนงคราญ  จนัทร์ดีร้อย 012599 นายภควตั  จนัทร์ดีร้อย 2003015 ร.ร.บา้นทา่ข้ึน อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

82 นางใกลรุ่้ง  พุม่ซ่อนกล่ิน 013607 นายอภิวฒัน์  พุม่ซ่อนกล่ิน 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

83 นางล าดวน  เนียมคลา้ย 006871 น.ส.ชุติมา  เนียมคลา้ย 2004005 ร.ร.บา้นคลองเตย อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

84 นายธงชาติ  แซ่ยา่ง 018938 นายดง  แซ่ยา่ง 2004008 ร.ร.บา้นโชคชยัพฒันา อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

85 นางบษุบา  เยย้โพธ์ิ 014267 น.ส.ณฐัธิดา  เยย้โพธ์ิ 2005002 ร.ร.บา้นวงัน ้าแดง อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

86 นางถนอมขวญั  อยูป่าน 011667 นายศิวกร  อยูป่าน 2005008 ร.ร.บา้นถาวรวฒันา อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

87 นายประวิทย ์ รอดรักษ์ 015570 นายศุภวิชญ ์ รอดรักษ์ 2005010 ร.ร.บา้นถนนนอ้ย อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

88 นายสมยรู  หลอดทอง 007955 นายอุดมศกัด์ิ  หลอดทอง 2005013 ร.ร.บา้นทุง่ทอง อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

89 นายสวสัด์ิ  ยมเกิด 007792 นายภาณุพงศ ์ ยมเกิด 2006002 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

90 นางวิภา  ชาหวา้ 012948 นายธีรดนย ์ ชาหวา้ 2006003 ร.ร.บา้นคอปลอ้ง อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

91 นายประมวล  จนัทร์อ่วม 012542 นายปรเมษฐ์  จนัทร์อ่วม 2006008 ร.ร.บา้นทุง่ซ่าน อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

92 นางเรวดี  ศิลาโชติ 016012 น.ส.ณฐัวดี  ศิลาโชติ 2006009 ร.ร.บา้นหนองคลา้พงษท์อง อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

93 นายสมนึก  หาบญุพาส 013926 น.ส.วนัทิกา  หาบญุพาส 2006011 ร.ร.บา้นดงเยน็ อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

94 นางครองชนก  วงษส์ารักษ์ 013799 นายณฐพร  ฤทธ์ิอุดม 2006013 ร.ร.บา้นวงัเจา้ อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

95 นางอจัฉรา  พงษพ์รต 016311 นายปรัชญา  พงษพ์รต 2006014 ร.ร.บา้นโพธ์ิเอน อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

96 นางธรารัตน์  เยน็ใจราษฎร์ 015815 นายธนาวุฒิ  เยน็ใจราษฎร์ 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

97 น.ส.อุไรรัตน์  พลขนัธ์ 016216 น.ส.ธนวฒัน์  ช่ืนชอบ 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

98 นางพนม  สมโภชน์ 016218 น.ส.อภิชญา    สมโภชน์ 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

99 นางศรีรัตน์  วงษวิ์รัตน์ 017714 น.ส.ศุภรัตน์  วงษวิ์รัตน์ 3002006 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

100 นางทกัษกร  กรุณวงค์ 018580 น.ส.บญุพิทกัษ ์ กรุณวงศ์ 3003001 ศูนยก์ารศึกษา เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

101 นายอุดม  เสือดอนกลอย 007945 น.ส.ขวญัเรือน  เสือดอนกลอย 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

102 นายวีระชยั  พวงทอง 009958 น.ส.พรชนนั  พวงทอง 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

103 นางสุนีรัตน์  ศรีสงัข์ 013262 น.ส.พิณจต์ราษ ์ ศรีสงัข์ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

104 นางปราณี  แสงจนัทร์ 019281 น.ส.ณฐัชยา  เอ่ียมไผ่ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

105 นางพิศมยั  ชินวชัร์ชยงักูร 011242 นายกนัตเมศฐ์  ชินวชัร์ยงักูร 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

106 นางกญัญา  คงอรุณ 012283 น.ส.เมธาวี  คงอรุณ 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

107 น.ส.ศุภรดา  วาอุทศัน์ 017135 น.ส.คมัภิรดา  วาอุทศัน์ 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

108 นายวิรุฬ  เมฆา 010665 น.ส.พิริยา  เมฆา 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

109 นายโยธิน  ป้อมปราการ 016962 นายภูมิรพี  ป้อมปราการ 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

110 น.ส.สุขสิริ  อินจนัทร์ 019034 น.ส.ภูสิริ  ชีวสิทธิยานนท์ 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

111 นางประสพสุข  กนัภยั 015500 น.ส.สรัลพร  กนัภยั 3003012 สนง.วฒันธรรม เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

112 นางณฐัวีณ์  นิธิจินดาวชัร์ 013403 น.ส.ธนัยพตั  การเท่ียง 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

113 นางโชติรส  แตงดารารัตน์ 015324 น.ส.สิรยา  แตงดารารัตน์ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

114 นางศกัด์ิศรี  นามนาค 011307 นายศิรวิทย ์ นามนาค 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

115 นางศิริรัตน์  คุม้ชาติ 013479 น.ส.จิดาภา  คุม้ชาติ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

116 นางตอ้งจิตต ์ ทศันแจ่มสุข 013814 น.ส.ชนกน่าน  สมส าราญกุล 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

117 นายแสงทอง  นอ้ยเกิด 013977 นายวชิรวิชญ ์ นอ้ยเกิด 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

118 นางสุวารี  ยอดศรี 014336 น.ส.ทกัษพร  ยอดศรี 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

119 นางชนิศา  จิระเดชประไพ 014575 นายกิตติพิชญ ์   จิระเดชประไพ8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

120 นายพิธพงศ ์ ยิม้เปรม 012494 น.ส.ภทัรชนก  ยิม้เปรม 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

121 นางอรชร  แจง้เอ่ียม 012937 นายรัชมงคล  แจง้เอ่ียม 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

122 นางสุดใจ   วฒันศิริ 015850 น.ส.ธญมน  วฒันศิริ 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

123 นายนครินทร์  ทาลายา 012207 นายประภธัพงศ ์ ทาลายา 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

124 นางทศันี  อ่วมโพธ์ิ 015472 น.ส.ธณฎัฐา  อ่วมโพธ์ิ 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

125 น.ส.ยวุดี  ฮามค าฮกั 016347 นายสิรวิชญ ์ ค  าตรง 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

126 นางอโณทยั  กมทุชาติ 013610 นายสกรรจ ์ กมทุชาติ 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

127 นายทรงกลด  สรรพคา้ 012242 น.ส.เบญญาภา  สรรพคา้ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

128 นางวิยะดา  เซ่ียงหลิว 014614 นายกฤษฎา  เซ่ียงหลิว 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

129 นายสอ้ิง  กนัยะมลู 007539 นายจิตวตั  กนัยะมลู 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

130 น.ส.วิยะดา  อินทพงษ์ 016883 น.ส.ชญานนัท ์ จอมทอง 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1
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131 นายดิเรก  สระเกตุ 014449 นายพีระพฒัน์  สระเกตุ 8008012 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

132 นางพนิดา  เกตุวงษ์ 015866 นายธนดล  เกตุวงษ์ 8008012 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

133 นางสุภาพ  ไฝสมัฤทธ์ิ 018113 ด.ช.ธีรพฒัน์  ไฝสมัฤทธ์ิ 8008012 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

134 นายกวีศิลป์  สายค าทร 017022 นายกิจโกศล  สายค าทร 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

135 นายสมพร  เวชพนัธ์ 012519 นายภราดร  เวชพนัธ์ 8008016 ร.ร.พชัรกิติยาภา2ก าแพงเพชร กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

136 นายวิโรจน์  ยศพรมราช 013598 น.ส.สกาวรัตน์  ยศพรมราช 8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

137 นางวาสนา  อินทะเรืองศร 013835 น.ส.จิตติมา  อินทะเรืองศร 8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

138 นายสุเทพ  ภูกาม 011236 น.ส.ธญัเรศ  ภูกาม 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

139 นางศรัณยรั์ตน์  ฉวีพฒัน์ 012219 นายธนัยพงศ ์ ฉวีพฒัน์ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

140 นายชาคริต  ตุงคะศิริ 015884 นายคณุตม ์ ตุงคะศิริ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

141 นายสุพิน  โจกุ้ล 016011 น.ส.วชิราภรณ์  โจกุ้ล 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

142 นางศิริลกัษณ์  เลขะวฒันะ 016442 น.ส.รังสินี  เลขะวฒันะ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

143 นางเกสร  ชตาเริกษ์ 012696 น.ส.สุภาพรรษ  ชตาเริกษ์ 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

144 นายพฒันพงษ ์ พนูผล 013571 นายธนพนธ์  พนูผล 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

145 นายถวลัย ์ จนัทร์ตน้ 013743 นายหสัวรรษ  จนัทร์ตน้ 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

146 นายมานดั  ค  าด า 017179 น.ส.กญัญาณฐั  ค  าด า 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

147 นางธนพรรณ  ปรางโท้ 018127 นายชยตุพงศ ์ ปรางโท้ 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

148 นางบษุยา  นิจโกรทม 016557 น.ส.ณฐันรี  นิจโกรทม 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

149 นางมลฤดี  โสภานุสนธ์ิ 013682 น.ส.อภีษฎา   โสภานุสนธ์ิ 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

150 นางพรทิพย ์ หล าพรม 015176 นายยทุธพงษ ์ หล าพรม 9801001 หน่วยกลางหกัสหกรณ์ หน่วยกลาง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

151 นางนภาวรรณ  ฉลาดธญักิจ 007461 น.ส.ชนญัญา  ฉลาดธญักิจ 9801002 หน่วยกลางหกัธนาคาร หน่วยกลาง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

152 นายกิตติพฒัน์  อธิวฒัน์ธนาวงศ์ 017072 น.ส.สลิลทิพย ์ อธิวฒัน์ธนาวงศ9์801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1,300

รวม 197,600

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6

1 นายชะออ้น  บดีรัฐ 011893 นายปณุณวิทย ์ บดีรัฐ 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

2 นางพณิตา  เงินทอง 012402 น.ส.ณฐัชรียา  เงินทอง 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

3 นางอิสสริยา  สิทธิโสภณ 015392 นายปณพล  สิทธิโสภณ 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

4 นางสุภาณี  แสงแกว้ 016317 น.ส.วรรณสิริ   แสงแกว้ 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

5 นางกนกพร  แร่เพชร 014585 นายปิยชาติ  แยม้พจนา 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

6 นางเมตตา  ไพโรจน์ 012894 นายศุภณฐั  ไพโรจน์ 1001005 ร.ร.บา้นล ามะโกรก อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

7 นางสุวรรณี  ปกเกษ 017758 นายพงศกร  ปกเกษ 1001005 ร.ร.บา้นล ามะโกรก อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

8 นายสนัติ  กิจพฤกษ ์ 012809 นายกรกช  กิจพฤกษ์ 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300
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9 นางภทัริยา  ชาติพดุซา 019169 นายวิชญพ์ล  ชาติพดุซา 1001010 ร.ร.อนุบาลเมือง(นครชุม) อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

10 นางกนกพร  ชุ่มวงษ(์วิทยาจิตรเกษม)015221 นายวชัรพงษ ์ วิทยาจิตรเกษม 1001017 ร.ร.บา้นเขาน ้าเพชร อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

11 นายบงัเอิญ  หมัน่เขตรกิจ 008766 นายเกียรติศกัด์ิ  หมัน่เขตรกิจ 1001019 ร.ร.อ่างทองพฒันา อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

12 นางจนัทนา  มัน่คง 012448 น.ส.ณฐัรัตน์  มัน่คง 1001019 ร.ร.อ่างทองพฒันา อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

13 นางกนกวรรณ  เปรมแฉ่ง 015034 น.ส.ภทัรกนัย ์ เปรมแฉ่ง 1001027 ร.ร.บา้นเกาะน ้าโจน อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

14 นางรัชนีย ์ ศรีศกัดา 010242 น.ส.นภิสรา  ศรีศกัดา 1001028 ร.ร.บา้นลานหิน อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

15 นางสมภกัด์ิ  โชติสกุล 013035 น.ส.สิริวิมล  โชติสกุล 1001032 ร.ร.บา้นเทพนคร อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

16 นางพิศมยั  พิลึก 010963 นายธนพงศ ์ พิลึก 1001033 ร.ร.บา้นไร่ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

17 นายอภิชาติ  ประสารศรี 019254 น.ส.พชรพรรณ  ประสารศรี 1001036 ร.ร.บา้นบอ่ตาโพธ์ิ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

18 นางสะทา้น  ขวญัมขุ 007177 นายสรวิชญ ์ ขวญัมขุ 1001038 ร.ร.บา้นคลองเรือ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

19 นางภทัทิญา  ไมห้อม 016973 นายธีรวฒัน์  ไมห้อม 1001040 ร.ร.บา้นวงัโบสถ์ อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

20 นายพินิจ  จนัตาวงค์ 006896 นายพฒันกริช  จนัดาวงค์ 1001046 ร.ร.บา้นปางขนุน อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

21 นางพรพิมล  สมจิโน 005585 น.ส.สุพรรษา  สมจิโน 1001048 ร.ร.นารีราษฎร์สามคัคี อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

22 นางสุวรรณา  จนัทร์สุวรรณ์ 010777 น.ส.ดวงรัตน์  จนัทร์สุวรรณ์ 1001056 ร.ร.บา้นไทรยอ้ย อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

23 นายเกียรติศกัด์ิ  บญุธรรม 013969 น.ส.ธิติมา  บญุธรรม 1001058 ร.ร.หนองบวัราษฎร์บ ารุง อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

24 นางกนัตก์นิษฐ์  บญุเสริม 017223 น.ส.ภทัรานิษฐ์  บญุเสริม 1001076 ร.ร.บา้นหนองขาม อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

25 นางกนัตก์นิษฐ์  บญุเสริม 017223 นายภทัรพงศ ์ บญุเสริม 1001076 ร.ร.บา้นหนองขาม อ.เมือง                                                     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

26 นายกวีพจน์  บรรจง 013600 นายภาณุพงศ ์ บรรจง 1002004 ร.ร.บา้นพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

27 นางสุทธินี  โฆษิตานนท์ 015615 น.ส.พิมพอ์ปัสร  โฆษิตานนท์ 1002005 ร.ร.ชุมชนบา้นเขาแกว้ อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

28 นางสุริพร  กิติโยธี 017704 นายกีรติโยธิน  กิติโยธี 1002007 ร.ร.บา้นเขาสว่างอารมณ์ อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

29 นาย พทัธิพงศ ์ พลอาจ 016826 น.ส.อมลณฐั  พลอาจ 1002013 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

30 นายอาคม  ชยัรัตนสุวรรณ 016926 น.ส.ณิชากร  ชยัรัตนสุวรรณ 1002016 ร.ร.บา้นสมอโคน อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

31 นายพงษธ์ร  สนัติกุล 011557 นายบริุศร์ธรรศ  สนัติกุล 1002027 ร.ร.บา้นเมืองพาน อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

32 นางจีราภา  เกตุวงษ์ 019173 นายศาสตรัฐ  คุม้สุวรรณ 1002029 ร.ร.บา้นบึงพิไกร อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

33 นายชยัชาญ  สงคุม้ 011228 น.ส.นภสักร  สงคุม้ 1002032 ร.ร.บา้นหนองหวัววั อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

34 นายชยัชาญ  สงคุม้ 011228 นายณฐัชยั  สงคุม้ 1002032 ร.ร.บา้นหนองหวัววั อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

35 นายศราวุฒิ  ถาวร 012991 น.ส.กนิษฐา  ถาวร 1002032 ร.ร.บา้นหนองหวัววั อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

36 นายอนุสิงห์  กล่ินเกษร 013462 นายอภิสิทธ์ิ  กล่ิมเกษร 1002035 ร.ร.บา้นลานไผ่ อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

37 นางจ ารัส  กนกสิงห์ 015236 นายภทัร  กนกสิงห์ 1002040 ร.ร.บา้นวงัตะแบก อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

38 นายทวี  หนองหลวง 009812 น.ส.กชกร  หนองหลวง 1002042 ร.ร.หนองแขมประชาสรรค์ อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

39 นายสุระพนัธ์  มานอ้ย 011809 น.ส.ปราณปริยา  มานอ้ย 1002047 ร.ร.บา้นคุยแขวน อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

40 นายอดุล  พุม่ภทัรพงศ์ 006122 น.ส.สวรส  พุม่ภทัรพงศ์ 1002049 ร.ร.บา้นไร่ดง อ.พรานกระต่าย                                               มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

41 นางสุมาลี  ขนุทอง 015180 นายวิชยตุม ์ ขนุทอง 1003003 ร.ร.บา้นเนินส าราญราษฎร์พฒันาอ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300
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42 นายลมลู  ปานสมบติั 008124 นายณฐัวตัร  ปานสมบติั 1003009 ร.ร.บา้นตอรัง อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

43 นางศิวชัญา  มทัยา 011558 นายกษาปณ์  มทัยา 1003018 ร.ร.บา้นจิกคนัชอ้น อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

44 นางบรรเจิด  เจริญบญุ 015698 นายณรงคศ์กัด์ิ  เจริญบญุ 1003020 ร.ร.บา้นพานทอง อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

45 นางกฤษณา  แกว้มณี 017287 นายจตุพงษ ์ แกว้มณี 1003020 ร.ร.บา้นพานทอง อ.ไทรงาม                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

46 นางไพเราะ  มาตอุดม 014402 นายรัชชานนท ์ มาตอุดม 1004011 ร.ร.บา้นคุยมะมว่ง อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

47 นายบญุชยั  โคกลือชา 006051 น.ส.ธิติมา  กิตติศาสตรา 1004015 ร.ร.บา้นเกศกาสร อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

48 นางวิภาพร  พทุธรักษา 013279 น.ส.พิชญก์วิน  พทุธรักษา 1004031 ร.ร.บา้นจนัทิมา อ. ลานกระบือ                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

49 นางพจนี  อ่อนน่วม 014698 นายปฏิพทัธ์  อ่อนน่วม 1005003 ร.ร.บา้นมะเด่ือชุมพร อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

50 นายวาสนา  ลมไธสง 010477 นายณฐัชา  ลมไธสง 1005013 ร.ร.บา้นวงัชมภู อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

51 นางวชัรา  ธรรมบตุร 012954 น.ส.ณุตรญาดา  ธรรมบตุร 1005015 ร.ร.บา้นใหมพ่ฒันา อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

52 นายศรีคราม  บวัผนั 014105 น.ส.วาสิฏฐี  บวัผนั 1005015 ร.ร.บา้นใหมพ่ฒันา อ.โกสมัพีนคร                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

53 นางทิพวรรณ  สุวรรณ 011178 น.ส.พิมลวรรณ  คชฤทธ์ิ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

54 นายชยัเลิศฤทธ์ิ  แกว้วิเศษ 012791 น.ส.วรกมล  แกว้วิเศษ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

55 นายทินกร  หมวกแกว้ 012910 น.ส.รวิชา  หมวกแกว้ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

56 นางชญาภา  เขียวมณี 012995 นายจิตรภณ  สงพิทกัษ์ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

57 นางอรัญญา  แกว้ประไพ 015145 นายนฐัพนัธ์  แกว้ประไพ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

58 นางฉฐัวีณ์  ภาวตัธนเศรษฐ์ 015192 น.ส.กญัจน์ชญา  ภาวตัธนเศรษฐ1์007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

59 นายนเรศ  ผกูโพธ์ิ 010888 น.ส.ธนธิดา  ผกูโพธ์ิ 2001005 ร.ร.บา้นเขาพริกอนุสรณ์ อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

60 นางกนกวรรณ  เนียมหุ่น 016902 น.ส.สุจิตรา  เนียมหุ่น 2001007 ร.ร.บา้นหนองปลอ้ง อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

61 นายวิวฒัน์  เจริญวงษ*์* 005076 นายรณชยั  เจริญวงษ์ 2001014 ร.ร.วดัคูหาสวรรค์ อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

62 นายพิชิต  แช่มช่ืน 013290 นายนิติศาสตร์  แช่มช่ืน 2001018 ร.ร.บา้นใหมห่นองยาง อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

63 นางวนัเพญ็  แกว้สว่าง 013808 นายโสภณวิชญ ์ แกว้สว่าง 2001024 ร.ร.วชิรสารศึกษา อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

64 นางราตรี  ประฏิสิทธ์ิ 013795 นายสรวิชญ ์ มาเนตร 2001030 ร.ร.บา้นช่องลม อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

65 นางมยรีุ  อุดม 016634 น.ส.สุวิมล  กระจายสี 2001032 ร.ร.บา้นห้วยแกว้ อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

66 นายดิลก  เกตุแกว้ 010018 นายสุทธิกานต ์ เกตุแกว้ 2001033 ร.ร.บา้นไร่ดอนแตง อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

67 นายนิพนธ์  เหลืองทอง 016166 นายชินธัเรส  เหลืองทอง 2001033 ร.ร.บา้นไร่ดอนแตง อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

68 นางอุบล  หงษชุ์มแพ 013999 นายธรรมนูญ  หงษชุ์มแพ 2001036 ร.ร.บา้นโป่งดู่ประชาอุทิศ อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

69 นายอนนัต ์ นกนอ้ย 014706 นายรัชชานนท ์ นกนอ้ย 2001037 ร.ร.บา้นสระตาพรม อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

70 นางกิตติมา  อ้ึงอิสรานุกูล 013516 นายธนดล  อ้ึงอิสรานุกูล 2001038 ร.ร.ดงด ามิตรภาพท่ี88 อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

71 นายอารีย ์ ฉิมพฒุ 018468 น.ส.นภสัวรรณ  ฉิมพฒุ 2001039 ร.ร.บา้นโคกเลาะ อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

72 นางพิมพใ์จ  เจริญเวชรักษ์ 018854 นายพฒัน์อนิษช ์ เจริญเวชรักษ์ 2001043 ร.ร.บา้นหนองน ้าแดง อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

73 นางนวลทิพย ์ ปานเงิน 011035 น.ส.วริศรา  ปานเงิน 2001060 ร.ร.บา้นหนองตะเคียน อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

74 นางสถาพร  แกว้สอาด 006576 น.ส.สุพรรษา  อินทะสิทธิ 2001064 ร.ร.วดัหนองเหมือด อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300
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75 นางอาทิ  ผอ่งใส 018019 นายกุลชาติ  ผอ่งใส 2001067 ร.ร.บา้นเกาะฝ้าย อ. ขาณุฯ                                                    มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

76 น.ส.มาริษา  นุ่มเด่ือ 007875 น.ส.ประภสัสร  สะใบบาง 2002004 ร.ร.ทุง่นอ้ยพฒันา อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

77 นางพยงค ์ ฉิมสุพร 011314 น.ส.จุฑามาศ  ฉิมสุพร 2002005 ร.ร.บา้นหนองปรือประชาสรรคอ์.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

78 นายสหศกัด์ิ  ศรีบญุเรือง 014078 น.ส.ชนกนนัท ์ ศรีบญุเรือง 2002006 ร.ร.ประชารักษศึ์กษา อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

79 นางเตือนใจ  เนตรทอง 012444 น.ส.สุณิตา  เนตรทอง 2002011 ร.ร.บา้นกระโดนเต้ีย อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

80 นางสายพิน  ประภาวงค ์ 012381 น.ส.ธนภรณ์    ประภาวงศ์ 2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

81 นางสุภาศรี  อนุสรณ์ประดิษฐ์ 011493 นายสุทธิพงษ ์ อนุสรณ์ประดิษฐ2์002018 ร.ร.บา้นหนองจอก อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

82 นางอธัยา  จนัทร์ศิริ 013783 น.ส.นภสร  จนัทร์ศิริ 2002021 ร.ร.วดัคลองเจริญ อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

83 นางอภิชสิรี  คงไทย 015487 นายจิรัชกาญจ ์ เกิดลาภ 2002021 ร.ร.วดัคลองเจริญ อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

84 นางอจัฉราพร  ดีใจงาม 012662 นายวฒันพงศ ์   ดีใจงาม 2002023 ร.ร.บา้นวงับวั อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

85 นางมาลี  เพชรสีโชติ 008603 นายมติ  สุดวิลยั 2002026 ร.ร.บา้นป่าเหียง อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

86 นางสมคิด  ผิวลออ 016639 น.ส.ปริณดา  ผิวลออ 2002036 ร.ร.วดัฤกษห์ร่ายสามคัคี อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

87 นายศกัด์ิศรี  ลอยบณัฑิตย์ 014107 นายบณัฑิต  ลอยบณัฑิตย์ 2002038 ร.ร.บา้นวงัตะล่อม อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

88 นายสุกรี  คงบญุ 011193 นายชชัวาลย ์ คงบญุ 2002041 ร.ร.บา้นถนนงาม อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

89 นางวงเดือน  ร่มโพธ์ิ 015692 นายณฐัชนน    ร่มโพธ์ิ 2002043 ร.ร.บา้นมาบคลา้ อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

90 นางจินดา  พกุสุข 012744 นายชลกานต ์ พกุสุข 2002046 ร.ร.วดัพรหมประดิษฐ์ อ.คลองขลุง                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

91 นางสงัวาลย ์ ศรีสมบรูณ์ 005795 นายทศมงคล  ขวญัพงษ์ 2003001 ร.ร.บา้นหินดาตราษฎร์บ ารุง อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

92 นางวาสนา  แสนงาม 013789 นายนวมินทร์  แสนงาม 2003002 ร.ร.บา้นหนองหิน อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

93 นางบวัหลวง  วิชยัค  า 008799 นายสรสิช  วิชยัค  า 2003008 ร.ร.บา้นเพชรมงคล อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

94 นายภาธร  ดวงรัตน์ 010870 น.ส.ณฐัพร  ดวงรัตน์ 2003016 ร.ร.บา้นโพธ์ิทอง อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

95 นางวิภาพร  มิตรญาติ 012629 นายเขตตะวนั    มิตรญาติ 2003017 ร.ร.บา้นหนองหล่ม อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

96 นางปัทมา  ม่ิงแสง 008609 น.ส.แสนแกว้  ม่ิงแสง 2003018 ร.ร.บา้นคลองขดุ อ.ปางศิลาทอง                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

97 นายยงยทุธ์  แสงแสน 007969 นายจิรศกัด์ิ  แสงแสน 2004003 ร.ร.บา้นใหมธ่งชยั อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

98 นายชยัลพ  มระกรณ์ 011807 น.ส.ประทานพร  มระกรณ์ 2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

99 นางศิริพร  จงกลรัตน์ 013281 น.ส.ณิภาพร  จงกลรัตน์ 2004023 ร.ร.บา้นโป่งน ้าร้อน อ.คลองลาน                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

100 นางนงนุช  คิดการ 013976 น.ส.บณุยาพร  คิดการ 2005009 ร.ร.บา้นบึงส าราญ อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

101 นายภูวดล  ประภาวิชา 014573 น.ส.เพชราวดี  ประภาวิชา 2005009 ร.ร.บา้นบึงส าราญ อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

102 นางล าเพย  ภูคลงั 009018 นายธนพงศ ์ ภูคลงั 2005010 ร.ร.บา้นถนนนอ้ย อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

103 นางปิยรัตน์  กรมพนัธุ์ 016532 นายขตัติยะ  กรมพนัธุ์ 2005011 ร.ร.บา้นชุมนาก อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

104 นางทองอยู ่ อนัทะราสี 009075 นายพีรพฒัน์  อนัทะราสี 2005012 ร.ร.บา้นคลองสุขใจ อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

105 นางวนัเพญ็  สายเพชร 016042 น.ส.พชัรพร  สายเพชร 2005013 ร.ร.บา้นทุง่ทอง อ.ทรายทอง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

106 นางทศันีย ์ มาลาศรี 006221 น.ส.ภทัรวรรณ  มาลาศรี 2006002 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

107 นายมงคล  เล็กกระจ่าง 005660 น.ส.ณฐัฐินนัท ์ เล็กกระจ่าง 2006006 ร.ร.บา้นบึงสามคัคีก าแพงเขต อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300
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108 นางบญุศรี  วชัรขจร 005772 น.ส.ชยอร  วชัรขจร 2006008 ร.ร.บา้นทุง่ซ่าน อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

109 นายพยอม  ใยดี 013070 น.ส.รัชดากาญจน์  ใยดี 2006008 ร.ร.บา้นทุง่ซ่าน อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

110 นายณรงค ์ สิงห์ผาสุข 007794 น.ส.อาทิตยา  สิงห์ผาสุข 2006014 ร.ร.บา้นโพธ์ิเอน อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

111 นายสุเทพ  วงศส์ว่าง  003892 นายศุภกร  วงคส์ว่าง 2006016 ร.ร.บา้นโนนพลวง อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

112 นายบญุรวม  พรหมณี 008487 น.ส.รุจิกาญจน์  อิสระชยัเสาวกุล2006016 ร.ร.บา้นโนนพลวง อ.บึงสามคัคี                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

113 นางธณัยจิ์รา  ธนาเกียรติวิบลู 012002 นายจกัรพรรด์ิ  ธนาเกียติวิบลู 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

114 นางเรณา  สุวรรณ 015763 นายณฐัภูมิ  ขทุะกะพนัธ์ 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

115 นางนทัที  เทพยหุะ 014458 นายปภาวิน  เทพยหุะ 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

116 นายวิทวสั  วิศาลศกัด์ิ 016880 น.ส.โสภิดา  วิศาลศกัด์ิ 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

117 น.ส.นาฏอนงค ์ พลขนัธ์ 017510 น.ส.ณฎัฐภทัร  พลขนัธ์ 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

118 นายชยตุม ์ กระต่ายทอง 016215 นายธุวพนัธุ์  กระต่ายทอง 3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย ์บญุประคองพิทยาคม)เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

119 นายมานิตย ์ ศรีตะลา 006509 นายวรภพ  ศรีตะลา 3003001 ศูนยก์ารศึกษา เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

120 นางปฏิมา  พฒุตาลดง 015057 น.ส.ปรียาณฐั  พฒุตาลดง 3003002 วิทยาลยัสารพดัช่าง เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

121 นายเอนก  บวันาค 015196 น.ส.ฐาปกาญจน์  บวันาค 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

122 นายสมเกียรติ  หะยาจนัทา 015875 นายณฐัพงษ ์ หะยาจนัทา 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

123 นางปราณี  แสงจนัทร์ 019281 น.ส.นนัทน์ภสั  เอ่ียมไผ่ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

124 นายเสถียร  ทีทา 015151 น.ส.รักษิตา  สุขเจริญ 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

125 นายพิทยา  แยม้ดี 014479 นายพิริยะ  แยม้ดี 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

126 นายศุภชยั  คณานนัท์ 010742 น.ส.ณฐักานต ์ คณานนัท์ 4002003 บ านาญ  อ.โกสมัพีฯ บ านาญเขต 1                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

127 นายวีระศกัด์ิ  พลขนัธ์ 009203 น.ส.สุภาวดี  พลขนัธ์ 4002009 บ านาญ อ.พรานกระต่าย บ านาญเขต 1                                                  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

128 นายประพนัธ์  พรหมมาศ 004934 น.ส.อิสริยาภรณ์  พรหมมาศ 5002007 บ านาญ อ.บึงสามคัคี บ านาญเขต2                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

129 นางอมรรัตน์  สิงห์คาร 014153 นายธรรมรัตน์  สิงห์คาร 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

130 น.ส.ชญาน์นนัท ์ เลิศอมรวชัร์ 015741 น.ส.ชยาภสัร์  เลิศอมรวชัร์ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

131 นางอภิญญา  ชาญเช่ียว 016088 นายธนา  ชาญเช่ียว 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

132 นายส าเริง  ประเทศ 008896 นายทยติุธร  ประเทศ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

133 นางธิดามาศ  สถิตยอ์ยู่ 014182 น.ส.ชญานิษฐ์  สถิตยอ์ยู่ 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

134 นางไพรวรรณ  ค  าสุวรรณ 010603 นายจากร  ค  าสุวรรณ 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

135 นางนุสรา  สุกระ 014690 น.ส.ปทิตตาภา  สุกระ 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

136 นายนิวา  จิระประภูศกัด์ิ 015200 นายพฤกษ ์ จิระประภูศกัด์ิ 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

137 นางสายชล  ป่ินชยัมลู 013300 นายศุภวิชญ ์ ป่ินชยัมลู 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

138 นางฐิติรัตน์  แสนทิ 017551 น.ส.ชชัฎา  แสนทิ 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

139 นายสวาท  โชติ 005449 น.ส.อภิญญา  โชติ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

140 นายวรวุธ  บดุสีทา 013526 นายอิสยาห์  บดุสีทา 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

141 นางสาล่ี  อุตมา 015190 นายฐิติพนัธ์  อุตมา 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

142 นางรัตนา  สุบิน 018018 น.ส.นรีพฒัน์  สุบิน 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

143 นางนนัทิยา  บตุรดี 018674 นายอภิชยั  บตุรดี 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

144 นางศิริพร  มัน่เกษตรกิจ 012887 น.ส.ณฏัฐณิชา  มัน่เกษตรกิจ 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

145 นางนงลกัษณ์  ปฐมธรรมการ 014055 น.ส.นนัทกา  ปฐมธรรมการ 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

146 นายสุรสิทธ์ิ  ลาภอินทรีย์ 015879 น.ส.สุภคัสร  ลาภอินทรีย์ 8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

147 นางพนิดา  เกตุวงษ์ 015866 น.ส.พรพิมล  เกตุวงษ์ 8008012 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

148 นายวนัโชค  วารินิน 013614 นายธนญัญภ์ณ  วารินิน 8008014 ร.ร.บอ่แกว้วิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

149 นายอาคม  มลูสา 015335 นายชาคร  มลูสา 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

150 นายศรายทุธ  ศรีพิทกัษ์ 015337 นายตั้งปณิธาน  ศรีพิทกัษ์ 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

151 นายเสกสรร  รุ่งศรี 013773 น.ส.ปาณิศา  รุ่งศรี 8008016 ร.ร.พชัรกิติยาภา2ก าแพงเพชร กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

152 นางรัชณี  รักนาค 018431 น.ส.ยลดา  รักนาค 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

153 ส.อ.หญิงอรพิน  แจง้เจน 017206 นายพงษสุ์พรรณ  แจง้เจน 8008018 ร.ร.โกสมัพีวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

154 นางยพุดี  อ่อนฤทธ์ิ 014674 นายธิติ  ทิพยเ์คลือบ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

155 นายวจนะ  แพง่สภา 011226 นายพรพจน์  แพง่สภา 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

156 นายสมศกัด์ิ    แตว้ฒันาสกุล 011597 นายจิราย ุ แตว้ฒันาสกุล 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

157 นายวิรัตน์  นอ้ยมว่ง 013414 น.ส.ธญัวรัตม ์ นอ้ยมว่ง 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

158 นายวิฑูรย ์ พานชยั 013887 น.ส.จิราภา  พานชยั 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

159 นางจุฑาลกัษณ์  ขนุภกัดี 014998 นายกิตติเชษฐ์  ขนุภกัดี 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

160 นางรังษินี  แกว้คง 018990 น.ส.ภาวรินทร์  สุขสวสัด์ิ 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

161 นายปริญ  กระต่ายทอง 013848 นายภทัระ  กระต่ายทอง 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

162 นางละเอียด  โชตินอ้ย 017950 น.ส.ศุภสุตา  ยอดศรี 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

163 นายธนกร  ฟักทอง 009737 นายคณภคั  ฟักทอง 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

164 นางพชัรินทร์  อ่วมสถิตย์ 015561 น.ส.อจัจิมา  อ่วมสถิตย์ 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

165 นายนพดล  แวงอุบล 015273 น.ส.พิมพน์ภสั  แวงอุบล 9801005 โอนยา้ยต่างจงัหวดั หน่วยกลาง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

166 นางอาริยา  รัตน์เถลิงศกัด์ิ 015320 น.ส.ชญากาณฑ ์ รัตน์เถลิงศกัดิ ์์9801005 โอนยา้ยต่างจงัหวดั หน่วยกลาง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

167 นายทะยาน  จงณรงคช์ยั 013225 น.ส.พิชชากร  จงณรงคช์ยั 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

168 นางจงกลรัตน์  เกิดเทพ 009926 น.ส.จิรพรรณ  เกิดเทพ 9801015 บ านาญไมส่งักดัเขตฯ หน่วยกลาง                                                   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1,300

รวม 218,400



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันปวช.1

1 นางรุ่งราวลัย ์   พุม่ร้ิว 016588 นายวงษกร  พุม่ร้ิว 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     ปวช. 1 1,300

2 นายณรงคช์ยั  บญุหนุน 017544 น.ส.มนรดา  บญุหนุน 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     ปวช. 1 1,300

3 นายวิโรจน์  กมลวิบลูย์ 004547 นายวชัรากร  กมลวิบลูย์ 1001041 ร.ร.บา้นสระสิงห์โต อ.เมือง                                                     ปวช. 1 1,300

4 นางอมราวดี  ขยนัเยีย่ม 018170 น.ส.ศศิภรณ์  ยิง่คิด 1001049 ร.ร.บา้นชยัภูมิ อ.เมือง                                                     ปวช. 1 1,300

5 นายคมกฤต  ดิสกุล 003473 นายประดิพทัธ์  ดิสกุล 1002018 ร.ร.บา้นลานสะเดา อ.พรานกระต่าย                                               ปวช. 1 1,300

6 นายปรีชา  จนัเนตร 008699 นายนครินทร์  จนัเนตร 1002034 ร.ร.บา้นบางลาด อ.พรานกระต่าย                                               ปวช. 1 1,300

7 นางณฐัชญา  สุขประเสริฐ 014456 นายอนุสรณ์  ยลพนัธุ์ 1004003 ร.ร.บา้นปลกัไมด้ า อ. ลานกระบือ                                                ปวช. 1 1,300

8 นางฉฐัวีณ์  ภาวตัธนเศรษฐ์ 015192 นายปารเมษฐ์  ภาวตัธนเศรษฐ์ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                ปวช. 1 1,300

9 นางจีระนนัต ์ ทรัพยสิ์น 014354 นายนนัทวฒัน์  ทรัพยสิ์น 2001045 ร.ร.บา้นศรีไพศาล อ. ขาณุฯ                                                    ปวช. 1 1,300

10 นายไพรัตน์  นิลเกษม 010823 น.ส.อารากร  นิลเกษม 2005014 ร.ร.บา้นดงเจริญ อ.ทรายทอง                                                   ปวช. 1 1,300

11 นายมานิตย ์ ศรีตะลา 006509 นายพรรษิษฐ์  ศรีตะลา 3003001 ศูนยก์ารศึกษา เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ปวช. 1 1,300

12 นายเทอดพล  เพชรจนัทร์ 013542 นายพีรพงศ ์ เพชรจนัทร์ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ปวช. 1 1,300

13 นายสุชาติ  หร่ังแจ่ม 007909 น.ส.ณิชา  หร่ังแจ่ม 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  ปวช. 1 1,300

14 นายเอกลกัษณ์  ผลพระ 014496 นายเอกสรา  ผลพระ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ปวช. 1 1,300

15 นางอญัชลี  สุ่มนิล 013674 นายอรรฐพล  ใจภกัดี 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ปวช. 1 1,300

16 นางพิรญาณ์  ฆารไสว 018217 นายปฏิภาณ   ฆารไสว 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ปวช. 1 1,300

17 นางภาธิณี  พลีใหญ่ 017059 นายนวกรณ์  พลีใหญ่ 9801013 หน่วยกลางปกครองทอ้งถ่ิน หน่วยกลาง                                                   ปวช. 1 1,300

รวม 22,100



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันปวช.2

1 นายบญุเทิด  ธรรมกรณ์ 010430 นายวรันธร  ธรรมกรณ์ 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     ปวช. 2 1,300

2 นางรติพร  พรมนิล 014680 นายธนสาร  พรมนิล 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     ปวช. 2 1,300

3 นางบญุญดา  โฮนทมุมา 016872 นายสิทธิพงษ ์ กิจพฤกษ์ 1005015 ร.ร.บา้นใหมพ่ฒันา อ.โกสมัพีนคร                                                ปวช. 2 1,300

4 นางพรรณี  รักษศ์รีสุข 015960 นายพนัธ์เทพ  รักษศ์รีสุข 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                ปวช. 2 1,300

5 นางณฐัชาภรณ์  บญุเพช็รัตน์ 013775 นายภูมิปวีร์  บญุเพช็รัตน์ 2001011 ร.ร.บา้นหวัรัง อ. ขาณุฯ                                                    ปวช. 2 1,300

6 นายธีระศกัด์ิ  บญุเกตุ 015520 นายจิรภทัร  บญุเกตุ 2001060 ร.ร.บา้นหนองตะเคียน อ. ขาณุฯ                                                    ปวช. 2 1,300

7 นางอารีรัตน์  จนัทร์เพง็ 012128 นายพีรพฒัน์  จนัทร์เพง็ 2006006 ร.ร.บา้นบึงสามคัคีก าแพงเขต อ.บึงสามคัคี                                                ปวช. 2 1,300

8 น.ส.ถิรนนัท ์ สุดไทย 013048 น.ส.ชญานิศ  สมโภชน์ 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วดัทุง่สวน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ปวช. 2 1,300

9 นายสุรศกัด์ิ  แสนสุวรรณ 014091 นายศุภกร  แสนสุวรรณ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ปวช. 2 1,300

10 นายชุน  ประสงคดี์ 011698 นายชาคริต  ประสงคดี์ 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ปวช. 2 1,300

11 นายภาคภูมิ  ปทมุธ ามรงค์ 013655 น.ส.สรวงศิริภา  ปทมุธ ามรงค์ 5002006 บ านาญ อ.ขาณุฯ บ านาญเขต2                                                   ปวช. 2 1,300

12 นางจนัลดา  สงัขย์ก 018969 นายจิรพชัร์  วิเวกวินย์ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              ปวช. 2 1,300

13 นางณิชาพรรณ  ชนะบญุ 017482 นายชินภทัร  ชนะบญุ 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ปวช. 2 1,300

รวม 16,900



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันปวช.3

1 นางชนิดา  กระษาปณ์เลิศ 014314 นายเขษมศกัด์ิ   กระษาปณ์เลิศ 1001005 ร.ร.บา้นล ามะโกรก อ.เมือง                                                     ปวช. 3 1,300

2 นางศิริพร  บญุยงั 003180 นายชากงัราว  บญุยงั 1001019 ร.ร.อ่างทองพฒันา อ.เมือง                                                     ปวช. 3 1,300

3 นางจรุงรัตน์  เสริฐศรี 014216 นายวิศวะ  เสริฐศรี 1001029 ร.ร.วดักลัปพฤกษ์ อ.เมือง                                                     ปวช. 3 1,300

4 นางนพวรรณ  สุขศรี 012682 นายพชัระ  สุขศรี 1001054 ร.ร.บา้นทรงธรรม อ.เมือง                                                     ปวช. 3 1,300

5 นางมลัลิกา  นาคนอ้ย 013687 นายปริวฒัน์  นาคนอ้ย 1001080 ร.ร.นิคม 3 อ.เมือง                                                     ปวช. 3 1,300

6 นายจิรันรารุวฒัน์  พลาพล 012053 นายระยา้  พลาพล 1002003 ร.ร.อนุบาลพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               ปวช. 3 1,300

7 นายอนนัต ์ สามงามยา 006146 นายจิรเวช  สามงามยา 1003032 ร.ร.บา้นทุง่มหาศาล อ.ไทรงาม                                                    ปวช. 3 1,300

8 นายสุรพนัธ์  มะลิลา 008815 นายวนัพิชิต  มะลิลา 1005004 ร.ร.อนุบาลโกสมัพี(ทา่คูณ) อ.โกสมัพีนคร                                                ปวช. 3 1,300

9 นางกรันฑรัตน์  ผลประดิษฐานนท์019132 นายภคิน  ผลประดิษฐานนท์ 2004008 ร.ร.บา้นโชคชยัพฒันา อ.คลองลาน                                                   ปวช. 3 1,300

10 นางบญุชรัสม์ิ  จนัทร์พุม่ 014208 นายบรูณิน  อุ่นประเสริฐพงศ์ 3003001 ศูนยก์ารศึกษา เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ปวช. 3 1,300

11 นายปาน  เนตรโสภา 010517 นายบญุช่วย  เนตรโสภา 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ปวช. 3 1,300

12 นายอุดม  สระทองฑา 011980 นายอภิสิทธ์ิ  สระทองฑา 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  ปวช. 3 1,300

13 นายวิโรจน์  ชูแผว้ 003232 นายวรศกัด์ิ  ชูแผว้ 4002009 บ านาญ อ.พรานกระต่าย บ านาญเขต 1                                                  ปวช. 3 1,300

14 นางกรรณิกา  ประสิทธ์ิอุดมโชติ 014908 นายกิตติวรา  ประสิทธ์ิอุดมโชติ8008025 ร.ร.วงัไทรวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ปวช. 3 1,300

รวม 18,200



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันปวส.1

1 นายวิโรจน์  กมลวิบลูย์ 004547 นายวราเทพ  กมลวิบลูย์ 1001041 ร.ร.บา้นสระสิงห์โต อ.เมือง                                                     ปวส. 1 1,600

2 นายบญุทนั  วงศเ์ครือ 014249 นายไอยวิทย ์ วงศเ์ครือ 1001048 ร.ร.นารีราษฎร์สามคัคี อ.เมือง                                                     ปวส. 1 1,600

3 นางมาลี  ค  าภิระยศ 010999 นายตฤณจร  ค  าภิระยศ 1001051 ร.ร.ผินฯ อ.เมือง                                                     ปวส. 1 1,600

4 นางศุณฐัชา  เกตุเกลา้ 017492 น.ส.จิรชญา  บญุทาวงศ์ 1001054 ร.ร.บา้นทรงธรรม อ.เมือง                                                     ปวส. 1 1,600

5 นายชาติชาย  มัน่แกว้ 012930 นายหลกัชยั  มัน่แกว้ 1001058 ร.ร.หนองบวัราษฎร์บ ารุง อ.เมือง                                                     ปวส. 1 1,600

6 นายกมล  ขอบเหลือง 018231 นายจกัราชยั  ขอบเหลือง 1001060 ร.ร.บา้นน ้าโทง้ อ.เมือง                                                     ปวส. 1 1,600

7 นางสุภา  วงษพ์านิช 009256 นายทิวตัถ ์ ประทมุนาค 1001089 ร.ร.หนองรี อ.เมือง                                                     ปวส. 1 1,600

8 นายปรีชา  เท่ียงอยู่ 009901 นายด ารงคเ์ผา่  เท่ียงอู่ 1002015 ร.ร.บา้นวงัไมแ้ดง อ.พรานกระต่าย                                               ปวส. 1 1,600

9 นายอาคม  ชยัรัตนสุวรรณ 016926 น.ส.ณฏัฐณิชา  ชรััตนสุวรรณ 1002016 ร.ร.บา้นสมอโคน อ.พรานกระต่าย                                               ปวส. 1 1,600 ประทบัตราโรงเรียน

10 นายสายนัต ์ จีนเพชร 011211 นายณฐัวุฒิ  จีนเพชร 1002021 ร.ร.บา้นลานกระทิง อ.พรานกระต่าย                                               ปวส. 1 1,600

11 นายสุเทพ  ค  าบอ่ 008545 น.ส.พชัชา  ค  าบอ่ 1002028 ร.ร.บา้นบึงลูกนก อ.พรานกระต่าย                                               ปวส. 1 1,600

12 นางโชติกาญจน์  พงษป์ระวติั 011654 นายณฐัพงษ ์ พงษป์ระวติั 1002033 ร.ร.บา้นทุง่น ้าตก อ.พรานกระต่าย                                               ปวส. 1 1,600

13 นางละออง  นนัตะเวท 012848 นายกฤตกมล  นนัตะเวท 1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม อ.ไทรงาม                                                    ปวส. 1 1,600

14 นางอรัญญา  แกว้ประไพ 015145 นายนฐัพนธ์  แกว้ประไพ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                ปวส. 1 1,600

15 นายยทุธนา  หงษย์นต์ 017986 นายกิตตินนัท ์ หงษย์นต์ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                ปวส. 1 1,600

16 นางอุไร  ติดติปานะ 009409 นายวนสั  ติดติปานะ 2001035 ร.ร.บา้นวงัตาช่วย อ. ขาณุฯ                                                    ปวส. 1 1,600

17 น.ส.อิสรา  วงษจี์น 018601 นายตะวนัชชั  สวยเกตุ 2001043 ร.ร.บา้นหนองน ้าแดง อ. ขาณุฯ                                                    ปวส. 1 1,600

18 นางบญุรวม  นิคมข า 012658 นายนิชนนัท ์ นิคมข า 2001047 ร.ร.บา้นส่องตาแล อ. ขาณุฯ                                                    ปวส. 1 1,600

19 นายสมเกียรติ  บญุหนุน 006693 น.ส.ฐิติมา  บญุหนุน 2001060 ร.ร.บา้นหนองตะเคียน อ. ขาณุฯ                                                    ปวส. 1 1,600 ขาดใบเสร็จ 

20 นางสมศรี  บวัพนัธุ์ 009888 นายวีรภทัร  บวัพนัธุ์ 2001060 ร.ร.บา้นหนองตะเคียน อ. ขาณุฯ                                                    ปวส. 1 1,600

21 นางราตรี  ประสาทเขตการ 014800 นายกิตติทตั  ประสาทเขตการ 2001064 ร.ร.วดัหนองเหมือด อ. ขาณุฯ                                                    ปวส. 1 1,600

22 นางกญัญาภคั  เร่ือศรีจนัทร์ 005796 น.ส.นภสัสร  เร่ือศรีจนัทร์ 2003001 ร.ร.บา้นหินดาตราษฎร์บ ารุง อ.ปางศิลาทอง                                                ปวส. 1 1,600

23 นายบญุมี  แสงโชติ 003528 นายภคัพงศ ์ แสงโชติ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ปวส. 1 1,600

24 นายถวิล  จะวรรณะ 012618 นายณฏัฐ์ธนนั  จะวรรณะ 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ปวส. 1 1,600

25 นางสาวิกา  จนัทน์หอมประดิษฐ์ 014305 นายธญัธาร  จนัทน์หอมประดิษฐ์8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ปวส. 1 1,600

26 นายสุชาติ  สอนแกว้ 012368 นายศิพนนัทน์  สอนแกว้ 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                ปวส. 1 1,600

27 นายมานดั  มิลามยั 015380 นายณฐัสิทธ์ิ  มิลามยั 8008022 ร.ร.ระหานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                ปวส. 1 1,600

28 นายมณฑล  นิยม 014255 น.ส.ประภานิช  นิยม 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ปวส. 1 1,600

29 นางจินตนา  นอ้ยพนัธ์ 018620 นายสุรสิทธ์ิ  นอ้ยพนัธ์ 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   ปวส. 1 1,600

30 นายบณัฑิตย ์ มณีพนัธ์ 006586 นายวรรธนยั  มณีพนัธ์ 9801014 หน่วยกลางโอนยา้ยหกัตน้สงักดัหน่วยกลาง                                                   ปวส. 1 1,600 ไมมี่หลกัฐาน

รวม 48,000



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันมหาวทิยาลัยปีที ่1

1 นายด ารงค ์ มีขนัหมาก 006914 น.ส.ณิชา  มีขนัหมาก 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

2 นางพิสมยั  กงจกัร์ 007000 น.ส.เมธาวี  กงจกัร์ 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

3 นางชุติมา  จนัทร์อ่อน 015017 น.ส.สุธาสินี  จนัทร์อ่อน 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

4 นางพวงแกว้  บนุนาค 009813 น.ส.ชญัญาพิชญ ์ พุม่แพง 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

5 นางยวุนุช  สมศรี 011564 น.ส.ศิรประภา  สมศรี 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

6 นายสิทธิพงษ ์ คชัพงษ ์ 013798 นายพงศพิ์พฒัน์  คชัพงษ์ 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

7 นางเพียงตะวนั  เครือยา 014612 นายธนวฒัน์  เครือยา 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

8 นางวิจิตรา  ศรสาลี 016980 น.ส.กานตพิ์ชชา  ศรสาลี 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

9 นางวนัเพญ็  เล่ียมสกุล 017003 น.ส.อรวรรณ  เล่ียมสกุล 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

10 นายกิตติศกัด์ิ  กระต่ายทอง 009279 น.ส.เมธาวี  กระต่ายทอง 1001005 ร.ร.บา้นล ามะโกรก อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

11 นางชนิดา  กระษาปณ์เลิศ 014314 น.ส.วริศรา  กระษาปณ์เลิศ 1001005 ร.ร.บา้นล ามะโกรก อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

12 นางวรรณศิริ  โนจิตร 016982 นายวชิรพงษ ์ โนจิตร 1001005 ร.ร.บา้นล ามะโกรก อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

13 นายอนุวงศ ์ ฐิตินนัทเ์มือง 009984 น.ส.จินตจุ์ฑานนัท ์ ฐิตินนัทเ์มือง1001006 ร.ร.บา้นหนองสะแก อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

14 นายวลัลภ  วิจารณ์ 014007 น.ส.จตุพร  วิจารณ์ 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดใบลงทะเบียน

15 นางฐิติพร  อินทรสูต 007628 น.ส.ณฐัวดี  อินทรสูต 1001010 ร.ร.อนุบาลเมือง(นครชุม) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

16 นายสาธิต  อยูสุ่ภาพ 013054 นายนรพนธ์  อยูสุ่ภาพ 1001014 ร.ร.บา้นโนนมว่ง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

17 นางวนสันนัท ์ นาคนาม 004725 น.ส.กญัญต์ลา  นิทธาศิริรักษ์ 1001015 ร.ร.บา้นทุง่สวน อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

18 นางภทัรา  พามี 013424 นายวรพนัธ์  พามี 1001016 ร.ร.บา้นยางเลียงฯ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

19 นางบษุบา  บวัพนัธุ์ 007022 นายภควตั  บวัพนัธุ์ 1001019 ร.ร.อ่างทองพฒันา อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

20 นางอมัพร  คงสิน 012356 นายภทัรภณ  คงสิน 1001020 ร.ร.ประชารัฐพฒันา อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

21 นางคทัลียา  บวัแยม้ 013451 นายรังสิมนัตุ ์ บวัแยม้ 1001021 ร.ร.ชุมชนบา้นหนองปลิง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

22 นางล าพนู  แกว้จนัทร์ 005899 น.ส.ณฐัพร  แกว้จนัทร์ 1001022 ร.ร.บา้นน ้าดิบ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

23 นายวิสูตร  อนุศาสตร์ 018088 น.ส.อมรรัตน์  อนุศาสตร์ 1001022 ร.ร.บา้นน ้าดิบ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

24 นายชยัวรรธน์  ชูสุวรรณ์ 016159 นายกษิติพงศ ์ ชูสุวรรณ์ 1001024 ร.ร.บา้นเกาะสะบา้ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

25 นายปริญญา  นุตจรัส 015566 นายธิติธาดา  นุตจรัส 1001025 ร.ร.บา้นบอ่สามแสน อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

26 นายเจนชยั  พิลึก 007085 น.ส.อารียา  พิลึก 1001028 ร.ร.บา้นลานหิน อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

27 นางจนัทร์แรม  เขม็นาจิตร 011384 นายปรินทร์  เขม็นาจิตร 1001029 ร.ร.วดักลัปพฤกษ์ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

28 นางจรุงรัตน์  เสริฐศรี 014216 นายวิศรุต  เสริฐศรี 1001029 ร.ร.วดักลัปพฤกษ์ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

29 นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี 011375 น.ส.รมณ  ฉิมพาลี 1001032 ร.ร.บา้นเทพนคร อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

30 นางวรุณี  แรมไธสง 006281 น.ส.ภทัรพร  ยาเสน 1001034 ร.ร.บา้นทา่ตะคร้อ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

31 นางภสัรา  พิลึก 010995 ด.ช.ภูภิชย ์ พิลึก 1001045 ร.ร.บา้นศรีไกรลาศ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร
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32 นายเฉลิม  กนัยะมลู 010753 นายพงษวิ์ทย ์ กนัยะมลู 1001046 ร.ร.บา้นปางขนุน อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

33 นางปรานอม  แสนใจกลา้ 013819 น.ส.ธีรนุช  แสนใจกลา้ 1001046 ร.ร.บา้นปางขนุน อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

34 นายชยัภูมิ  จนัทร์ตุย้ 005190 นายธนวิทย ์ จนัทร์ตุย้ 1001048 ร.ร.นารีราษฎร์สามคัคี อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

35 นายจรัญ  ทองเขียว 011391 น.ส.พจริญ  ทองเขียว 1001051 ร.ร.ผินฯ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

36 นายสมหมาย  สินมา 013946 น.ส.รัฐติกาล  สินมา 1001052 ร.ร.บา้นเขาวงัเยีย่ม อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

37 นางกาญจนา  อนุเพชร 010049 น.ส.ปิยะธิดา  อนุเพชร 1001053 ร.ร.สหวิทยาคม อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

38 นายจรัส  ชะออ้น 006670 น.ส.จินตปาตรี  ชะออ้น 1001056 ร.ร.บา้นไทรยอ้ย อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

39 นายสมจิตร  ยศสาย 006872 นายวรพจน์  ยศสาย 1001057 ร.ร.บา้นสุวรรณภูมิ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

40 นางล าดวน  เสนชุ่ม 007222 น.ส.ศุภณฐั  เสนชุ่ม 1001057 ร.ร.บา้นสุวรรณภูมิ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

41 นางวรรณี  หงษส์ามสิบเจ็ด 015746 นายพีชญ ์ หงษส์ามสิบเจ็ด 1001057 ร.ร.บา้นสุวรรณภูมิ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

42 นางวจีรัตน์  กลบัดี 008431 น.ส.ฐิรชญา  กลบัดี 1001058 ร.ร.หนองบวัราษฎร์บ ารุง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร/ยงัหาท่ีเรียนไม่ได้

43 นางจนัทร์รอน  ช่างนอ้ย 011315 น.ส.นภสรณ์  ช่างนอ้ย 1001062 ร.ร.ชุมชนบา้นคณฑี อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

44 นางกุลปิยาภรณ์  สายค า 015479 น.ส.อิทธิญา  ขนัค  าตา 1001070 ร.ร.บา้นทา่เสากระโดง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

45 นางสุภาวดี  เริงชยัภูมิ 015681 น.ส.ธญัพิชชา  เริงชยัภูมิ 1001070 ร.ร.บา้นทา่เสากระโดง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

46 นางมาลิน  นาคเกิด 005521 นายกิตติศกัด์ิ  นาคเกิด 1001071 ร.ร.ทุง่ตาพกุ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

47 นางนพรัตน์  กองพนัธ์ 013117 นายชิติพนัธ์  กองพนัธ์ 1001079 ร.ร.นิคม 2 อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

48 นางเพชรรัตน์  ทา้วจนัทร์ 015951 นายสิทธิพงศ ์ ทา้วจนัทร์ 1001081 ร.ร.นิคม 4 อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

49 นายสมพงษ ์ สุขอู๊ด 012465 น.ส.ดวงกมล    สุขอู๊ด 1001086 ร.ร.บา้นมอสมบติั อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

50 นายไพรัช  งามประดบัเลิศ 007615 นายนภสั  งามประดบัเลิศ 1001091 ร.ร.คลองใหญ่วิทยา อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

51 นางกิตติมา  บญุเอ่ียม 008618 น.ส.พิชญานิน  บญุเอ่ียม 1001091 ร.ร.คลองใหญ่วิทยา อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

52 นายชูศิลป์  แยม้โกเมน 014946 น.ส.วิมลศิลป์  แยม้โกเมน 1001095 ร.ร.บา้นดงตาจนัทร์ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

53 นางพเยาว ์ แกว้นิคม 004573 นายเสริมพนัธ์  แกว้นิคม 1001097 ร.ร.บา้นวงัน ้าขาว อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

54 นายธงชยั  จนัทร์อ่อน 007816 นายจกัรพงษ ์ จนัทร์อ่อน 1001097 ร.ร.บา้นวงัน ้าขาว อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

55 นางผกามาศ  บตุรสนาม 014643 น.ส.ศุพิรา  สาโท 1002005 ร.ร.ชุมชนบา้นเขาแกว้ อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

56 นางณฐัพชัร์  ด่านจิระมนตรี 018172 นายธชัชยั  ด่านจิระมนตรี 1002012 ร.ร.บา้นทา่ไม้ อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

57 นางวนัเพญ็  องอาจ 016091 นายธนสินทร์  องอาจ 1002013 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

58 นางทิวา  เมืองหลวง 018179 น.ส.อภิญญา  เมืองหลวง 1002013 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

59 นายประทีป  แกว้จีน 006839 น.ส.ณฐัธยาน์  แกว้จีน 1002028 ร.ร.บา้นบึงลูกนก อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

60 นายอุดม  พลกลา้ 007044 นายภทัรณฐั  พลกลา้ 1002028 ร.ร.บา้นบึงลูกนก อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

61 นางรวงทอง  แสงสว่าง 014086 น.ส.กุลกานต ์ ศรีบวัจบั 1002034 ร.ร.บา้นบางลาด อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

62 นายสุชาติ  ขอนทอง 012349 น.ส.สุภารัตน์  ขอนทอง 1002035 ร.ร.บา้นลานไผ่ อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

63 นายวนัชยั  โพธ์ิไกร 011716 น.ส.ณิชกานต ์ โพธ์ิไกร 1002037 ร.ร.บา้นลานชา้งทา่ว อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

64 นายวีระชยั  ภู่จีน 005171 น.ส.วชัราวดี  ภู่จีน 1002039 ร.ร.บา้นแคทอง อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร
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65 นางวนัเพญ็  โกวิทปาลกุล 006902 น.ส.กญัญาพชัร  โกวิทปาลกุล 1002040 ร.ร.บา้นวงัตะแบก อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

66 นายถนอม  เงินทอง 010769 น.ส.สมชัญา  เงินทอง 1002042 ร.ร.หนองแขมประชาสรรค์ อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

67 นายลมลู  ปานสมบติั 008124 น.ส.ศกลวรรณ  ปานสมบติั 1003009 ร.ร.บา้นตอรัง อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

68 นายลมลู  ปานสมบติั 008124 น.ส.ปัทมวรรณ  ปานสมบติั 1003009 ร.ร.บา้นตอรัง อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

69 นายสมหวงั  นอ้ยมว่ง 011205 นายจิรพฒัน์   นอ้ยมว่ง 1003019 ร.ร.บา้นหนองหวัควาย อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

70 นายนิติณฐั  นวลอยู่ 014822 น.ส.ณฐันิชา  นวลอยู่ 1003022 ร.ร.บา้นบอ่แกว้ อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

71 นางศรีสุดา  ศรกองแดง 012056 น.ส.ณฐันรี  ศรกองแดง 1003025 ร.ร.บา้นวงัโขน อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

72 นางรัตนา  สุขมุพานิช 014931 นายรัฐพงศ ์ สุขมุพานิช 1003028 ร.ร.ห้วยใหญ่ยางงาม อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ลงทะเบียน ส.ค.59

73 นางพรทิพย ์ อยูเ่กษม 013380 น.ส.ทิพยล์ดา  อยูเ่กษม 1004002 ร.ร.อนุบาลลานกระบือ อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

74 นางณฐัชญา  สุขประเสริฐ 014456 นายยศกร  สุขประเสริฐ 1004003 ร.ร.บา้นปลกัไมด้ า อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

75 นางสายฝน  ลอรักษา 014455 นายพิชิตชยั  ลอรักษา 1004015 ร.ร.บา้นเกศกาสร อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

76 นางสุนิสา  จรวุฒิพนัธ์ 015762 นายณฐัวุฒิ  จรวุฒิพนัธ์ 1004018 ร.ร.บา้นลานตาบวั อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

77 นายพงศศ์รณ์  พชัระธนาโชติ 009334 น.ส.พิมพธ์นรัฐ  พชัระธนาโชติ1004020 ร.ร.บา้นหร่ายการ้อง อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

78 นายสมชาติ  จูจนัทร์ 007364 นายชยตุย ์ จูจนัทร์ 1004021 ร.ร.วฒันราษฎร์ศึกษา อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

79 นายกมล  หอมบปุผา 013565 น.ส.ณฐัวดี  หอมบปุผา 1004021 ร.ร.วฒันราษฎร์ศึกษา อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

80 นางสุวิมล  มีแป้น 015841 นายปิยณฐั  มีแป้น 1004021 ร.ร.วฒันราษฎร์ศึกษา อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

81 นางสมบติั  สุภาสูรย์ 012563 น.ส.สุภารัตน์  ไชยมงคล 1004024 ร.ร.บา้นบึงมาลย์ อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

82 นายเอนก  ไกรกิจราษฎร์ 004509 น.ส.ศุภรณฐั  ไกรกิจราษฎร์ 1004035 ร.ร.บา้นทรายทอง อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

83 นายเดิน  รัตนะ 010576 น.ส.วชัราภรณ์  รัตนะ 1004035 ร.ร.บา้นทรายทอง อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

84 นายไพศาล  เพียรหล ่า 013473 น.ส.ฑิตฐิตา  เพียรหล ่า 1005003 ร.ร.บา้นมะเด่ือชุมพร อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

85 นางภมรรัตน์  อินไผ่ 012224 นายอิสระพงศ ์ อินไผ่ 1005005 ร.ร.บา้นไร่ล าปาง อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

86 นายวรพล  พละทรัพย์ 015018 น.ส.พิมพิมล  พละทรัพย์ 1005005 ร.ร.บา้นไร่ล าปาง อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

87 นางวราภา  ปานทองค า 011081 น.ส.ภทัรนนัท ์ ปานทอค า 1005008 ร.ร.บา้นคลองเมือง อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

88 นางจินตนา  ยศปัญญา 010382 น.ส.บงกช  ยศปัญญา 1005016 ร.ร.ยอดประชาสรรค์ อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

89 นางนิลุบล  สกุลข  า 015377 น.ส.ปรีชญา  สกุลข  า 1005018 ร.ร.บา้นเกาะพิมลู อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

90 นางวาสนา  อินทรสูตร 015120 นายพชัรดิษฐ์  อินทรสูตร 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

91 นายสุวิทย ์ ศรีเริงหลา้ 016465 น.ส.นนัทกร  ศรีเริงหลา้ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

92 น.ส.สุมาลี  แยม้ยนิ 018975 น.ส.ณนัทชัพร  แยม้ยนิ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

93 นายประสาร  เสือแดง 011334 น.ส.ฐิติมา  เสือแดง 2001004 ร.ร.บา้นหนองชะแอน อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

94 นางวิไลพร  ว่องธญัญการ 011004 นายพงศพ์ฒัน์  ว่องธญัญการ 2001020 ร.ร.บา้นหนองบอน อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

95 นางปรียาภรณ์  มีแจ้ 011763 นายศุภกร  มีแจ้ 2001032 ร.ร.บา้นห้วยแกว้ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

96 นายชาตรี  ศรีเดช 012090 น.ส.ทกัษพร  ศรีเดช 2001035 ร.ร.บา้นวงัตาช่วย อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

97 นางสุภา  บญุล ้าเลิศ 012745 น.ส.ภษร  บญุเลิศล ้า 2001036 ร.ร.บา้นโป่งดู่ประชาอุทิศ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ
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98 นายสวสัด์ิ  ตั้งแต่ง 008753 นายพรสวสัด์ิ  ตั้งแต่ง 2001051 ร.ร.บา้นเกาะแกว้อนุสรณ์ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

99 นางอุไร  พรหมตนั 010607 นายธีรพฒัน์  พรหมตนั 2001053 ร.ร.บา้นศรีสมบรูณ์พฒันา อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

100 นางวงเดือน  แสนบญุมา 013351 น.ส.ปาลิดา  แสนบญุมา 2001057 ร.ร.บา้นหนองกระทุม่ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

101 นายประสงค ์ อรุณมณี 009182 นายนฤนาท  อรุณมณี 2001066 ร.ร.วดัพฒันราษฎร์บ ารุง อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

102 นางมารินทร์  พลอาจ 012832 น.ส.สาธิมน  พลอาจ 2001069 ร.ร.วดัปรีชาราษฎร์บ ารุง อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

103 นางวชัรี  ไชยศรีย์ 015171 นายวชัรศกัด์ิ  ไชยศรีย์ 2002002 ร.ร.วดัอุเบกขาราม อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

104 นายเพชรแกร่ง  เกียรติทวี 013927 น.ส.สุธีรา  เกียรติทวี 2002004 ร.ร.ทุง่นอ้ยพฒันา อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

105 นางจนัทรา  นาควงัไทร 005788 นายนนัทวฒัน์  นาควงัไทร 2002005 ร.ร.บา้นหนองปรือประชาสรรคอ์.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

106 นายนิคม  จนัทรศรี 010499 น.ส.ลดัดาวลัย ์ จนัทรศรี 2002007 ร.ร.บา้นหนองผกัหนาม อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

107 นายสมควร  สุขเกิด 014854 น.ส.ศุณิสา  สุขเกิด 2002014 ร.ร.บา้นชา้งคบั อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

108 นางปรานี  พลูพนัธ์ชู 014762 นายพงศภ์รณ์  พลูพนัธ์ชู 2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

109 นางนงลกัษณ์  นุสนธ์ิ 011811 นายณภทัร  นุสนธิ 2002020 ร.ร.บา้นทา่พทุรา อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

110 นางสงัวน  พุม่หมอก 013103 นายสุทธิกุล  พุม่หมอก 2002023 ร.ร.บา้นวงับวั อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

111 นายวิรัด  วนัค  า 007258 น.ส.นิศารัตน์  วนัค  า 2002028 ร.ร.บา้นไร่ใหม่ อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

112 นายสุเชษฐ์  อนุสรณ์ประดิษฐ์ 013073 น.ส.ปภาวดี  อนุสรณ์ประดิษฐ์ 2002031 ร.ร.บา้นวงัหนัน ้าดึง อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

113 น.ส.นงเยาว ์ อุตโมงค์ 014598 น.ส.รักษิณา  บวัสกุล 2002037 ร.ร.บา้นนิคม อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

114 น.ส.ณฐัฐกา  มัน่เขตตวิ์ทย์ 018354 นายวงคอ์รรณพ  วงคค์ลา้ย 2002041 ร.ร.บา้นถนนงาม อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

115 นางชุตินนัท ์ เลิศวิริยะนนท์ 010776 น.ส.พทัรพร  เลิศวิริยะนนท์ 2002042 ร.ร.บา้นร้อยไร่ อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

116 นายสุรสิทธ์ิ  ยา่นสากล 012507 น.ส.วจันินทร์  ยา่นสากล 2003006 ร.ร.บา้นอุดมทรัพย์ อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

117 นางวารินทร์  สุวรรณรัตน์ 010135 น.ส.จินดารัตน์  สุวรรณรัตน์ 2003009 ร.ร.บา้นไพรสวรรค์ อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

118 นางจนัทร์ฉาย  สินธุบญุ 013026 นายคณสันนัท ์ สินธุบญุ 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

119 นางรุ่งทิพย ์ พิลึก 006799 น.ส.อินทกุร  พิลึก 2004007 ร.ร.บา้นคลองน ้าไหลใต้ อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

120 น.ส.กฤศณา  นอ้ยนวล 017969 น.ส.ภทัรพร  ยาตรา 2004007 ร.ร.บา้นคลองน ้าไหลใต้ อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

121 นางสุฑาภรณ์  พินิจทะ 010843 นายธนธรณ์  พินิจทะ 2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

122 นางศุวดี  ชมพวูณิชกุล 013107 นายธนบดี  ชมพวูณิชกุล 2004014 ร.ร.บา้นบึงหล่ม อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

123 นางนุชนาถ  วงษปี์ 017627 นายรชต  วงษปี์ 2004029 ร.ร.บา้นมอสมบรูณ์มิตรภาพท่ี189อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

124 นายเฉลิมชาติ  ยศนนัท์ 012059 น.ส.อจัฉราพรรณ  ยศนนัท์ 2004031 ร.ร.บา้นคลองแขยงวิทยา อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

125 นายวสนัต ์ ปานทอง 013166 น.ส.วรินทรา  ปานทอง 2004032 ร.ร.สกังามประชาสรรค์ อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 เรียนตปท.ลงทะเบียน ต.ค.ของทุกปี

126 นายสุทธี  ชุดนอก 011668 นายศุภวิทย ์ ชุดนอก 2005002 ร.ร.บา้นวงัน ้าแดง อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

127 นายไพโรจน์  ฉิมทวี 008247 นายกิตติธชั  ฉิมทวี 2005003 ร.ร.บา้นหนองนกชุม อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

128 นางรัตติยา  อ่ิมพิทกัษ์ 019121 น.ส.บศุรา  พ่ึงเงิน 2005004 ร.ร.บา้นหนองไผ่ อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

129 นางขวญัจิต  พรเวียง 013349 นายธนพฒัน์  พรเวียง 2005013 ร.ร.บา้นทุง่ทอง อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

130 นางศิริวรรณ  จนัดีศรีเจริญ 016613 นายศีลวตัร  จนัดีศรีเจริญ 2006001 ร.ร.บา้นชายเคือง อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ
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131 นางวิภา  ชาหวา้ 012948 น.ส.จุไรรัตน์  ชาหวา้ 2006003 ร.ร.บา้นคอปลอ้ง อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

132 นายประสิทธ์ิ  การภกัดี 010257 น.ส.นราธิป  การภกัดี 2006015 ร.ร.บา้นกระบวยทอง อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

133 นายสิทธิพงษ ์ พิรุณ 008131 นายกิตติพิชญ ์ พิรุญ 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

134 นางแสงจนัทร์  ศรีมงคล 011418 น.ส.ฐิติรักษ ์ ศรีมงคล 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

135 น.ส.สาลินี  ชนาพงษจ์ารุ 013464 น.ส.พิมพช์นก  ภูมิภูถาวร 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

136 นายธญั  สายสุจริต 017728 นายธนกร  สายสุจริต 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

137 นางระวีวรรณ  วรรณมณี 016217 นายรัมภร์ดา  วรรณมณี 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

138 นางพนม  สมโภชน์ 016218 น.ส.ปวิตรา  สมโภชน์ 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

139 นางวิณฐัตา  จนัทร์รอด 017773 น.ส.พนัธ์ธีรา  จนัทร์รอด 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

140 นางธนัยพฒัน์  สอนเสือ 016252 นายธนกฤต  สอนเสือ 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วดัทุง่สวน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

141 นางกญัญชลา  ศิริชยั 015301 นายณฐันนท ์ ศิริชยั 3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย ์บญุประคองพิทยาคม)เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

142 นางศศิมณฑ ์ โพธ์ิสิตวรุฬห์ 019056 นายชติญพนธ์  โพธ์ิสิตวรุฬห์ 3002006 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

143 นายรชต  ดิลกรัชตสกุล 018692 น.ส.พมลชนก  ดลกรัชตสกุล 3003002 วิทยาลยัสารพดัช่าง เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

144 นายณราชยั  แสงพนัธ์ 011382 นายวิษณุพร  แสงพนัธ์ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

145 ว่าท่ีร.ต.สาโรจน์  เถกิงสรคนัธุ์ 012067 น.ส.ฉตัรสุดา  เถกิงสรคนัธุ์ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

146 นายประหยดั  แช่มจุย้ 013192 นายจามิกร  แช่มจุย้ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

147 นางสุนีรัตน์  ศรีสงัข์ 013262 นายพงษสุ์วฒัน์  ศรีสงัข์ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

148 นายยทุธพิชยั  กลา้หาญ 016713 น.ส.วิภาวี  กลา้หาญ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

149 นางกญัญา  คงอรุณ 012283 นายธงชยั  คงอรุณ 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

150 นางมณฑา  ตะติยะ 010199 น.ส.เกศิณี   ตะติยะ 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

151 นางอมรา  ครองแกว้ 011122 นายธนพงศ ์ ครองแกว้ 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

152 นางเพญ็ศรี  จนัทร์อินทร์ 015340 น.ส.ดารารัตน์  จนัทร์อินทร์ 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

153 นายชชัชยั  พวกดี 016850 น.ส.ธญัยาภรณ์  พวกดี 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

154 นางสุวรรณ  ลวดลาย 017397 นายพิริยะ  ลวดลาย 3003010 พิพิธภณัฑ์ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

155 นางจิตภา  ถมอินทร์ 009955 น.ส.สุรีภรณ์  ถมอินทร์ 3003012 สนง.วฒันธรรม เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

156 นางจนัทรา  กุลนนัทคุณ 013183 น.ส.ฤทยัชนก  หอมค าวะ 3003012 สนง.วฒันธรรม เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

157 นายสมศกัด์ิ  นิลสนธิ 002819 นายเฉลิมภิเษก  นิลสนธิ 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

158 นายกิตติศกัด์ิ  พรมบริุนทร์ 010656 นายรัฐภูมิ  พรมบริุนทร์ 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

159 นางทศันีย ์ เจริญสิงห์ 015670 ด.ญ.ภรณ์พรหม  เจริญสิงห์ 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

160 นายธนโชค  นอ้ยนารถ 001965 นายกริช  นอ้ยนารถ 4002009 บ านาญ อ.พรานกระต่าย บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

161 นางยวุดี  เจริญศิลป์ 012103 น.ส.ภทัราภา  เจริญศิลป์ 4002009 บ านาญ อ.พรานกระต่าย บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

162 นางนิชาพฒัน์  พฒันาวงศว์รกุล 012440 นายภทัรดิษฐ์  อินทเนตร 5002006 บ านาญ อ.ขาณุฯ บ านาญเขต2                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

163 นายสุพจน์  พลไชยเศรษฐ 009437 นายเลิศพงศ ์ พลไชยเศรษฐ์ 5002008 บ านาญ อ.คลองขลุง บ านาญเขต2                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600
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164 นางมาลินี  บอ่นอ้ย 013637 นายกิตติกานต ์ ทองสิงห์ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

165 นายพนธ์วศิษฎ ์ กลางนภา 014441 น.ส.วรรณภา  กลางนภา 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

166 นางกญัญาณี  ธวชับณัฑิต 016570 นายพงศพ์ล  ธวชับณัฑิต 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

167 นายณฐัพงษ ์ อ่ิมทอง 011781 นายบริุนทร์  อ่ิมทอง 6006002 บ านาญร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคมสามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

168 นายเกรียงศกัด์ิ  คงไทย 008009 นายปรัตถ ์ คงไทย 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

169 นายสมศกัด์ิ  สิงห์เผน่ 012036 น.ส.วรัญชนา  สิงห์เผน่ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

170 นายประเซ็ม  สัง่แกว้ 013739 น.ส.เจริญศรี  สัง่แกว้ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

171 นางจนัทนา  สนิทพจน์ 017452 นายศุภวิชญ ์ สนิทพจน์ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

172 นางจนัลดา  สงัขย์ก 018969 นายจิราวุฒิ  วิเวกวินย์ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

173 นายเฉลิม  ทองเพชร 005012 นายกิตติชยั  ทองเพชร 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

174 นายสญัญา  อุนพานิชย์ 008059 นายณฐัชนน  อุนพานิชย์ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

175 นางรัตนา  สะสม 013358 นายณภทัร  สะสม 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

176 นางชนิศา  จิระเดชประไพ 014575 นายเพชรพิษณุ  จิระเดดชประไพ8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

177 นางวนัเพญ็  จงสวสัด์ิ 010106 น.ส.พราวภสัสร  จงสวสัด์ิ 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

178 นางวานิดา  บญุญาสิทธ์ิ 012211 น.ส.ชุติกาญจน์  บญุญาสิทธ์ิ 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

179 นางธิดามาศ  สถิตยอ์ยู่ 014182 นายญาณวรุตย ์ สถิตยอ์ยู่ 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

180 นายสมพร  คุม้นาคนพคุณ 006657 น.ส.ปภชัญา  คุม้นาคนพคุณ 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

181 นางดรุณี  ค  าสีสงัข์ 011543 นายปริญญา  ค  ามีสงัข์ 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

182 นางณิชาพรรณ  ชนะบญุ 017482 น.ส.พิชามญชุ ์ ชนะบญุ 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

183 นางเพญ็ศรี  เกียรติสุดาเก้ือกูล 012249 น.ส.กานตธิ์ดา  เกียรติสุดาเก้ือกูล8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

184 นายขจรศกัด์ิ  อ่อนอุทยั 016798 นายณฐักฤต  อ่อนอุทยั 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

185 นางฉายนนัท ์ อินทรสูต 010635 น.ส.ปัณฑารีย ์ อินทรสูต 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

186 นางวาสนา  วิชชุวรนนัท์ 014582 น.ส.กานติมา  วิชชุวรนนัท์ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

187 นางละมยัรักษ ์ กอ้งเกรียงไกร 015427 นายภูมิภทัร์  กอ้งเกรียงไกร 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

188 นางจิตติมา  เปียมาลย์ 012897 น.ส.ดนุนุช  เปียมาลย์ 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

189 นางรุจิรา  อุ่นกาศ 018047 นายรัฐพล  อุ่นกาศ 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

190 นายสมาน  ปลัง่กลาง 014120 นายรัฐกานต ์ ปลัง่กลาง 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

191 นางคนึงนิจ  ไชยชโย 013729 นายภทัรพล  ไชยชโย 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

192 นายศุภสิทธ์ิ  มรกฎ 013445 นายเมธากฤษฎ ์ มรกฏ 8008016 ร.ร.พชัรกิติยาภา2ก าแพงเพชร กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

193 นายมานสั  อยูแ่กว้ 012916 น.ส.ศกลวรรณ  อยูแ่กว้ 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

194 นางโสภิญญา  ดารา 017019 นายอธิบดี  ค  าฟ่ัน 8008018 ร.ร.โกสมัพีวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

195 ว่าท่ีร.ต.เพียงฤทยั  เพ่ิมผล 011563 นายกษิดิส  เพ่ิมผล 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

196 นางราตรี  พงษเ์สือ 014844 นายธีรภทัร  พงษเ์สือ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

197 นายเสริม  คนัศิลป์ 014160 น.ส.ศิริลกัษณ์  คนัศิลป์ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

198 นายวิชาญ  เขียวสวาท 009589 น.ส.หรรษมน  เขียวสวาท 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

199 นางอารดา  อินทรมงคล 011793 น.ส.ณิชารีย ์ อินทรมงคล 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

200 นางคนึงนิจ  ชยัมี 014191 น.ส.ชญัญานุช  ชยัมี 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

201 นางแพรวพฒัน์  เหมือนสุวรรณ์ 014202 น.ส.ณิชกานต ์ เหมือนสุวรรณ์ 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

202 นางอรรจน์ชญาณ์  ทิพยสุ์ข 014224 นายวงศกร  ทิพยสุ์ข 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

203 นางสุภาภรณ์  เกตุมี 016067 น.ส.รัตนาภรณ์  อินทร์สว่าง 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

204 นางพิมผกา  ครุฑสุวรรณ์ 011895 นายณชัพล  ครุฑสุวรรณ 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

205 นางมลฤดี  โสภานุสนธ์ิ 013682 นายนภทัร  โสภานุสนธ์ิ 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

206 นายชยัวธัน์  จนัทรสกุล 013812 นายทกัษด์นยั  จนัทรสกุล 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

207 นางดวงเดือน  ชูโชติ 014846 นายณฐัสิทธ์ิ  ชูโชติ 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

208 นายเสริม  พลอาจ 011349 นายสิทธินนัท ์ พลอาจ 8008032 บ านาญ สพม.กพ.41 กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

209 นางอาริยา  รัตน์เถลิงศกัด์ิ 015320 น.ส.ชนิกานต ์ รัตน์เถลิงศกัด์ิ 9801005 โอนยา้ยต่างจงัหวดั หน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

210 นายธนาเดช  โพคทรัพย์ 013585 นายภคพงษ ์ โพคทรัพย์ 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ใบเสร็จ

211 นางนงนุช  อดัโดดดร 018434 นายวฒัพงษว์ลัย ์ อดัโดดดร 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

212 นางนงนุช  อดัโดดดร 018434 น.ส.เจษฎาภรณ์  อดัโดดดร 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

213 นายประภาส  เกตุไทย 011742 น.ส.วริยา  เกตุไทย 9801009 บ านาญส่งหกัธนาคาร หน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600

214 นางภาธิณี  พลีใหญ่ 017059 นายณฐัปกรณ์  พลีใหญ่ 9801013 หน่วยกลางปกครองทอ้งถ่ิน หน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 1 1,600 ขาดเอกสาร

รวม 342,400



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันปวส. 2

1 นายสรศกัด์ิ  นอพนัธ์ 011625 นายอโนชา  นอพนัธ์ 1003005 ร.ร.อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา อ.ไทรงาม                                                    ปวส. 2 1,600 ขาดหลกัฐาน

2 นายโกวิทย ์ ค  าบญุ 012827 นายธรรมวิทย ์ ค  าบญุ 1004005 ร.ร.นิคมสร้างตนเองบางระก า อ. ลานกระบือ                                                ปวส. 2 1,600 ขาดหลกัฐาน

3 นางฐิติมา  อินเกตุ 012931 นายสรภาคย ์ สมโภชน์ 1004007 ร.ร.บา้นเด่นพระ อ. ลานกระบือ                                                ปวส. 2 1,600 ขาดหลกัฐาน

4 นางนิภาภร  สงฆคุ์ม้ 014433 น.ส.สิรินภา  สงฆคุ์ม้ 1004024 ร.ร.บา้นบึงมาลย์ อ. ลานกระบือ                                                ปวส. 2 1,600 ขาดหลกัฐาน

5 นายเอกรัฐ  ราชบรีุ 012161 นายอภิวฒัน์  ราชบรีุ 1004035 ร.ร.บา้นทรายทอง อ. ลานกระบือ                                                ปวส. 2 1,600 ขาดทะเบียนลูก

6 นางจุฑารัตน์  สีนวล 013800 นายพทัธพล  สีนวล 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                ปวส. 2 1,600

7 นายชาตรี  เพชรสุวรรณ 011787 นายพฒิุนนัต ์  เพชรสุวรรณ 2001017 ร.ร.บา้นเปาะสวอง อ. ขาณุฯ                                                    ปวส. 2 1,600 ขาดหลกัฐาน

8 นางศิริ  ดีกงั 015160 นายสิรวิชญ ์ ดีกงั 2001033 ร.ร.บา้นไร่ดอนแตง อ. ขาณุฯ                                                    ปวส. 2 1,600

9 นายศกัดา  ลมลอย** 005077 นายอนนัตศกัด์ิ   ลมลอย 2001066 ร.ร.วดัพฒันราษฎร์บ ารุง อ. ขาณุฯ                                                    ปวส. 2 1,600 ขาดหลกัฐาน

10 นายวิรัตน์  วิเศษ 008302 น.ส.วิภาวี  วิเศษ 2002009 ร.ร.บา้นสามเรือน อ.คลองขลุง                                                  ปวส. 2 1,600 ขาดหลกัฐาน

11 นางทองอ่อน  สุวรรณ์ 011446 นายจีรพงษ ์ สุวรรณ์ 2005003 ร.ร.บา้นหนองนกชุม อ.ทรายทอง                                                   ปวส. 2 1,600

12 นางเฉลิมศรี  วงันาค 015987 นายธนพล  วงันาค 3002006 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        ปวส. 2 1,600 ขาดหลกัฐาน

13 นายวินยั  ตาลเมือง 013587 นายวฒันกุล  ตาลเมือง 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ปวส. 2 1,600

14 นายส าราญ  เพชรรัตน์ 012639 น.ส.สิรารัตน์  แสนศรี 3003009 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ปวส. 2 1,600

15 น.ส.สรรชนีย ์ อยูสุ่ขสวสัด์ิ 005160 นายอรุณสวสัด์ิ  กล่ินเอ่ียม 3003012 สนง.วฒันธรรม เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         ปวส. 2 1,600 ขาดหลกัฐาน

16 นายสมชาย  เสาวก์ุน 010120 นายทศพล  เสาวก์ุน 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                ปวส. 2 1,600

17 นายวิพล  กนัทะสอน 010079 นายภูรินฐั  กนัทะสอน 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                ปวส. 2 1,600 ขาดหลกัฐาน

18 นางวิไลวรรณ  สมตัถะ 010344 นายพงษเ์ทวญั  สมตัถะ 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                ปวส. 2 1,600

19 นางสุวคนธ์  อินทร์ส าเภา 006746 นายเทอดพงศ ์ อินทร์ส าเภา 9801015 บ านาญไมส่งักดัเขตฯ หน่วยกลาง                                                   ปวส. 2 1,600 ขาดหลกัฐาน

รวม 30,400



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันมหาวทิยาลัยปีที ่2

1 นางพิสมยั  กงจกัร์ 007000 น.ส.มยรุกานต ์ กงจกัร์ 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

2 นางชุติมา  จนัทร์อ่อน 015017 นายสุเมธ  จนัทร์อ่อน 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

3 นางอิสสริยา  สิทธิโสภณ 015392 น.ส.สิริศรัทธา  สิทธิโสภณ 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

4 นางพรสวรรค ์ ศิริไพบลูย์ 017110 นายปิยพทัธ์  ศิริไพบลูย์ 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

5 นางประทิน  เลา้หะชยั 006151 นายธนภทัร  เลา้หะชยั 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

6 นางบญุญรัตน์  นา้คณาคุปต์ 014215 น.ส.วรินธร  นา้คณาคุปต์ 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

7 นางสกาวเดือน  แกว้แท้ 015087 น.ส.สโรชา  แกว้แท้ 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

8 นางยพิุน  บบุผาวรรณา 019041 นายพีรณฐั  ปันอา้ย 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

9 นายสมควร  ชูชีพ 012471 น.ส.ณิชาภทัร  ชูชีพ 1001005 ร.ร.บา้นล ามะโกรก อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

10 นางวรรณศิริ  โนจิตร 016982 นายวชิรวิทย ์ โนจิตร 1001005 ร.ร.บา้นล ามะโกรก อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

11 นายสนัติ  กิจพฤกษ ์ 012809 นายกรกริช  กิจพฤกษ์ 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

12 นางอรุณรัตน์  มาลีนอ้ย 008820 นายอตัชยั  มาลีนอ้ย 1001008 ร.ร.บา้นโพธ์ิสวสัด์ิ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

13 นายอ านวย  พรหมมินทร์ 015768 น.ส.ศุภลกัษณ์  พรหมมินทร์ 1001008 ร.ร.บา้นโพธ์ิสวสัด์ิ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

14 นางปรียาพร  ยะยา่เป้า 014232 นายพรพิพฒัน์พงศ ์ ยะยา่เป้า 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

15 นายเนตร  พิบลูนฤดม 015376 น.ส.ภคัจิรา  พิบลูนฤดม 1001015 ร.ร.บา้นทุง่สวน อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

16 นางสมบญุ  ศรโยธา 012430 น.ส.ชุติมา  ศรโยธา 1001016 ร.ร.บา้นยางเลียงฯ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

17 นายภูตี  อินทรเกษม 011428 น.ส.ตรีคนึง  อินทรเกษม 1001019 ร.ร.อ่างทองพฒันา อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

18 นางศศิวิมล  อินมล 008191 น.ส.ชญาณี  อินมล 1001021 ร.ร.ชุมชนบา้นหนองปลิง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

19 นายประพฒัน์  อินทรสูต 005965 น.ส.มนชัญา  อินทรสูต 1001022 ร.ร.บา้นน ้าดิบ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

20 นางเกษร  พรหมรักษา 016069 นายคุณากร  พรหมรักษา 1001025 ร.ร.บา้นบอ่สามแสน อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

21 นายสมคิด  สาระนิต 009586 น.ส.ณฐัญา  สาระนิต 1001027 ร.ร.บา้นเกาะน ้าโจน อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

22 นางเตือนใจ  จนัทวี 018282 น.ส.ณฐัทิตา  จนัทวี 1001032 ร.ร.บา้นเทพนคร อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

23 น.ส.ล าเพย  แกว้เกตุ 014427 น.ส.พิมพฤ์ทยั  โกโจระ 1001039 ร.ร.บา้นโขมงหกั อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

24 นางพิมล  ยศสมทุร์ 007777 น.ส.ธนวรรณ  ยศสมทุร์ 1001049 ร.ร.บา้นชยัภูมิ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

25 นางเครือวลัย ์ ทิพยพิ์มพว์งศ์ 011579 นายไพรวรินทร์  ทิพยพิ์มพว์งศ์ 1001051 ร.ร.ผินฯ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

26 นางยีสุ่่น  นาคนาม 005954 น.ส.กมลพรรณ  นาคนาม 1001053 ร.ร.สหวิทยาคม อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

27 นางกญัญาณฐั  เพง็สวย 014812 นายณฐัพงศ ์ อภิรัชตานนท์ 1001054 ร.ร.บา้นทรงธรรม อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

28 นางสุวรรณา  จนัทร์สุวรรณ์ 010777 น.ส.สตรีรัตน์  จนัทร์สุวรรณ์ 1001056 ร.ร.บา้นไทรยอ้ย อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

29 นางวรรณี  ค  าพวงเพชร 013633 นายจิรายสุ  ค  าพวงเพชร 1001057 ร.ร.บา้นสุวรรณภูมิ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

30 นางณฐัมน  จนัทร์พรหม 015078 นายอนนัตชยั  จนัทร์พรหม 1001062 ร.ร.ชุมชนบา้นคณฑี อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

31 นางอญัชนั  ขอนทอง 013353 น.ส.รัชนีกร  ขอนทอง 1001066 ร.ร.บา้นใหมส่ามคัคี อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

32 นายอุดม  อ  านวย 010887 นายอกนิษฐ์  อ  านวย 1001068 ร.ร.บา้นเทียมเจริญ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

33 นายสละ  เสือยิม้ 011546 นายสุรพงศ ์ เสือยิม้ 1001070 ร.ร.บา้นทา่เสากระโดง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

34 นางสวรรยา  กรองทอง 009979 นายสรัล  โตจอ 1001075 ร.ร.บา้นวงัตะเคียน อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

35 นางเนาวรัตน์  ภูโสดา 014324 นายณรงคช์ยั  ภูโสดา 1001078 ร.ร.นิคม 1 อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

36 นางกญัญานนัท ์ พิมขาลี 014548 นายวชัรวิทย ์ พิมขาลี 1001078 ร.ร.นิคม 1 อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

37 นางนพรัตน์  กองพนัธ์ 013117 นายรัตนพงษ ์ กองพนัธ์ 1001079 ร.ร.นิคม 2 อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

38 นางสุภาวิณี  ลุสมบติั 016597 น.ส.บวัชมพ ู มว่งไม้ 1001079 ร.ร.นิคม 2 อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

39 นางอภิรักษ ์ สิบรัมย์ 008748 นายอุกฤษฏ ์ สิบรัมย์ 1001084 ร.ร.บา้นคลองใหญ่ใต้ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

40 นางบ ารุง  ไกรสอน 013006 นายนครินทร์    ไกรสอน 1001085 ร.ร.จ ารูญชยัพฤกษ์ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

41 นางประภากร  ทองคุม้ 016438 น.ส.ดวงพร  พินทอง 1001090 ร.ร.บา้นนิยมราษฎร์วิทยา อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

42 นางเรณู  ชูทุม่ 016139 น.ส.มณัฑนา  ชูทุม่ 1001091 ร.ร.คลองใหญ่วิทยา อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

43 นางเยาวนาถ  จุ่นทอง 009802 น.ส.จุฑามาศ  จุ่นทอง 1001096 ร.ร.บา้นโนนโก อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

44 นางพเยาว ์ แกว้นิคม 004573 นายพาสนัต ์ แกว้นิคม 1001097 ร.ร.บา้นวงัน ้าขาว อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

45 นายทองหล่อ  ทองสุข 009337 น.ส.ฐิติชญา  ทองสุข 1001097 ร.ร.บา้นวงัน ้าขาว อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

46 นางจินดา  ฟักแกว้ 012758 น.ส.มนสันนัท ์ ฟักแกว้ 1002005 ร.ร.ชุมชนบา้นเขาแกว้ อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

47 นางฐิติรัตน์  หงษย์นต์ 012312 นายภูมิภทัร  หงษย์นต์ 1002009 ร.ร.บา้นหนองตากลา้ อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

48 นางศศิเพญ็  ทองทบั 012549 น.ส.แทมมารีน  ทองทบั 1002013 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

49 นางมธุรส  ไวยวงศ์ 018286 นายเมธสั  ไวยวงศ์ 1002017 ร.ร.บา้นน ้าดิบมะพร้าว อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

50 นายวิโรจน์  เขาค่าย 013574 น.ส.ชลธิรศน์  เขาค่าย 1002023 ร.ร.บา้นหนองทราย อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

51 นายประดล  เพชรวงษ์ 017263 นายพทัธดนย ์ เพชรวงษ์ 1002034 ร.ร.บา้นบางลาด อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

52 นางปราณี  องอาจ 011286 น.ส.ณฐัวีร์  องอาจ 1002045 ร.ร.บา้นคุยบา้นโอง อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

53 นางรัตนา  แผท่อง 012362 นายณฐัภทัร  แผท่อง 1002047 ร.ร.บา้นคุยแขวน อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

54 นางสุทิน  เนียมประยรู 010389 นายวศัยศ  เนียมประยรู 1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

55 นายสะอาด  ตาก าพร้า 011496 นายสุทธิกณฑ ์ ตาก าพร้า 1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

56 นางประพนัธ์  สุขหม่ืน 011945 นายวีรภทัร  สุขหม่ืน 1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

57 นายมานพ  สปัทน 009028 นายทศันยั  สปัทน 1003025 ร.ร.บา้นวงัโขน อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

58 นางนิตยา  บวับญุ 010169 น.ส.นรวรรณ  บวับญุ 1003025 ร.ร.บา้นวงัโขน อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

59 นางศรีไพร  เสืออุดม 011760 นายปฏิพทัธ์  เสืออุดม 1004010 ร.ร.บา้นอินทรานุสรณ์ อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600
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60 นางธญัมน  สงขยั 017958 นายปิยวฒัน์  สงขยั 1004024 ร.ร.บา้นบึงมาลย์ อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

61 นางพชัราภรณ์  สุขดี 010398 นายวชัรพงศ ์ พรมจนัทร์ 1005002 ร.ร.บา้นโกสมัพี อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

62 นางกรรณิกา  ฟักแฟง 010746 นายชเลศวร  ฟักแฟง 1005003 ร.ร.บา้นมะเด่ือชุมพร อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

63 นางลดัดา  ดีพา 007380 น.ส.ณชัชา  ดีพา 1005012 ร.ร.บา้นเกาะรากเสียด อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

64 นายสาคร  กุไธสงค์ 011426 นายวนัเฉลิม  กุไธสงค์ 1005018 ร.ร.บา้นเกาะพิมลู อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

65 นายวิจารณ์  เทียนสนัต์ 004376 นายจิราย ุ เทียนสนัต์ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

66 นายสถาพร  รามสูต 009222 น.ส.มานิตา  รามสูต 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

67 นายไพโรจน์  ชนะภยั 010145 นายธนกาญจน์  ชนะภยั 2001005 ร.ร.บา้นเขาพริกอนุสรณ์ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

68 นายประยรู  นอ้ยเผา่ 015512 น.ส.ศศิธร  นอ้ยเผา่ 2001006 ร.ร.บา้นหนองชา้งงาม อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

69 นางอนุรักษ ์ สมคัรเขตรการ 012437 นายชยัชาญ  สมคัรเขตรการ 2001010 ร.ร.บา้นวงัโป่งพฒันา อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

70 นายธีระพงษ ์ ข  าขาว 006376 น.ส.ขนิษฐา  ข  าขาว 2001014 ร.ร.วดัคูหาสวรรค์ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

71 นางวรรณวิมล  ปัญญาสุ 012133 น.ส.ชฎากานต ์ ปัญญาสุ 2001014 ร.ร.วดัคูหาสวรรค์ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

72 นายพิชิต  แช่มช่ืน 013290 นายนิติศกัด์ิ    แช่มช่ืน 2001018 ร.ร.บา้นใหมห่นองยาง อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเส็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

73 นายมนสั  เมืองบญุ 015161 น.ส.แพรพลอย  เมืองบญุ 2001024 ร.ร.วชิรสารศึกษา อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

74 นางปรียาภรณ์  มีแจ้ 011763 นายณฐักร  มีแจ้ 2001032 ร.ร.บา้นห้วยแกว้ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

75 นายนริศร์  ยอดวนัดี 006183 นายจิรวิทย ์ ยอดวนัดี 2001035 ร.ร.บา้นวงัตาช่วย อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

76 นางสุภา  บญุล ้าเลิศ 012745 น.ส.ฐิติมา    บญุเลิศล ้า 2001036 ร.ร.บา้นโป่งดู่ประชาอุทิศ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

77 นายส าอางค ์ ทองอน้ 005872 น.ส.อรวี  ทองอน้ 2001038 ร.ร.ดงด ามิตรภาพท่ี88 อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

78 นางศิริลกัษณ์  จนัทอง 015164 นายสนัหวชั  จนัทอง 2001044 ร.ร.บา้นเขาพริกไทย อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

79 นางสุดาพร  มีฉ ่า 005882 น.ส.สิริสุดา  มีฉ ่า 2001045 ร.ร.บา้นศรีไพศาล อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

80 นางเรณู  แกว้สุขโข 018771 นายชยัรัตน์  แกว้สุขโข 2001055 ร.ร.บา้นปางมะนาว อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเส็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

81 นางสนม  ศิริวฒัน์ 010660 น.ส.จิราภรณ์  ศิริวฒัน์ 2001060 ร.ร.บา้นหนองตะเคียน อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

82 นางวรารัตน์  พนัธุ์ป้ัน 017760 นายเสฎฐวุฒิ  พนัธุ์ป้ัน 2001060 ร.ร.บา้นหนองตะเคียน อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

83 นางลาวลัย ์ บตุรจนัทร์ 013455 น.ส.อชิรญา  บตุรจนัทร์ 2001061 ร.ร.วดัสว่างอารมณ์ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

84 นางสุรียพ์ร  จ  านองกาญจนะ 014669 น.ส.สิริญาพร    จ  านองกาญจนะ2001062 ร.ร.บา้นหาดชะอม อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

85 นางวชัรี  หงษอ์นุรักษ์ 017780 น.ส.ณฐัณิชา  หงษอ์นุรักษ์ 2001064 ร.ร.วดัหนองเหมือด อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

86 นางเชาวเ์ลขา  ลมลอย 013337 น.ส.รชานนัท ์   ทิพยนนท์ 2001069 ร.ร.วดัปรีชาราษฎร์บ ารุง อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

87 นายสมบติั  ทอดเสียง 012849 น.ส.สรวรรณ  ทอดเสียง 2001071 ร.ร.บา้นหวัเสลา อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

88 นางพวงรัตน์  มีมขุ 014266 นายวรุตม ์ มีมขุ 2001071 ร.ร.บา้นหวัเสลา อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

89 นายมงคล  ชาญรังสฤษด์ิ 011549 นายธนดล  ชาญรังสฤษด์ิ 2002003 ร.ร.บา้นหนองโมก อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

90 นางพยงค ์ ฉิมสุพร 011314 นายปรัชญา  ฉิมสุพร 2002005 ร.ร.บา้นหนองปรือประชาสรรคอ์.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

91 นายรังสรรค ์ แสงแกว้ 017076 น.ส.รังสิมา  แสงแกว้ 2002005 ร.ร.บา้นหนองปรือประชาสรรคอ์.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

92 นางพิศมยั  แกว้เจริญผล 007920 นายพฒันชยั  แกว้เจริญผล 2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600
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93 นายจ ารอง  พินิจสุริยะ 009321 นายกรวิก  พินิจสุริยะ 2002018 ร.ร.บา้นหนองจอก อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

94 นางมาลี  เพชรสีโชติ 008603 น.ส.ณฐัอาภา  สุดวิลยั 2002026 ร.ร.บา้นป่าเหียง อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

95 นางจุไรรัตน์  เลาหศกัด์ิประสิทธ์ิ 006972 น.ส.ศศิมล  เลาหศกัด์ิประสิทธ์ิ 2002027 ร.ร.บา้นวงัแขม(สว่างชยัวงศ)์ อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

96 นางวชัรีพร  อภยัภกัด์ิ 013273 นายสุทธินนัธ์  อุทยัสา 2002037 ร.ร.บา้นนิคม อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

97 นางปานทิพย ์ บญุโกมล 005027 น.ส.ณฐัวรา  บญุโกมล 2002039 ร.ร.ชุมชนประชาสามคัคี อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

98 นางอรวรรณ  ธรรมเจริญ 005839 นายปริตต ์ ธรรมเจริญ 2002039 ร.ร.ชุมชนประชาสามคัคี อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

99 นางสานนัท ์ นอ้ยสาย 008333 นายวุฒินนัท ์ นอ้ยสาย 2002039 ร.ร.ชุมชนประชาสามคัคี อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

100 นายเมธี  นาคบณัฑิตย์ 011923 นายหฤษฏ ์ นาคบณัฑิตย์ 2002039 ร.ร.ชุมชนประชาสามคัคี อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

101 นางศศิวิมล  สารกาศ 019225 น.ส.พิมพอ์ปัสร  หอยแกว้ 2002040 ร.ร.พิบลูวิทยาคาร อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

102 นายนภสินธุ์  เจริญเช่ือมสกุล 008945 นายธนกร  เจริญเช่ือมสกุล 2003003 ร.ร.บา้นเขาน ้าอุ่น อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

103 นายสหสั  แกว้ยงั 013118 น.ส.เจนจิรา  แกว้ยงั 2003008 ร.ร.บา้นเพชรมงคล อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

104 นางสาคร  ตั้งโต 012449 น.ส.นนัทิชา  ตั้งโต 2003019 ร.ร.อนุบาลปางฯ(หินชะโงก) อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

105 นางเตือน  กลัยาณธรรม 005642 น.ส.ประภาภทัร    กลัยาณธรรม2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

106 นางระภา  เอ่ียมสุธี 012746 นายสรรเสริญ  เอ่ียมสุธี 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

107 นางก าไร  อินทยะ 014570 นายธนวฒัน์  อินทยะ 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเส็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

108 นายสมิง  วรรณปะโพธ์ิ 013456 น.ส.กชกร  วรรณปะโพธ์ิ 2004021 ร.ร.บา้นสุขส าราญ อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

109 นายเพย  มะลิวลัย์ 012510 นายวรวิทย ์ มะลิวลัย์ 2004023 ร.ร.บา้นโป่งน ้าร้อน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

110 นางศิริพร  จงกลรัตน์ 013281 นายสิริพงษ ์ จงกลรัตน์ 2004023 ร.ร.บา้นโป่งน ้าร้อน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

111 นายประเสริฐ  สงวนศกัด์ิ 004425 นายประวุฒิ  สงวนศกัด์ิ 2004026 ร.ร.บา้นคลองมดแดง อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

112 นายบญุจนัทร์  นากอ้นทอง 016131 น.ส.เบญจมาพร  นากอ้นทอง 2004032 ร.ร.สกังามประชาสรรค์ อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

113 นางสายทอง  แกว้อ่อง 018738 น.ส.นตัลดา  แกว้อ่อง 2005008 ร.ร.บา้นถาวรวฒันา อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

114 นางสายทอง  แกว้อ่อง 018738 น.ส.ทตัลดา  แกว้อ่อง 2005008 ร.ร.บา้นถาวรวฒันา อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

115 นางวนิชา  คุรุธรรมานนท์ 012628 น.ส.วิชุดา  คุรุธรรมานนท์ 2005009 ร.ร.บา้นบึงส าราญ อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

116 นายชุมพล  โอภาโส 009527 นายอติวณัณ์  โอภาโส 2005010 ร.ร.บา้นถนนนอ้ย อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

117 นางสุกานตด์า  ชยัมงคล 012869 นายกฤตยมงคล  ชยัมงคล 2006001 ร.ร.บา้นชายเคือง อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

118 นางเรณู  ไชยหงษ์ 014894 น.ส.ภทัรพร  ไชยหงษ์ 2006002 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

119 นายศิลป์  วิชยัค  า 018369 น.ส.ชยากร  วิชยัค  า 2006004 ร.ร.บา้นไผง่าม อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

120 นายกิตติชยั  สว่างเรืองฤทธ์ิ 011051 น.ส.ภทัรพร    สว่างเรืองฤทธ์ิ 2006006 ร.ร.บา้นบึงสามคัคีก าแพงเขต อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

121 นายเดช  ปราสาททอง 014131 น.ส.ดาปนีย ์ ปราสาททอง 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

122 น.ส.วรัญตรา  แกว้สินชยั 017645 น.ส.ศรัชชา  แกว้สินชยั 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

123 นางพรจิตร  นาคนาม 010930 นายณชัพล  นาคนาม 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วดัทุง่สวน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

124 นางวนัเพญ็  วงศค์  าจนัทร์ 014583 น.ส.ปภญัญา    วงศค์  าจนัทร์ 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วดัทุง่สวน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

125 นายศุภณฐั  ดิลกคุณธรรม 014478 น.ส.กนกภรณ์  ดิลกคุณธรรม 3002004 ร.ร.ชากงัราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถมัภ)์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร
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126 นางเฉลิมศรี  วงันาค 015987 นายธีรุตม ์ วงันาค 3002006 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

127 นางพรไพลิน  เอกสิริพงษ์ 017095 น.ส.ภาริตา  เอกสิริพงษ์ 3002006 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

128 นางศรีรัตน์  วงษวิ์รัตน์ 017714 น.ส.ศิญารัตน์  วงษวิ์รัตน์ 3002006 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

129 นางเบญจพร  นาคยศ 017043 นายนรภทัร  นาคยศ 3003002 วิทยาลยัสารพดัช่าง เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

130 นายไพรฑูรย ์ พิลึก 012921 นายธนกฤต  พิลึก 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

131 นางสุดใจ  ยาละ 015485 น.ส.ณฐัวรรณ  ยาละ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

132 นางมะลิวลัย ์ รอดก าเหนิด 011540 น.ส.ปิยาภทัร  รอดก าเหนิด 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเส็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

133 นางวรรณภา  ทพัมงคล 008922 น.ส.วิชยา  ทพัมงคล 3003012 สนง.วฒันธรรม เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

134 นางพรลภสั  จุฑามาศ 002202 น.ส.กลัยพร  จุฑามาศ 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

135 นายสมนึก  อุบลสว่างวงศ์ 003524 น.ส.มนลดา  อุบลสว่างวงค์ 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

136 นางวิไลวรรณ  ชาญเช่ียว 004236 น.ส.พจมาลย ์ ชาญเช่ียว 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

137 นางวิไลวรรณ  ชาญเช่ียว 004236 นายบญัชา  ชาญเช่ียว 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

138 นายทวีป  สงัขท์อง 011281 นายโยธิน  สงัขท์อง 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

139 นายธนพล  แจ่มหมอ้ 003941 น.ส.อรณิชา  แจ่มหมอ้ 4002009 บ านาญ อ.พรานกระต่าย บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

140 นายสมชาย  อ  าไพวชัรากุล 011453 น.ส.ชชัสุชา  อ  าไพวชัรากุล 4002009 บ านาญ อ.พรานกระต่าย บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

141 นายสมบญุ  วิเศษวงษา 003442 น.ส.ธนาภรณ์  วิเศษวงษา 5002008 บ านาญ อ.คลองขลุง บ านาญเขต2                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต 

142 นายจ านงค ์ บญุมา 010924 น.ส.อจัฉริยา    บญุมา 5002011 บ านาญ อ.คลองลาน บ านาญเขต2                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

143 นางสมทรง  พนัธ์ศรี 013407 น.ส.พณัณิตา  พนัธ์ศรี 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

144 นางนิภาวดี  น่วมอินทร์ 014056 นายธนาธิป  น่วมอินทร์ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

145 นางนิสรา  วงษบ์ญุมาก 015948 น.ส.ณิชาภทัร  วงษบ์ญุมาก 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

146 นางชลธิชา  ตรงสกุล 018435 น.ส.พิชชาพร  ตรงสกุล 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

147 นายสุวิน  คนัธชุมภู 008314 นายธีรยศ  คนัธชุมภู 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

148 นางพรทิพา  วรรณสมยั 013520 น.ส.ชฏาภรณ์  วรรณสมยั 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

149 นางอจัฉรา  ไชยโย 013745 น.ส.กญัญาณฐั  ไชยโย 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

150 นายวรวุฒิ  ดว้งทรัพย์ 015083 นายอริยะ  ดว้งทรัพย์ 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

151 นางใกลรุ่้ง  ธวชัสานนท์ 014177 นายฐิติวฒัน์  ธวชัสานนท์ 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

152 นางสุวิมล  กาแกว้ 012940 น.ส.ปณุยาพร  อินทรวิชยั 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

153 นายคิมหะ  หม่ืนพรม 013967 น.ส.ศศิมาพร  หม่ืนพรม 8008007 ร.ร.วงัตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

154 นางฉายนนัท ์ อินทรสูต 010635 น.ส.รดาณฐั  อินทรสูต 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

155 นางศศิธร  ปรมะ 015450 นายปรเมศวร์  ปรมะ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯกรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

156 นางเตือนใจ  หงษย์นต์ 004825 น.ส.ก่ิงกาญจน์  หงษย์นต์ 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

157 นายประทาน  เสือแกว้ 013577 น.ส.จุฑามาศ  เสือแกว้ 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

158 นางวฒันา  วิโรจน์โยธิน 018345 น.ส.ปาลิดา  วิโรจน์โยธิน 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร
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ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

159 นายชูสิทธ์ิ  แนวราช 011619 น.ส.อฏัลาพศั  แนวราช 8008014 ร.ร.บอ่แกว้วิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

160 นายวีรศกัด์ิ  ชาญสุข 011869 นายวราวุฒิ  ชาญสุข 8008016 ร.ร.พชัรกิติยาภา2ก าแพงเพชร กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

161 นายเสกสรร  รุ่งศรี 013773 น.ส.จกัรีวรรณ  รุ่งศรี 8008016 ร.ร.พชัรกิติยาภา2ก าแพงเพชร กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

162 นางสายใจ  ใฝ่จิต 012985 น.ส.ทกัษพร  ใฝ่จิต 8008018 ร.ร.โกสมัพีวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

163 นายสุเทพ  ภูกาม 011236 น.ส.ธญัวรรณ  ภูกาม 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

164 นางจารุวรรณ  เช่ียวชาญ 016684 นายชญานบั  เช่ียวชาญ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

165 นางกชกร  ศรีวิชยั 011348 น.ส.รสกร  ศรีวิชยั 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

166 นางปณิดา  พนมวนั 013081 น.ส.ภควรัญญ ์   พนมวนั 8008024 ร.ร.วงัแขมวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

167 นายสุจิตร  ตะ๊ศรี 010147 น.ส.อพิยดา  ตะ๊ศรี 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

168 นางวาสนา  ศกัด์ิศรีพาณิชย์ 010175 นายนภทัร  ศกัด์ิศรีพาณิชย์ 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

169 นางวิภาดา  ทองเสน 011694 น.ส.ปัณณวดี  ทองเสน 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

170 นายมนู  อุดม 002994 น.ส.วริศรา  อุดม 8008032 บ านาญ สพม.กพ.41 กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600

171 นายประดิษฐ์  พุม่งาม 014299 น.ส.วรารักษ ์ พุม่งาม 9801001 หน่วยกลางหกัสหกรณ์ หน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

172 นายวิรัตน์  ลงัการ์พินธุ์ 009759 นายเมธาสิทธ์ิ  จรัสไพรัตน์ 9801015 บ านาญไมส่งักดัเขตฯ หน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 1,600 ขาดเอกสาร

รวม 275,200

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันมหาวทิยาลัยปีที ่3

1 นายคมธชั  นิลาพนัธ์ 006148 นายพคภทัร  นิลาพนัธ์ 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

2 นางพิสมยั  กงจกัร์ 007000 นายมธัยนัห์  กงจกัร์ 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

3 นางสิรปภา  ธรรมสอน 010954 น.ส.สุพิชญา  ธรรมสอน 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

4 นางรตวรรณ    ทองไมตรี 016946 น.ส.จิตสุภา  ทองไมตรี 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

5 นายนอ้ย  ป้อมภา 011389 น.ส.กญัญารัตน์  ป้อมภา 1001010 ร.ร.อนุบาลเมือง(นครชุม) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

6 นางอมัพร  เตม็ศิริรักษ์ 011656 น.ส.ชนิกานต ์   เตม็ศิริรักษ์ 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

7 นายดุสิต  บชูาเกียรติ 011909 น.ส.ศดานนัท ์ บชูาเกียรติ 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

8 นางภทัราวดี  พลพทุธา 015728 นายปรเมศร์  แกว้หลา้ 1001028 ร.ร.บา้นลานหิน อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

9 นางสุนีย ์ สุพฒัน์ 006290 นายวชัรากร  สุพฒัน์ 1001032 ร.ร.บา้นเทพนคร อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

10 นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี 011375 น.ส.รติมา  ฉิมพาลี 1001032 ร.ร.บา้นเทพนคร อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

11 นายบรรลงั  บญุแตง 012949 นายณฐัพงษ ์ บญุแตง 1001032 ร.ร.บา้นเทพนคร อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

12 นางสมภกัด์ิ  โชติสกุล 013035 น.ส.สุธาสินี  โชติสกุล 1001032 ร.ร.บา้นเทพนคร อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

13 นายวิโรจน์  พลขนัธ์ 011772 น.ส.ศิรประภา  พลขนัธ์ 1001034 ร.ร.บา้นทา่ตะคร้อ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

14 นางสุปิยา  จรรยาวฒัน์ 005249 นายชยากร  จรรยาวฒัน์ 1001039 ร.ร.บา้นโขมงหกั อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

15 นายวนัชยั  ภู่สุวรรณ 009322 น.ส.หทยัชนก  ภู่สุวรรณ 1001039 ร.ร.บา้นโขมงหกั อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

16 นางส าอางค ์ วชัรพฒันกุล 007057 นายณฐัภทัร  วชัรพฒันกุล 1001040 ร.ร.บา้นวงัโบสถ์ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

17 นางนนัทภคั  อ่อนฉาย 016032 น.ส.ภิรดา  อ่อนฉาย 1001040 ร.ร.บา้นวงัโบสถ์ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

18 นายโกวิท  ศิริเมืองมลู 008350 นายภาสกร  ศิริเมือง 1001045 ร.ร.บา้นศรีไกรลาศ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

19 นางระเบียบ  สมหารวงศ์ 012513 นายเฉลิมพนัธ์    เสชงั 1001048 ร.ร.นารีราษฎร์สามคัคี อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

20 นางปวีณา  บงัควร 011955 น.ส.ณิชนนัท ์  บงัควร 1001057 ร.ร.บา้นสุวรรณภูมิ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

21 นางวรรณี  หงษส์ามสิบเจ็ด 015746 น.ส.พราวดารา  หงษส์ามสิบเจ็ด1001057 ร.ร.บา้นสุวรรณภูมิ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

22 นางอารี  มีชยั 014025 นายศุภณฐั  มีชยั 1001060 ร.ร.บา้นน ้าโทง้ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

23 นายสมยศ  ประสิทธ์ิเขตกิจ 010943 นายณฐัวตัร  ประสิทธ์ิเขตกิจ 1001076 ร.ร.บา้นหนองขาม อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

24 นางหทยัรัตน์  อินกรัด 019026 น.ส.สุดารัตน์  นาทองรัตน์ 1001084 ร.ร.บา้นคลองใหญ่ใต้ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

25 นายเชาวน์  รอดเกตุ 010809 น.ส.โชติรัตน์  รอดเกตุ 1001093 ร.ร.บา้นไตรตรึงษ์ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

26 นายยงค ์ เภาโพธ์ิ 016831 น.ส.วิสสุตา  เภาโพธ์ิ 1001094 ร.ร.บา้นวงัประดา อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

27 นายวิเชียร  จนัที 008028 นายศุภชยั  จนัที 1001099 ร.ร.บา้นธ ามรงค์ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

28 นางเพลินพิศ  กลัน่ตา 014239 น.ส.วีรภทัร  กลัน่ตา 1002004 ร.ร.บา้นพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดทะเบียนบา้น

29 นางวนันา  ขอนทอง 006332 น.ส.วรัชยา  ขอนทอง 1002005 ร.ร.ชุมชนบา้นเขาแกว้ อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

30 นางน ้าทิพย ์ แสงสิริปรีชา 009566 น.ส.อรอุษา  แสงสิริปรีชา 1002008 ร.ร.วดัโพธาราม อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

31 นางฐิติรัตน์  หงษย์นต์ 012312 น.ส.กนัตก์มล  หงษย์นต์ 1002009 ร.ร.บา้นหนองตากลา้ อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

32 นายเล่ียม  บวับาน 005428 น.ส.กรรณิการ์  บวับาน 1002013 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

33 นายนิรันดร์  เรืองศิรรักษ์ 012630 นายกฤษฏ์ิ  เรืองศิรรักษ์ 1002018 ร.ร.บา้นลานสะเดา อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

34 นายดิเรก  ฟักบวั 015173 นายภาณุพงศ ์ ฟักบวั 1002019 ร.ร.บา้นนานอก อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

35 นายสายนัต ์ จีนเพชร 011211 น.ส.พณิดา  จีนเพชร 1002021 ร.ร.บา้นลานกระทิง อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

36 นายฉลอง  เฉยบวั 017912 นายธารา  เฉยบวั 1002028 ร.ร.บา้นบึงลูกนก อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

37 นายจ าเนียร  พละทรัพย์ 005523 น.ส.ปภสัสร  พละทรัพย์ 1002032 ร.ร.บา้นหนองหวัววั อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

38 นางนงคน์อ้ย  ใจกองค า 014168 นายปัทมวฒัน์  ใจกองค า 1002034 ร.ร.บา้นบางลาด อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

39 นายพงษศิ์ริ  คงสุข 011321 นายณฐัพงษ ์ คงสุข 1002041 ร.ร.บา้นคุยประดู่ อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

40 นายชนธีร์  สุขแซม 011055 นายพงธพนัธ์  สุขแซม 1003003 ร.ร.บา้นเนินส าราญราษฎร์พฒันาอ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

41 นายประกอบ  สาระไกร 011407 น.ส.ปาณิสรา  สาระไกร 1003003 ร.ร.บา้นเนินส าราญราษฎร์พฒันาอ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาอใบเสร็จ

42 นายสุบนั  พรเวียง 014294 นายศาศวตั  พรเวียง 1003008 ร.ร.บา้นหนองแมแ่ตง อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

43 นางร าพนู  ศรีสว่าง 013766 น.ส.พรพิมล  ศรีสว่าง 1003009 ร.ร.บา้นตอรัง อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

44 นางอคัราวรรณ  บญุประกอบ 011808 นายวชัรพล  บญุประกอบ 1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์บ ารุง อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

45 นางรัชดาวลัย ์ ธิติกุลธรณ์ 017489 นายสรฐวชัร์  ธิติกุลธรณ์ 1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์บ ารุง อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

46 นายวีรยทุธ  คุณสุทธ์ิ 015002 นายเสฐียรพงษ ์ คุณสุทธ์ิ 1003015 ร.ร.บา้นเนินกรอย อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ,

47 นางนิตยา  บวับญุ 010169 นายเขตติพงษ ์ บวับญุ 1003025 ร.ร.บา้นวงัโขน อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

48 นางศรีสุดา  ศรกองแดง 012056 นายณฐันนัท ์ ศรกองแดง 1003025 ร.ร.บา้นวงัโขน อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

49 นายกฤษดา  เจียรมาศ 013986 นายเกริกวิชช ์ เจียรมาศ 1003030 ร.ร.บา้นทุง่มหาชยั อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ
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50 นายชลอ  วตัตเสรี 009163 น.ส.ชนาภทัร  วตัตเสรี 1004003 ร.ร.บา้นปลกัไมด้ า อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

51 นางนวภสัร์  ดานุ่ม 011040 น.ส.สิตานนัท ์ ดานุ่ม 1004010 ร.ร.บา้นอินทรานุสรณ์ อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

52 นางศิริพร  จุลมสิุ 014298 น.ส.ชลดา    จุลมสิุ 1004015 ร.ร.บา้นเกศกาสร อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

53 นางเฉลา  มาทอง 009368 นายนภทัร  พลอยสมบรูณ์ 1004017 ร.ร.บา้นบึงกระดาน อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

54 นางสมถวิล  จูดว้ง 010545 น.ส.ณิชนนัทน์  จูดว้ง 1004017 ร.ร.บา้นบึงกระดาน อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

55 นายบวัไหล  จินะรักษ์ 009945 น.ส.สุดารัตน์  จินะรักษ์ 1004019 ร.ร.บา้นประชาสุขสนัต์ อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

56 นายธราธร  จารุฑีฆมัพร 013582 นายศุภณฐั  จารุฑีฆมัพร 1004019 ร.ร.บา้นประชาสุขสนัต์ อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

57 นางรัตนา  ประสิทธ์ิวิเศษ 012911 น.ส.จิตตานนัท ์ ประสิทธ์ิวิเศษ 1004021 ร.ร.วฒันราษฎร์ศึกษา อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

58 นางสิริพร  จนัคง 014820 นายธีรพงศ ์ จนัคง 1004027 ร.ร.บา้นหนองหลวง อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

59 นางจนัทร  แพงแกว้ 009219 น.ส.อรวรรณ  แพงแกว้ 1004031 ร.ร.บา้นจนัทิมา อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ,ส าเนาทะเบียนบา้น

60 นายอุทยั  มาทอง 012004 น.ส.พลอยสิรินทร์  มาทอง 1004035 ร.ร.บา้นทรายทอง อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

61 นายวรพล  พละทรัพย์ 015018 นายเกษมศิลป์  พละทรัพย์ 1005005 ร.ร.บา้นไร่ล าปาง อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

62 นางสิริณฏัฐ์  ชลิตมงคลกุล 006067 น.ส.ภทัร์สิริย ์ ชลิตมงคลกุล 1005012 ร.ร.บา้นเกาะรากเสียด อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

63 นางสุวนีย ์ บดีรัฐ 015452 นายฐิติพงศ ์ บดีรัฐ 1005012 ร.ร.บา้นเกาะรากเสียด อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

64 นางอรัญญา  จินตกสิกิจ 013983 นายอรรถชยั   จินตกสิกิจ 1005014 ร.ร.บา้นทา่นา อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

65 นายภคิน  เน่ืองกนัทา 009872 น.ส.สุภาภรณ์  เน่ืองกนัทา 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

66 นางสุพตัรา  เมืองเงิน 009987 นายมณฑล  เมืองเงิน 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

67 นางวาสนา  ข  าสกุล 011715 นายเนวิน  ข  าสกุล 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

68 นางศุภกานต ์ คุม้สุวรรณ 012298 น.ส.ศรัณยพ์ร  พรหมศิริรัตน์ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

69 นางกญัญาณฐั  ปานค า 012834 นายธนภทัร  ปานค า 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

70 นางปทมุรัตน์  สายหยดุ 013617 นายธนาวุทธ  สายหยดุ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ,ส าเนาทะเบียนบา้น

71 นางวีระวรรณ  หดัไทย 013774 นายธนดล  หดัไทย 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

72 นางฐิติกุล  อุไรพนัธ์ 014069 น.ส.ปาณิสรา  อุไรพนัธ์ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

73 นายต่อศกัด์ิ  ชาญเช่ียว 016263 นายนิพิฐพนธ์  ชาญเช่ียว 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

74 นายต่อศกัด์ิ  ชาญเช่ียว 016263 นายณฏัฐ์นนท ์ ชาญเช่ียว 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

75 นางกลัยาณี  ผิวผอ่ง 009066 น.ส.ชญัญา  ผิวผอ่ง 2001009 ร.ร.ชุมชนบา้นโคง้ไผ่ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

76 นายชลอ  เงินเมือง 009731 น.ส.วชิราภรณ์  เงินเมือง 2001020 ร.ร.บา้นหนองบอน อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

77 นางภาวินี  หงษบ์ญุ 005694 นายรัชตะ  หงษบ์ญุ 2001033 ร.ร.บา้นไร่ดอนแตง อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

78 นางเรณู  แมตส่ี** 013596 นายวิษณุลกัษณ์  บญุเรือง 2001035 ร.ร.บา้นวงัตาช่วย อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

79 นางกิตติมา  อ้ึงอิสรานุกูล 013516 นายธนกฤต  อ้ึงอิสรานุกูล 2001038 ร.ร.ดงด ามิตรภาพท่ี88 อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

80 นายสญัชยั  แสงมณี 006438 นายจตุรพฒัน์  แสงมณี 2001041 ร.ร.อนุบาลปางมะค่า อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

81 นายอุดม  ธาระณะ 010736 นายสิรวิชญ ์ ธาระณะ 2001041 ร.ร.อนุบาลปางมะค่า อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

82 นางรัชดาภรณ์  เขียวนิล 011397 นายรัฐพงศ ์ เขียวนิล 2001044 ร.ร.บา้นเขาพริกไทย อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ
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83 นางศิริลกัษณ์  จนัทอง 015164 น.ส.ปญุชรัสม์ิ  จนัทอง 2001044 ร.ร.บา้นเขาพริกไทย อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

84 นางบญุรวม  นิคมข า 012658 น.ส.ศศิ  นิคมข า 2001047 ร.ร.บา้นส่องตาแล อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

85 นางสานิลกัษณ์  พรหมฮวด 010808 น.ส.นภสัสร  พรหมฮวด 2001049 ร.ร.บา้นวงัน ้าพฒันา อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

86 นางอุไร  พรหมตนั 010607 น.ส.ณฐัณิชา  พรหมตน้ 2001053 ร.ร.บา้นศรีสมบรูณ์พฒันา อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

87 นางราตรี  ลีมา 007123 น.ส.รัชดาภรณ์  ลีมา 2001058 ร.ร.บา้นอุดมสามคัคี อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

88 นางนวลทิพย ์ ปานเงิน 011035 นายปฐมพงษ ์ ปานเงิน 2001060 ร.ร.บา้นหนองตะเคียน อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

89 นายอุทิศ  สุวาส 013699 นายชญาพฒัน์    ภู่เกตุ 2001060 ร.ร.บา้นหนองตะเคียน อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

90 นางรัตนา  ชะวาลา 015020 นายสิรวิชญ ์ ทองชอ้ย 2001060 ร.ร.บา้นหนองตะเคียน อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

91 นางราตรี  ประสาทเขตการ 014800 น.ส.รติพร  ประสาทเขตการ 2001064 ร.ร.วดัหนองเหมือด อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

92 นางสุรกญัญา  วิไลมงคล 015800 น.ส.จิราภา  วิไลมงคล 2001068 ร.ร.บา้นบึงเสือเตน้ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

93 นางนิตยา  อ่อนเขตร์ 013018 น.ส.นิรัชพร  อ่อนเขตร์ 2001069 ร.ร.วดัปรีชาราษฎร์บ ารุง อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

94 นางฐิติกานต ์ วงันาค 016168 นายภาณุเดช  วิเชียรวรรณ 2002001 ร.ร.วดัพิกุลทอง อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

95 นายวุฒิพร  หนูหน่าย 011195 นายสุทธิพงษ ์ หนูหน่าย 2002002 ร.ร.วดัอุเบกขาราม อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

96 นายมงคล  ชาญรังสฤษด์ิ 011549 นายชญานิน  ชาญรังสฤษด์ิ 2002003 ร.ร.บา้นหนองโมก อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

97 นายประสิทธ์ิ  สืบวงษร์อด 005090 นายภทัรชนน  สืบวงษร์อด 2002008 ร.ร.อนุบาลวงัไทร อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

98 นางกาญจนา  น่ิมนวล 005444 น.ส.เมทินี  น่ิมนวล 2002008 ร.ร.อนุบาลวงัไทร อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

99 นายทรงศกัด์ิ  เงินเมือง 019060 น.ส.ฉตัรฑริกา  เงินเมือง 2002009 ร.ร.บา้นสามเรือน อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

100 นางอรุณ  แกว้กลา้ 016057 นายเกียรติศกัด์ิ  แกว้กลา้ 2002018 ร.ร.บา้นหนองจอก อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

101 นายสุวฒัน์  ทองกอ้น 008935 น.ส.ณฐักาญจน์  ทองกอ้น 2002023 ร.ร.บา้นวงับวั อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

102 นางทองพนู  พิลึก 010084 น.ส.รักษิณา  พิลึก 2002023 ร.ร.บา้นวงับวั อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

103 นางรจนา  ชมภูศรี 004890 นายธนชั  ชมภูศรี 2002024 ร.ร.วดัแสงอุทยั อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

104 นางทวีพร  เขียวสุด 005503 นายภูบดินทร์  เขียวสุด 2002027 ร.ร.บา้นวงัแขม(สว่างชยัวงศ)์ อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

105 นางสุวรรณา  สมทรัพย์ 005217 น.ส.กุลสิริ  สมทรัพย์ 2002039 ร.ร.ชุมชนประชาสามคัคี อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

106 นางวาสนา  สวนนิตย์ 015207 น.ส.สุวกาญจน์  สวนนิตน์ 2002040 ร.ร.พิบลูวิทยาคาร อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

107 นางนิชนนัท ์ มธัยา 009359 น.ส.ธนาภา  มธัยา 2002043 ร.ร.บา้นมาบคลา้ อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

108 นางสงัวาลย ์ ศรีสมบรูณ์ 005795 น.ส.ภิชากรณ์  ขวญัพงษ์ 2003001 ร.ร.บา้นหินดาตราษฎร์บ ารุง อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

109 นางสมาพร  สุขตระกูล 006313 นายวรวิช  สุขตระกูล 2003001 ร.ร.บา้นหินดาตราษฎร์บ ารุง อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

110 นางก่ิงทอง  ใจแสน 012847 นายธนโชติ  ใจแสน 2003004 ร.ร.บา้นมอเจริญ อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

111 นางวาสนา  ลดัดาพนัธ์ 008932 นายเอกพงษ ์ ลดัดาพนัธ์ 2003008 ร.ร.บา้นเพชรมงคล อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

112 นางวาสนา  ลดัดาพนัธ์ 008932 นายเอกวุฒิ  ลดัดาพนัธ์ 2003008 ร.ร.บา้นเพชรมงคล อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

113 นางสุดารัตน์  อุทยาน 012136 น.ส.รตา  อุทยาน 2003009 ร.ร.บา้นไพรสวรรค์ อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

114 นายทองอาน  จ่าทอง 008768 น.ส.ปทมุมา  จ่าทอง 2003015 ร.ร.บา้นทา่ข้ึน อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ส าเนาใบเสร็จ

115 นางธญัญรัศม ์ โรจน์วรวิช 012134 น.ส.ปภสัสิริย ์ โรจน์วรวิช 2003015 ร.ร.บา้นทา่ข้ึน อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ
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116 นางนงนุช  เพชรสงัฆาต 006901 นายภทัคม  เมนไทสง 2003016 ร.ร.บา้นโพธ์ิทอง อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

117 นางพรสวรรค ์ วินิจสร 011520 นายจกัรพรรดิ  วินิจสร 2003019 ร.ร.อนุบาลปางฯ(หินชะโงก) อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

118 นางสาคร  ตั้งโต 012449 นายภทัรภณ  ตั้งโต 2003019 ร.ร.อนุบาลปางฯ(หินชะโงก) อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

119 นางพชัรี  มหาสุวรรณ 004666 นายคณิศร  มหาสุวรรณ 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดส าเนาใบเส็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

120 นางวิภาพร  รักษาสิทธิชยั 008940 นายวิศรุต  รักษาสิทธิชยั 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

121 นายณรงคฤ์ทธ์ิ  อินพระยา 012193 น.ส.พงษล์ดา  อินพระยา 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

122 นางระภา  เอ่ียมสุธี 012746 น.ส.ปวรวรรณ  เอ่ียมสุธี 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

123 นางบญุมา  ทบัเจริญ 013163 น.ส.พรธีรา  ทบัเจริญ 2004006 ร.ร.บา้นพรหมมาสามคัคี อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

124 นายพิภพ  เสวกวรรณ์ 015835 นายพลาดิศยั  เสวกวรรณ์ 2004008 ร.ร.บา้นโชคชยัพฒันา อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ,ส าเนาทะเบียนบา้น

125 นายสมชาย  พฒุทอง 005638 น.ส.ทศันีย ์ พฒุทอง 2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

126 นางกนัยาวีร์  เรืองระยบัชยั 016244 น.ส.ลีลาวดี  เรืองระยบัชยั 2004016 ร.ร.บา้นทา่ชา้ง อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

127 นายลภสั  เอ็นดู 012511 น.ส.พิชามญชุ ์   เอ็นดู 2004024 ร.ร.บา้นคลองไพร อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

128 นายเกียรติศกัด์ิ  ทนัจนัทร์ 006192 น.ส.อมรรัตน์  ทนัจนัทร์ 2004031 ร.ร.บา้นคลองแขยงวิทยา อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

129 นางบษุบา  เยย้โพธ์ิ 014267 น.ส.จิรัชญา  เยย้โพธ์ิ 2005002 ร.ร.บา้นวงัน ้าแดง อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ

130 นางรัตติยา  อ่ิมพิทกัษ์ 019121 น.ส.พิมลรัตน์  พ่ึงเงิน 2005004 ร.ร.บา้นหนองไผ่ อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

131 นายทิวตัถ ์ คงใหม่ 008509 น.ส.วีรินทร์  คงใหม่ 2005011 ร.ร.บา้นชุมนาก อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

132 นางศิริวรรณ  จนัดีศรีเจริญ 016613 น.ส.สมาวรรณ  จนัดีศรีเจริญ 2006001 ร.ร.บา้นชายเคือง อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

133 นายวนัชยั  โมกขศกัด์ิ 014388 น.ส.ณิชกานต ์ โมกขศกัด์ิ 2006006 ร.ร.บา้นบึงสามคัคีก าแพงเขต อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

134 นางชลธิชา  วรชินา 005868 นายธนเทพ  วรชินา 2006010 ร.ร.อนุบาลบึงสามคัคี(ทุง่สนุ่น)อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

135 นางสารภี  เมาเกตุ 009184 นายอมรเทพ  เมาเกตุ 2006014 ร.ร.บา้นโพธ์ิเอน อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

136 นางสุพิศ  นาคเมือง 009010 นายภทัรศกัด์ิ  นาคเมือง 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 (ปี58=ปี4)ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

137 นางแสงจนัทร์  ศรีมงคล 011418 น.ส.ธนัยพร  ศรีมงคล 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

138 นางศิริรัตน์  บรรลือ 018241 น.ส.ณฐพร  บรรลือ 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

139 นางอุบลรัตน์  ประสงคท์นั 016229 นายอนุพล  ประสงคท์นั 3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย ์บญุประคองพิทยาคม)เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

140 นายณฏัฐชยั  รามสูต 011120 นายณชัพล  รามสูต 3002006 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

141 นางศศิมณฑ ์ โพธ์ิสิตวรุฬห์ 019056 นายพิชญภูมิ  โพธ์ิสิตวรุฬห์ 3002006 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

142 นายมานิตย ์ ศรีตะลา 006509 น.ส.ศรัญญา  ศรีตะลา 3003001 ศูนยก์ารศึกษา เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

143 นางปฏิมา  พฒุตาลดง 015057 นายปราการ  พฒุตาลดง 3003002 วิทยาลยัสารพดัช่าง เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

144 นายอุดม  เสือดอนกลอย 007945 น.ส.เฉลิมขวญั  เสือดอนกลอย 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

145 นายณราชยั  แสงพนัธ์ 011382 น.ส.พิราวรรณ  แสงพนัธ์ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดเอกสาร

146 นายชานนท ์ นาคทอง 013123 น.ส.สุชานุช  นาคทอง 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

147 นายสมเกียรติ  หะยาจนัทา 015875 นายณชัพล  หะยาจนัทา 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

148 นางพิศมยั  ชินวชัร์ชยงักูร 011242 นายกิติเมศวร์  ชินวชัร์ชยงักูร 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดส าเนาทะเบียนบา้น
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149 นางศรีเมือง  โตยิง่ 017967 น.ส.พฑัฒิดา  โตยิง่ 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

150 นายสมชาย  วฒันการุณวงค์ 015552 น.ส.เกศรา  วฒันการุญวงค์ 3003011 อุทยานประวติัศาสตร์ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

151 นายสมรัก  ภูมิภูติกุล 014169 น.ส.วรพรรณ  ภูมิภูติกุล 4002009 บ านาญ อ.พรานกระต่าย บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

152 นายวลัลภ  ทองศรี 000608 น.ส.ฌลาทิพย ์ ทองศรี 5002006 บ านาญ อ.ขาณุฯ บ านาญเขต2                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน/ลายเซ็น ผูรั้บรอง

153 นายณฐัวุฒิ  กาหา 012944 น.ส.ณฐัวดี  กาหา 5002006 บ านาญ อ.ขาณุฯ บ านาญเขต2                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

154 นายวินยั  พุม่จนัทร์ 008827 น.ส.พรรณนิภา  พุม่จนัทร์ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

155 นางนิภาภร  วาดเขียน 009301 นายปริุม  วาดเขียน 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

156 นางเอ้ือมพร    วรรณเหวก 011381 น.ส.คุณาทยั  วรรณเหวก 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

157 นายพิษณุ  ศิริวฒัน์ 011469 นายพฒันพงษ ์ ศิริวฒัน์ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

158 นางศิริวรรณ  กนัศิริ 012616 น.ส.โชษิตา  กนัศิริ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

159 นางบษุบา  เสียงสุขสนัติ 013011 น.ส.กญัญาพชัร  เสียงสุขสนัติ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 (ปี58=ปี4)ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

160 นางปรียา  เทียนทอง 012743 นายภทัรพล  เทียนทอง 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

161 นายประเซ็ม  สัง่แกว้ 013739 นายเจษฎา  สัง่แกว้ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

162 นางทศันีย ์ เตก็สุวรรณ 015065 น.ส.บาลา  เตก็สุวรรณ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

163 นายแสน  ถอสุวรรณ 003056 นายสิปาง  ถอสุวรรณ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

164 นายประภาส  ธารเป่ียม 006674 นายสุกริช  ธารเป่ียม 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

165 นายศกัด์ิศิริ  ธรรมบตุร 007944 นายศาศวตั  ธรรมบตุร 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

166 นายปฏิญญากร  ก าเนิด 011572 นายนปัการ  ก าเนิด 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

167 นางสมทรง  พนัธ์ศรี 013407 น.ส.พรรณวดี  พนัธ์ศรี 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

168 นางสุวารี  ยอดศรี 014336 น.ส.ภณัภร  ยอดศรี 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

169 นางชนิศา  จิระเดชประไพ 014575 น.ส.พทัธนนัท ์ จิระเดชประไพ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

170 นางรุ่งศรี  พิมพส์อน 014658 นายรัชตานนท ์ พิมพส์อน 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

171 นางดาราพร  ชินาวลี 009874 น.ส.นริศรา  ชินาวลี 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

172 นางวิมลสิริ  มสิุกะปาน 010791 น.ส.ภคัพิชา  มสิุกะปาน 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

173 นางนวพรรษ  ฟักนาค 015673 นายภทัรวรรธน์    ฟักนาค 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

174 นายเสรี  สินสิงห์ 016211 นายสขิล  สินสิงห์ 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

175 นายสมพร  คุม้นาคนพคุณ 006657 นายวีระจกัร์  คุม้นาคนพคุณ 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

176 นางสุวิมล  กาแกว้ 012940 นายเจษฎา  อินทร์วิชยั 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

177 นางพิมพข์วญั  สุวรรณชุติกุล 011567 นายภูเมธ  สุวรรณชุติกุล 8008007 ร.ร.วงัตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

178 นางพิมพข์วญั  สุวรรณชุติกุล 011567 นายธนพล  สุวรรณ 8008007 ร.ร.วงัตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

179 นายชยั  ไพโรจน์ 012898 น.ส.พิชชาพร  ไพโรจน์ 8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

180 นายทวินทร์  อุดมสุข 010706 น.ส.กญัญารัตน์  อุดมสุข 8008016 ร.ร.พชัรกิติยาภา2ก าแพงเพชร กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

181 นายสุทธินยั  โนรี 017214 นายชิษณุพงศ ์ โนรี 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

182 นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ 011548 นายจตุัพฤทธ์ิ  อุสส่าห์กิจ 8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

183 นางราตรี  พงษเ์สือ 014844 น.ส.สุภาวดี  พงษเ์สือ 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

184 นายวิทลู  บินชยั 012485 น.ส.ทิพยมาส  บินชยั 8008022 ร.ร.ระหานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

185 นางเกสร  ชตาเริกษ์ 012696 น.ส.อมลพรรษ    ชตาเริกษ์ 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

186 นางดารณี  กลัป์ธนวงศ์ 013851 นายประภวิษณ์ุ  กลัป์ธนวงศ์ 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

187 นางนนัทวนั  จิตตางกูร 015856 น.ส.ภทัราพร  โสภณโภไคย 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

188 นายนภดล  ท่ีปรึกษา 011138 น.ส.ณฐัญา  ท่ีปรึกษา 8008025 ร.ร.วงัไทรวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

189 นายถวลัย ์ จนัทร์ตน้ 013743 นายปรเมษฐ์  จนัทร์ตน้ 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

190 นายรังสรรย ์ ไพฑูรย์ 013721 น.ส.กรณิศ  ไพฑูรย์ 8008030 ร.ร.คลองลานพฒันาจินดาศกัด์ิ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

191 นายประคอง  เหล่าจนัทร์ 012061 น.ส.กนกพร  เหล่าจนัทร์ 8008032 บ านาญ สพม.กพ.41 กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

192 นางดารารัตน์  โคเพช็ร์ 009789 น.ส.พาณี  โคเพช็ร์ 9801001 หน่วยกลางหกัสหกรณ์ หน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ส าเนาใบเสร็จ/ส าเนาบตัรนิสิต

193 นางเฉลิมพร  เพชรประดบั 014307 น.ส.พนัไมล ์ เพชรประดบั 9801002 หน่วยกลางหกัธนาคาร หน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

194 นายประทีป  สุวรรณาภยั 014522 น.ส.ภทัรกนัย ์ สุวรรณาภยั 9801002 หน่วยกลางหกัธนาคาร หน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

195 นายธนาเดช  โพคทรัพย์ 013585 นายภคัวฒัน์  โพคทรัพย์ 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

196 นางอุษณีย ์ สุจริตจนัทร์ 014410 น.ส.เปรมกมล  สุจริตจนัทร์ 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

197 นางพรรณี  กางเกต 017574 นายธรนินทร์  แยม้สุข 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600 ขาดใบเสร็จ

198 นางมณฑิรา  ศรีงาม 006198 น.ส.ศศิระวี  ศรีงาม 9801013 หน่วยกลางปกครองทอ้งถ่ิน หน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

199 นางสุทศัน์  ภกัดีการ  009121 นายโชคพิพฒัน์  ภกัดีการ 9801013 หน่วยกลางปกครองทอ้งถ่ิน หน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 3 1,600

รวม 318,400
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รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันมหาวทิยาลัยปีที ่4

1 นายด ารงค ์ มีขนัหมาก 006914 น.ส.บริุมนาถ  มีขนัหมาก 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

2 นางจรัสศรี  สงัวรสุวรรณ 008411 น.ส.นลินรัชต ์ คงตะ๊ 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

3 นางณนัทข์จร   กนัชาติ 009343 น.ส.เกศวารีย ์ กนัชาติ 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

4 นางพวงแกว้  บนุนาค 009813 นายวิชญพ์ล  พุม่แฟง 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

5 นางดลนภา  มีฐานะ 003935 นายกีรติภทัร  มีฐานะ 1001004 ร.ร.บา้นหนองกรด อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

6 นายวลัลภ  วิจารณ์ 014007 น.ส.นิรมล  วิจารณ์ 1001007 ร.ร.ประชาสนัติภาพ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบลงทะเบียน

7 นายอ านวย  พรหมมินทร์ 015768 น.ส.ศศิภา  พรหมมินทร์ 1001008 ร.ร.บา้นโพธ์ิสวสัด์ิ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

8 นายสุพจน์  ลูกอินทร์ 011992 นายศศิพงษ ์ ลูกอินทร์ 1001010 ร.ร.อนุบาลเมือง(นครชุม) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

9 นางปรานอม  ศรีวรรณ 013776 น.ส.ปานวาด  ศรีวรรณ 1001012 ร.ร.สาธิตฯ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดทะเบียนบา้น,ใบเสร็จ

10 นางรัชฎาภรณ์  โพธ์ิพฤกษ์ 006703 น.ส.ณฐพรรษภรณ์  โพธ์ิพฤกษ์ 1001019 ร.ร.อ่างทองพฒันา อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

11 นางพิมลรัตน์  เชิญขวญั 006875 นายพงศกร  เชิญขวญั 1001019 ร.ร.อ่างทองพฒันา อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 (ปี58ขอทุนปี4)มีใบรับรอง

12 นางรัชนี  จนัทร์อ่ิม 007775 น.ส.เพชรรัตน์  เพช็ร์ประยรู 1001020 ร.ร.ประชารัฐพฒันา อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

13 นางศิริพรรณ  เพญ็ศรี 010507 น.ส.ธนัยพร  เพญ็ศรี 1001021 ร.ร.ชุมชนบา้นหนองปลิง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดทะเบียนบา้น/ใบเสร็จลงทะเบียน

14 นางจินตนา  เสาร์ทอง 012868 นายขจรพงศ ์ เสาร์ทอง 1001021 ร.ร.ชุมชนบา้นหนองปลิง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

15 นางคทัลียา  บวัแยม้ 013451 นายนครินทร์  บวัแยม้ 1001021 ร.ร.ชุมชนบา้นหนองปลิง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

16 นางวิไล  หมอ่งมะลิตะ๊ 006502 น.ส.กรุณา  หมอ่งมะลิตะ๊ 1001025 ร.ร.บา้นบอ่สามแสน อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

17 นายสลัน่  เสือน่ิม 014073 นายนิรันดร์  เสือน่ิม 1001027 ร.ร.บา้นเกาะน ้าโจน อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลทะเบียน

18 นางจตุพร  ดิษฐบรรจง 011701 นายพงษสิ์ทธ์ิ  ดิษฐบรรจง 1001028 ร.ร.บา้นลานหิน อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จ

19 นายสุรชาติ  เกิดศรี 007091 น.ส.รัสญา  เกิดศรี 1001033 ร.ร.บา้นไร่ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

20 นางกญัญาณฐั  โรจนวิเชียร 015187 นายอภิวิชญ ์ โรจนวิเชียร์ 1001033 ร.ร.บา้นไร่ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

21 นางณฐมนต ์ เสือค ารณ 004629 นายพีรวิชญ ์ เสือค ารณ 1001034 ร.ร.บา้นทา่ตะคร้อ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

22 นางวรุณี  แรมไธสง 006281 นายทศวรรษ  ยาเสน 1001034 ร.ร.บา้นทา่ตะคร้อ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

23 นางพชัรี  นุ่มนอ้ย 005733 นายขตัติยะ  พิริยะพนัธุ์ 1001048 ร.ร.นารีราษฎร์สามคัคี อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

24 นายโสภณ  พิลามาศ 011159 นายวีรพล  พิลามาศ 1001050 ร.ร.แนะน าราษฎร์บ ารุง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

25 นายอภิวุฒิ  กระจ่างพุม่ 009215 น.ส.ราชภฏั  กระจ่างพุม่ 1001051 ร.ร.ผินฯ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบลงทะเบียน

26 นางมาลี  ค  าภิระยศ 010999 นายอานนท ์ ค  าภิระยศ 1001051 ร.ร.ผินฯ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

27 นางทิพวรรณ  สายดว้ง 012932 น.ส.อภิศรา  สายดว้ง 1001051 ร.ร.ผินฯ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบลงทะเบียน

28 นางล าพึง  พุม่เพชร 015185 นายนิติธร  พุม่เพชร 1001051 ร.ร.ผินฯ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

29 นางพิศมยั  นุชเทียน 015037 น.ส.นภสัวรรณ  นุชเทียน 1001052 ร.ร.บา้นเขาวงัเยีย่ม อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

30 นางทศันีย ์ ป่ินประภา 003273 นายณฐัจกัร  ป่ินประภา 1001053 ร.ร.สหวิทยาคม อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 (ปี 58= ปี 4)ขาดใบลงทะเบียน

31 นายรุ่งอรุณ  บษุยศ์รีเจริญ 010475 น.ส.รติมา  บษุยศ์รีเจิรญ 1001053 ร.ร.สหวิทยาคม อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน
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ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

32 นางภาริณี  โชยรัมย์ 012588 นายกชราช  เกิดพนัธ์ 1001053 ร.ร.สหวิทยาคม อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

33 นางนพวรรณ  สุขศรี 012682 นายธีรวุธ  สุขศรี 1001054 ร.ร.บา้นทรงธรรม อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 (ปี58=ปี4)ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

34 นางกญัญาณฐั  เพง็สวย 014812 นายอคัรพงศ ์ อภิรัชตานนท์ 1001054 ร.ร.บา้นทรงธรรม อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

35 นายภราดร  นาคพงษ์ 010189 นายนพดล  นาคพงษ์ 1001057 ร.ร.บา้นสุวรรณภูมิ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

36 นางกนกวรรณ  แยม้สอาด 010806 น.ส.นภสร  แยม้สอาด 1001062 ร.ร.ชุมชนบา้นคณฑี อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

37 นายสมพงษ ์ เกษี 016121 นายภาณุมาศ  เกษี 1001064 ร.ร.บา้นทา่เสล่ียง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

38 นางสนม  พรหมเมตตา 014200 น.ส.ประภสัสร  พรหมเมตตา 1001065 ร.ร.บา้นโพธ์ิพฒันา อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนใบเสร็จลงทะเบียน

39 นายองอาจ  อ่อนฤทธ์ิ 006995 นายอรรถพล  อ่อนฤทธ์ิ 1001070 ร.ร.บา้นทา่เสากระโดง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบลงทะเบียน

40 นางณฐัพร  ช ารวย 012786 น.ส.ณฐัฐินนัท ์ ช ารวย 1001070 ร.ร.บา้นทา่เสากระโดง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

41 นางอุษณา  ทา้วทอง 013723 นายอชิตพล  ทา้วทอง 1001070 ร.ร.บา้นทา่เสากระโดง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

42 นางมณิตา  โพธ์ิพทุธ 010543 น.ส.รัฐกานต ์ โพธ์ิพทุธ 1001071 ร.ร.ทุง่ตาพกุ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

43 นางกญัญานนัท ์ พิมขาลี 014548 น.ส.รังสิญานนัท ์ พิมขาลี 1001078 ร.ร.นิคม 1 อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

44 นางสรัชฌา  จุฬพนัธ์ทอง 008384 นายศิราพทัธ์  จุฬพนัธ์ทอง 1001089 ร.ร.หนองรี อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

45 นายชูศิลป์  แยม้โกเมน 014946 น.ส.วิมลสิริ  แยม้โกเมน 1001095 ร.ร.บา้นดงตาจนัทร์ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

46 นางพะเยาว ์ ธูปบชูา 006797 นายศุภชยั  ธูปบชูา 1001097 ร.ร.บา้นวงัน ้าขาว อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

47 นายทองหล่อ  ทองสุข 009337 น.ส.ศุภางคณา  ทองสุข 1001097 ร.ร.บา้นวงัน ้าขาว อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

48 นางยพุา  กล่ินชยั 012461 นายณฐัพล  กล่ินชยั 1001097 ร.ร.บา้นวงัน ้าขาว อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

49 นายธีระศกัด์ิ  จนัทรานุสรณ์ 004989 นายวชัรา  จนัทรานุสรณ์ 1001099 ร.ร.บา้นธ ามรงค์ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

50 นางภาศิมาส  ยอดวนัดี 004302 นายกาญสิฐ  ยอดวนัดี 1002005 ร.ร.ชุมชนบา้นเขาแกว้ อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

51 นางโนรีรักษ ์ ทีปะนะ 007383 น.ส.ณฐันรี  ทีปะนะ 1002005 ร.ร.ชุมชนบา้นเขาแกว้ อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

52 นางสุวิมล  ภูมิภูติกุล 009569 นายสิรภพ  ภูมิภูติกุล 1002005 ร.ร.ชุมชนบา้นเขาแกว้ อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

53 นางวนัเพญ็  องอาจ 016091 นายธนภทัร  องอาจ 1002013 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

54 นางจ านงค ์ แจ่มหมอ้ 016566 น.ส.ฏิชิรา  แจ่มหมอ้ 1002013 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

55 นางทิวา  เมืองหลวง 018179 นายวชัรพฒัน์  เมืองหลวง 1002013 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน(มองไม่ชดั)

56 นายบรรพต  กลัพฤกษ์ 007320 น.ส.ภทัราภรณ์  กลัพฤกษ์ 1002015 ร.ร.บา้นวงัไมแ้ดง อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

57 นางมธุรส  ไวยวงศ์ 018286 นายวสวตัต์ิ  ไวยวงศ์ 1002017 ร.ร.บา้นน ้าดิบมะพร้าว อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

58 นายดิเรก  ฟักบวั 015173 น.ส.นพเกา้  ฟักบวั 1002019 ร.ร.บา้นนานอก อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลทะเบียน

59 นางนวลจนัทร์  มณีเขียว 012661 นายธชัยกริช  มณีเขียว 1002023 ร.ร.บา้นหนองทราย อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลทะเบียน

60 นายฉลอง  เฉยบวั 017912 นายสุชล  เฉยบวั 1002028 ร.ร.บา้นบึงลูกนก อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

61 นายยทุธ  สุขศิลป์วิทยา 015049 น.ส.พชัรธารา  สุขศิป์วิทยา 1002029 ร.ร.บา้นบึงพิไกร อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จ

62 นายชาติชาย  เมฆี 010627 นายชนสรณ์  เมฆี 1002034 ร.ร.บา้นบางลาด อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

63 นายอนุสิงห์  กล่ินเกษร 013462 น.ส.พิมพจ์นัทร์  กล่ินเกษร 1002035 ร.ร.บา้นลานไผ่ อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

64 นางวนัเพญ็  โกวิทปาลกุล 006902 นายปณุยวจัน์  โกวิทาลกุล 1002040 ร.ร.บา้นวงัตะแบก อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน
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ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

65 นางวิภาพนัธ์  เพชรออ้น 005621 น.ส.ศิรดา  เพชรออ้น 1002045 ร.ร.บา้นคุยบา้นโอง อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

66 นางประไพร  เจริญธรรม 007001 นายชยานนท ์ เจริญธรรม 1002050 ร.ร.บา้นหนองโสน อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

67 นางประนอม  เปล่ียนแปลก 012825 นายปฐวี  เปล่ียนแปลก 1002050 ร.ร.บา้นหนองโสน อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 (ปี58=ปี5)ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

68 นางมารยาท  ป่ินทอง 008017 น.ส.ธนัยพร  ป่ินทอง 1003004 ร.ร.บา้นหนองไมก้อง อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

69 นางรัชนีย ์ สุขขา 007050 นายพิชยัวตั  สุขขา 1003005 ร.ร.อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ก าลงัฝึกงาน

70 นางแสงเทียน  แกว้นคร 010271 น.ส.กญัญาวรรณ  แกว้นคร 1003008 ร.ร.บา้นหนองแมแ่ตง อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

71 นางกฤษณา  แกว้มณี 017287 นายสนัติ  แกว้มณี 1003020 ร.ร.บา้นพานทอง อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

72 นางพรพรรณ  คงสุจริต 008973 น.ส.พนิดา  คงสุจริต 1004011 ร.ร.บา้นคุยมะมว่ง อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

73 นางจิรกานต ์ แกว้มีชยั 014270 นายไชยวฒัน์  แกว้มีชยั 1004015 ร.ร.บา้นเกศกาสร อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

74 นางนฤมล  พะโยม 017726 นายเชิดพงษ ์ พะโยม 1004027 ร.ร.บา้นหนองหลวง อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 (ปี56,ปี57=ปี5,)ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

75 นายสิทธิศกัด์ิ  ถาวร 011643 น.ส.ตวงทิพย ์ ถาวร 1004035 ร.ร.บา้นทรายทอง อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

76 นายสมชาย  เน้ือน่ิม 009249 น.ส.รักษมน  เน้ือน่ิม 1005004 ร.ร.อนุบาลโกสมัพี(ทา่คูณ) อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

77 นางภมรรัตน์  อินไผ่ 012224 นายรัฐพล  อินไผ่ 1005005 ร.ร.บา้นไร่ล าปาง อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

78 นายวรเดช  ต้ือยศ 013061 นายวิทวสั  ต้ือยศ 1005005 ร.ร.บา้นไร่ล าปาง อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

79 นายมงคล  ค  าส่ง 009093 นายวีระชยั  ค  าส่ง 1005009 ร.ร.บา้นหนองววัด า อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

80 นางวรรณา  โชคประเสริฐถาวร 006599 น.ส.ปิยดา  โชคประเสริฐถาวร 1005012 ร.ร.บา้นเกาะรากเสียด อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จ

81 นางประพนัธ์ศิลป์  แป้นปราณีต 016377 น.ส.ธนพร  แป้นปราณีต 1005012 ร.ร.บา้นเกาะรากเสียด อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

82 นายวิสุทธ์ิ  รักพว่ง 003961 นายอิศเรศ  รักพว่ง 1005013 ร.ร.บา้นวงัชมภู อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 (ปี58=ปี4)ขาดหลกัฐาน

83 นายปรีชา  อบเชย 010547 น.ส.ศดานนัท ์ อบเชย 1005013 ร.ร.บา้นวงัชมภู อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

84 นางปราณี  โสพนัธ์ 007857 น.ส.เพชรนภา  พกุช่ืน 1005015 ร.ร.บา้นใหมพ่ฒันา อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จ

85 นายไพฑูรย ์ มะณู 008123 น.ส.ภทัรพร  มะณู 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

86 นางจนัแรม  พงษสิ์งห์ 010088 นายนราวิชญ ์ พงษสิ์งห์ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

87 นางอมรรัตน์  มีขวญัรัก 009137 น.ส.อรดาริน  มีขวญัรัก 2001005 ร.ร.บา้นเขาพริกอนุสรณ์ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

88 นางพชัรินทร์  ขนุภกัดี 007140 นายทตัพงศ ์ ชูประเสริฐ 2001020 ร.ร.บา้นหนองบอน อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จ

89 นางสุวคนธ์  จนัทรี 016193 นายศุภจิต  จนัทรี 2001023 ร.ร.บา้นรังแถว อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

90 นางจุรี  ห่อมณีรัตน์ 017762 น.ส.ฐาปนี  เสือสิงห์ 2001032 ร.ร.บา้นห้วยแกว้ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

91 นายนิวฒัน์  เขตวิทย์ 004606 นายณฐัพล  เขตวิทย์ 2001034 ร.ร.บา้นวงัน ้าซึม อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

92 น.ส.พชร  นกัดนตรี 014486 น.ส.ธมลวรรณ  ลาธิบญุธรรม 2001035 ร.ร.บา้นวงัตาช่วย อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

93 นายสราวุฒิ  บญุราศรี 005282 น.ส.วรรณวิมล  บญุราศรี 2001037 ร.ร.บา้นสระตาพรม อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

94 นายอุดม  ธาระณะ 010736 นายสุธีนนท ์ ธาระณะ 2001041 ร.ร.อนุบาลปางมะค่า อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

95 นายวิทลู  เหล่าทอง 010474 นายวรุณ  เหล่าทอง 2001044 ร.ร.บา้นเขาพริกไทย อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

96 นางศิริลกัษณ์  จนัทอง 015164 นายกฤตชญพ์งศ ์ จนัทอง 2001044 ร.ร.บา้นเขาพริกไทย อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

97 นายไชยยงค ์ ค  าลา 012797 นายวสวตัต์ิ  ค  าลา 2001048 ร.ร.บา้นโป่งแต้ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน
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98 นางจุฑารัตน์  ศรีศกัด์ิเพชร 012802 นายภานุวิชญ ์ ศรีศกัด์ิเพชร 2001059 ร.ร.บา้นวงัพลบั อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 (ปี58=ปี4)ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

99 นางวรารัตน์  พนัธุ์ป้ัน 017760 นายศุภกร  พนัธุ์ป้ัน 2001060 ร.ร.บา้นหนองตะเคียน อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

100 นายศกัด์ิณรงค ์ สถาพรพิทกัษ์ 008788 น.ส.สุธิดา  สถาพรพิทกัษ์ 2001063 ร.ร.วดันอ้ยวรลกัษณ์ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

101 นางนิตยา  รักสุข 017761 นายอินทชั  พงษเ์กษตร์กรรม์ 2001066 ร.ร.วดัพฒันราษฎร์บ ารุง อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

102 นางวชัรี  น ้านุช 013130 น.ส.ณฏัฐ์ธิดา  น ้านุช 2001071 ร.ร.บา้นหวัเสลา อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

103 นายประยรู  ว่องธญัญการ 006817 นายรุ่งระวิน  ว่องธญัญการ 2002003 ร.ร.บา้นหนองโมก อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

104 นายจ านงค ์ ต่ายเทศ 011279 น.ส.สกาวเดือน  ต่ายเทศ 2002005 ร.ร.บา้นหนองปรือประชาสรรคอ์.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

105 นายทรงศกัด์ิ  เงินเมือง 019060 นายนิธิพฒัน์  เงินเมือง 2002009 ร.ร.บา้นสามเรือน อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบลงทะเบียน

106 นางวิภาวี  ชมภูศรี 013584 น.ส.ณฐัยาพร  ชมภูศรี 2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

107 นางพิชชาภา  ศรีสุข 014362 นายพงศธร  ศรีสุข 2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

108 นางปรานี  พลูพนัธ์ชู 014762 น.ส.กมลลกัษณ์  พลูพนัธ์ชู 2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

109 นางสมทวี  ทองแทน 006774 นายณฐัวิทย ์ ทองแทน 2002020 ร.ร.บา้นทา่พทุรา อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

110 นางสายสมร  คชภูมิ 011194 นายจิรภทัร  คชภูมิ 2002020 ร.ร.บา้นทา่พทุรา อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

111 นางสุรินทร์  วินิจสร 006010 นายกชกร  วินิจสร 2002027 ร.ร.บา้นวงัแขม(สว่างชยัวงศ)์ อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

112 นายวิรัด  วนัค  า 007258 นายพิษณุพงศ ์ วนัค  า 2002028 ร.ร.บา้นไร่ใหม่ อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

113 นายประเสริฐ  ด่านตระกูล 009237 นายกมัปนาท  ด่านตระกูล 2002036 ร.ร.วดัฤกษห์ร่ายสามคัคี อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

114 นายวีระยทุธ  จนัทร์ผง 009429 น.ส.พิมลพรรณ  จนัทร์ผง 2002037 ร.ร.บา้นนิคม อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

115 น.ส.นงเยาว ์ อุตโมงค์ 014598 น.ส.เบญจรัตน์  บวัสกุล 2002037 ร.ร.บา้นนิคม อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

116 นางธิดารัตน์  เผือกเหลือง 011674 น.ส.รัตนาวดี  เผือกเหลือง 2002038 ร.ร.บา้นวงัตะล่อม อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

117 นางสานนัท ์ นอ้ยสาย 008333 น.ส.อริสา  นอ้ยสาย 2002039 ร.ร.ชุมชนประชาสามคัคี อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

118 นางพรทิพย ์ คนสูงดี 013459 น.ส.นภสักร  คนสูงดี 2002039 ร.ร.ชุมชนประชาสามคัคี อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

119 นายธวชัชยั  ภูเลาสิงห์ 005671 นายกิตติภณ  ภูเลาสิงห์ 2002043 ร.ร.บา้นมาบคลา้ อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

120 นายวีระศกัด์ิ  ขนุพิลึก 010376 นายสิทธิกร  ขนุพิลึก 2002043 ร.ร.บา้นมาบคลา้ อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

121 นายกฤษณะ  เอ่ียมอาจ 012713 นายณวภทัร  เอ่ียมอาจ 2002046 ร.ร.วดัพรหมประดิษฐ์ อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

122 นางจินดา  พกุสุข 012744 น.ส.ณฐัวดี  พกุสุข 2002046 ร.ร.วดัพรหมประดิษฐ์ อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

123 นายสุชิน  ชา้งจัน่ 016997 นายรักกิจ  ชา้งจัน่ 2002046 ร.ร.วดัพรหมประดิษฐ์ อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

124 นางอุไรรัตน์  บษุบา 009930 นายวสุรัตน์  บษุบา 2002049 ร.ร.บา้นแมล่าด อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

125 นายปรีชา  สตัยะค า 010731 น.ส.นฤมล  สตัยะค า 2002049 ร.ร.บา้นแมล่าด อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

126 นายสุรสิทธ์ิ  ยา่นสากล 012507 น.ส.กนกวรรณ  ยา่นสากล 2003006 ร.ร.บา้นอุดมทรัพย์ อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

127 นายกิตติชยั  ไชยเมืองช่ืน 017275 น.ส..พลอยขวญั  ไชยเมืองช่ืน 2003006 ร.ร.บา้นอุดมทรัพย์ อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

128 นายสหสั  แกว้ยงั 013118 นายณฐัพงษ ์ แกว้ยงั 2003008 ร.ร.บา้นเพชรมงคล อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

129 นายวิชาญ  เหมมะณี 013154 น.ส.วิริยา  เหมมะณี 2003015 ร.ร.บา้นทา่ข้ึน อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

130 นางทนัตวนั  พรมสุทธ์ิ 008743 นายสิริพงษ ์ พรมสุทธ์ิ 2003018 ร.ร.บา้นคลองขดุ อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน
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131 นายสุรศกัด์ิ  รุ่งคีรี 011898 น.ส.สมหญิง  รุ่งคีรี 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

132 นางก าไร  อินทยะ 014570 นายณฐัธพงศ ์ อินทยะ 2004001 ร.ร.ชุมชนบา้นคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

133 นายธงชาติ  แซ่ยา่ง 018938 น.ส.เวธนี  แซ่ยา่ง 2004008 ร.ร.บา้นโชคชยัพฒันา อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

134 นางสุนนัทา  เงินแจ่ม 009675 นายชิษณุพงศ ์ เงินแจ่ม 2004014 ร.ร.บา้นบึงหล่ม อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

135 นางนิภาภรณ์  ยอดค า 018073 นายกษิภานุ  ยอดค า 2004021 ร.ร.บา้นสุขส าราญ อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

136 นายถาวร  ปักกาโถ 013580 น.ส.จุฑารัตน์  ปักกาโถ 2004025 ร.ร.บา้นคลองสมบรูณ์ อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

137 นางสุพตัรา  ขนักสิกรรม 009376 น.ส.สุจาริณี  ขนักสิกรรม 2004029 ร.ร.บา้นมอสมบรูณ์มิตรภาพท่ี189อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

138 นายศกัด์ิชยั  บางพาน 016352 นายศิวรัฐ  บางพาน 2004032 ร.ร.สกังามประชาสรรค์ อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

139 นางสมปอง  ขนุพิลึก 010948 น.ส.อริสรา  ขนุพิลึก 2005001 ร.ร.อนุบาลทรายทองวฒันา อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

140 ส.อ.สุพีร  โสทะ 015776 นายณฐัดนยั  โสทะ 2005002 ร.ร.บา้นวงัน ้าแดง อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ก าลงัฝึกงาน

141 นายไพศาล  วิวะโค 004662 น.ส.ณฐัวิภา  วิวะโค 2005006 ร.ร.บา้นศรีอุดมธญัญะ อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

142 นายธงชยั  เพ่ิมธญักรณ์ 009625 น.ส.ศศิวิมล  เพ่ิมธญักรณ์ 2005008 ร.ร.บา้นถาวรวฒันา อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

143 นายสุทธิ  กลางสุพรรณ์ 015434 นายธนิสพงษ ์ กลางสุพรรณ์ 2005010 ร.ร.บา้นถนนนอ้ย อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ก าลงัฝึกงาน

144 นายอนนัท ์ จนัทร์ศิริ 008330 นายศรัณย ์ จนัทร์ศิริ 2006001 ร.ร.บา้นชายเคือง อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

145 นายมงคล  เล็กกระจ่าง 005660 นายกฤษณพงศ ์ เล็กกระจ่าง 2006006 ร.ร.บา้นบึงสามคัคีก าแพงเขต อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

146 นายจ าเนียร  ต๊ิบกาวิน 007950 น.ส.ณฐัวดี  ต๊ิบกาวิน 2006006 ร.ร.บา้นบึงสามคัคีก าแพงเขต อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

147 นางอารีรัตน์  จนัทร์เพง็ 012128 น.ส.ศุภิสรา  จนัทร์เพง็ 2006006 ร.ร.บา้นบึงสามคัคีก าแพงเขต อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

148 นางพรนิภา  ข  าอว้ม  004798 นายอภิสิทธ์ิ  ข  าอว้ม 2006010 ร.ร.อนุบาลบึงสามคัคี(ทุง่สนุ่น)อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

149 นายสุคล  อนุสุริยา 009407 นายเทอดเกียรติ  อนุสุริยา 2006010 ร.ร.อนุบาลบึงสามคัคี(ทุง่สนุ่น)อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

150 นายเสถียร  จารุจิตร 009408 นายนรเศรษฐ์  จารุจิตร 2006011 ร.ร.บา้นดงเยน็ อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

151 นางสุพิศ  นาคเมือง 009010 นายภูมินทร์  นาคเมือง 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 (ปี58=ปี4)ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

152 นายกฤษฏ์ิอธิป  ชุตินธรากร 010014 น.ส.นภกมล  ชุตินธรากร 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

153 นางภาวิณี  กระแสร์ญาณ 010980 น.ส.ณภทัร  กระแสร์ญาณ 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

154 นางส าราญ  จิตตช์นะ 006362 น.ส.ปัญชานาฏ  จิตตช์นะ 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วดัทุง่สวน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

155 นางวนัเพญ็  วงศค์  าจนัทร์ 014583 นายพิชชาญุตร์  วงศค์  าจนัทร์ 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วดัทุง่สวน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

156 น.ส.วิราภรณ์  เกิดเทพ 016219 นายบณัฑิต  มาลยัลอย 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วดัทุง่สวน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

157 นางสุพตัรา  ตาทิพย์ 016102 น.ส.วราภรณ์  ตาทิพย์ 3002006 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

158 นางฐิตินาท  อินทิพย์ 017243 นายณฐัพล  เกษประทมุ 3002006 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                        มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

159 นายสมใจ  วิชยัยา 010063 นายชาคร  วิชยัยา 3003001 ศูนยก์ารศึกษา เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จ

160 นางมะลิวลัย ์ งามจนัทราทิพย์ 006677 นายวิศรุต  งามจนัทราทิพย์ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

161 นายกฤษฎา  ชูกล่ิน 007108 นายชยัวิชิต  ชูกล่ิน 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จ

162 นายสุพล  จนัปอภาร 008853 น.ส.วรกาญจน์  จนัปอภาร 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

163 นายเดโชวตั  ทกัคุม้ 011239 นายพงศป์ณต  ทกัคุม้ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

164 นางสุดใจ  ยาละ 015485 น.ส.ศุภทัรศิริ  ยาละ 3003005 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

165 นางสมปอง  ฉายอรุณ 017311 น.ส.วารุณี  ฉายอรุณ 3003007 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

166 นายธีระ  ภกัดี 004794 น.ส.บงกชรัตน์  ภกัดี 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 (ปี58=ปี4)มีใบรับรอง

167 นายสุรชยั  โกศิยะกุล 012475 น.ส.พิมวนชั  โกศิยะกุล 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

168 นางรัตนาภรณ์  จองไพจิตรสกุล 012534 นายอภิวชัร์  จองไพจิตรสกุล 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

169 นายสฤษณ์  พรมสายใจ 013389 น.ส.อิศเรศ  พรมสายใจ 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

170 นายพิพกัตร์  สุขทรัพย์ 015014 น.ส.พชัรียา  สุขทรัพย์ 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จ

171 นายสมศกัด์ิ  ณ ล าพนู 011472 น.ส.ภสัราภรณ์  ณ ล าพนู 3003011 อุทยานประวติัศาสตร์ เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

172 นางวรรณภา  ทพัมงคล 008922 น.ส.สุพิชชา  ทพัมงคล 3003012 สนง.วฒันธรรม เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

173 นางขวญัใจ  พิรุณ 014273 น.ส.ชนมศิ์ริ  พิรุณ 3003013 สกสค. เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

174 นายสวสัด์ิ  ป้องเหลือบ 006087 น.ส.กุลรัตน์  ป้องเหลือบ 3003015 บ านาญศูนยก์ารศึกษา เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

175 นายวิทยา  เทพสุวรรณ 008554 น.ส.ทิพยา  เทพสุวรรณ 3003015 บ านาญศูนยก์ารศึกษา เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

176 นายสมศกัด์ิ  นิลสนธิ 002819 น.ส.สนธิพร  นิลสนธิ 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดทะเบียนบา้น/ใบเสร็จ

177 นายรัศมี  ภู่ทอง 012076 นายรุจิภาส  ภู่ทอง 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

178 ส.อ.ทศันะ  โตมงคล 016320 นายทศพร  โตมงคล 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

179 นายสมนึก  เพชรพิพฒัน์ 016664 นายบดีศร  เพชรพิพฒัน์ 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดค ารับรอง/ใบเสร็จ

180 นายจ าเนียร  นนัเต๋ 011002 นายยทุธนา  นนัเต๋ 4002003 บ านาญ  อ.โกสมัพีฯ บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

181 นางวิภารัตน์  หิงห้อยทอง 003844 นายภทัรดนยั  หิงห้อยทอง 5002006 บ านาญ อ.ขาณุฯ บ านาญเขต2                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 (ปี58=ปี4)ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

182 นายวิชยั  งามสม 003491 น.ส.กาญจนาภรณ์  งามสม 5002007 บ านาญ อ.บึงสามคัคี บ านาญเขต2                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดค ารับรอง/ใบเสร็จลงทะเบียน

183 นายสุชิน  ธงชยั 007261 น.ส.แกว้ตา  ธงชยั 5002008 บ านาญ อ.คลองขลุง บ านาญเขต2                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

184 นายพงษสิ์งห์  บดีรัฐ 007757 นายภทัรกร  บดีรัฐ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

185 นายพิษณุ  ศิริวฒัน์ 011469 น.ส.พชัยา  ศิริวฒัน์ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

186 นางบษุบา  เสียงสุขสนัติ 013011 นายธีรภทัร  เสียงสุขสนัติ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดเอกสาร ปี58ขอมาปี4

187 นางอมรรัตน์  สิงห์คาร 014153 นายวทญัญู  สิงห์คาร 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

188 นางอุ่นเรือน  ร่มพยอม 014247 น.ส.พชัราภรณ์  ร่มพยอม 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

189 นายพนธ์วศิษฎ ์ กลางนภา 014441 น.ส.อรนภา  กลางนภา 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

190 นายพนธ์วศิษฎ ์ กลางนภา 014441 นายเอกพฒัน์  กลางนภา 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

191 นายอดิศกัด์ิ  โกศิยะกุล 017708 น.ส.พิชญา  โกศิยะกุล 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

192 นางศกัด์ิศรี  นามนาค 011307 น.ส.ชุติกาญจน์  นามนาค 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

193 นางโสภนา  ปรักมานนท์ 012288 น.ส.เมธาวี  ปรักมานนท์ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

194 นางจนัลดา  สงัขย์ก 018969 น.ส.จิราวรรณ  วิเวกวินย์ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

195 นายสุดใจ  จารุจิตร์ 014179 นายกิตตะธี  จารุจิตร์ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

196 นายเอกลกัษณ์  ผลพระ 014496 น.ส.สราลกัษณ์  ผลพระ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน
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197 นางจิราพร  ชยัแสงแกว้ 014942 น.ส.สุวิตตา  ชยัแสงแกว้ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

198 นางศุภชลา  เพชรแกมทอง 015492 น.ส.ภทัราพร  เพชรแกมทอง 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

199 นางนิสรา  วงษบ์ญุมาก 015948 น.ส.นิสิตา  วงษบ์ญุมาก 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

200 นางพรทิพา  วรรณสมยั 013520 น.ส.คณิตา  วรรณสมยั 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

201 นายสุทธิพงษ ์ ธรรมสอน 016008 นายศุภณฐั  ธรรมสอน 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

202 นางสุดใจ   วฒันศิริ 015850 นายนวกร  วฒันศิริ 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลทะเบียน

203 นายพงษเ์ทพ  นาคอน้ 011097 น.ส.วิชุดา  นาคอน้ 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

204 นางชุติกาญจน์  หงสาภินนัทน์ 015720 นายกอ้งเกียรติ  ยีห่วา 8008005 ร.ร.ทุง่โพธ์ิทะเลพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบลงทะเบียน

205 นางเพญ็ศรี  เกียรติสุดาเก้ือกูล 012249 น.ส.ณฐัธิดา  เกียรติสุดาเก้ือกูล 8008006 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

206 นางเกษร  นอ้ยระแหง 014505 นายกรวรรษ  นอ้ยระแหง 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

207 นางก่ิงอุไร  แสงเทียนประไพ 018306 นายสิทธิพร  แสงเทียนประไพ 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

208 นางปาณิศา  ศรีเมือง 011632 น.ส.ณิชากร  แสนสนิท 8008018 ร.ร.โกสมัพีวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

209 นายอ านวย  ค  าดี 011213 น.ส.ฉวีวรรณ  ค  าดี 8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

210 นางจนัทนา  ป้อมลอย 011828 นายเสฎฐวุฒิ  ป้อมลอย 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

211 นายสมนึก  มลูกะกุล 017924 น.ส.วิศลัยศ์ยา  มลูกะกุล 8008020 ร.ร.โคง้ไผวิ่ทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

212 นายธีระ  เสือสิงห์ 015883 น.ส.กญัญารัตน์  เสือสิงห์ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

213 นางทิพยพ์าที  วิชาพร 011494 น.ส.มขุสุดา  วิชาพร 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

214 นายวิทวสั  แสงแกว้ 018940 น.ส.ฐิติกาญจน์  แสงแกว้ 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

215 นายมานพ  นาคชาตรี 011555 น.ส.ชนนิกานต ์ นาคชาตรี 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

216 นางจุฬารัตน์  ผอ่งจิต 011886 น.ส.กชกร  ผอ่งจิต 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

217 นายสมภพ  ทา่พริก 009362 น.ส.ฑิฆมัพร    ทา่พริก 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

218 นางพิมผกา  ครุฑสุวรรณ์ 011895 น.ส.จรรยาพร  ครุฑสุวรรณ์ 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

219 นายวิทลู  เขมน้เขตวิทย์ 014473 นายวิทวสั  เขมน้เขตวิทย์ 8008030 ร.ร.คลองลานพฒันาจินดาศกัด์ิ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

220 นางจุฬาลกัษณ์  ศรเล่ียมทอง 011215 น.ส.สุพิชชา  ศรเล่ียมทอง 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

221 นางจุฬาลกัษณ์  ศรเล่ียมทอง 011215 นายพงศพ์ล  ศรเล่ียมทอง 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

222 นางรุ่งทิพย ์ ศิรินทร์วงศ์ 015409 น.ส.สุขธารทิศ  ศิรินทร์วงศ์ 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

223 นางรุ่งทิพย ์ ศิรินทร์วงศ์ 015409 นายสุทธิพงษ ์ ศิรินทร์วงศ์ 8008031 ส านกังาน สพม.41 กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

224 นายชุมพล  กนัธิวาท 007078 น.ส.รุ่งรวิน  กนัธิวาท 9801005 โอนยา้ยต่างจงัหวดั หน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600

225 นายสาคร  ศิริวฒันาโรจน์ 008501 น.ส.ศุภิสรา  ศิริวฒันาโรจน์ 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

226 นางเกษรา  นาคทอง 010532 น.ส.วีรีรีน  นาคทอง 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน

227 นายอนนัต ์ คงชุม 015585 นายอารยวิชญ ์ คงชุม 9801006 โอนยา้ยต่างจงัหวดัหกัธนาคารหน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 4 1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

รวม 363,200
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รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันมหาวทิยาลัยปีที ่5

1 นางเรณู  ฉิมพานิชย์ 011127 น.ส.พรยมล  ฉิมพานิชย์ 1001002 ร.ร.วดัคูยาง อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

2 นางเตือนใจ  มสิุกะปาน 011498 น.ส.รมิดา  มสิุกะปาน 1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแกว้) อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

3 นางผอ่งศรี  สาระถี 006952 นายปิยณฐั  สาระถี 1001042 ร.ร.บา้นหนองเต่าสามคัคี อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

4 นายวิศิษฎ ์ ดีจ๋ิว 014325 นายนภสัพงศ ์ ดีจ๋ิว 1001051 ร.ร.ผินฯ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐานปี 59 (ปี58 อยู่ปี 3)

5 นางทศันีย ์ ป่ินประภา 003273 นายณฐัจกัร  ป่ินประภา 1001053 ร.ร.สหวิทยาคม อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

6 นายไพศาล  กอ้นจนัทร์เทศ 013898 น.ส.ศิริลกัษณ์  กอ้นจนัทร์เทศ 1001073 ร.ร.บา้นดาดทองเจริญ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐานปี 59 (ปี58 อยู่ปี 5)

7 นายนิพนธ์  วจีสจัจะ 011387 น.ส.สุภาภรณ์  วจีสจัจะ 1001084 ร.ร.บา้นคลองใหญ่ใต้ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

8 นายสมพงษ ์ สุขอู๊ด 012465 น.ส.สาธิดา  สุขอู๊ด 1001086 ร.ร.บา้นมอสมบติั อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐานปี 59

9 นางอมัพร  จอมมาวรรณ 005816 น.ส.ยวุรัตน์  จอมมาวรรณ 1002004 ร.ร.บา้นพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

10 นายคนอง  เงินทอง 012144 นายสรศกัด์ิ  เงินทอง 1002039 ร.ร.บา้นแคทอง อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

11 นางทชัพรรณ  ทองสุก 006382 นายศิรวิทย ์ ทองสุก 1002045 ร.ร.บา้นคุยบา้นโอง อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

12 นางสุนีย ์ พรมมาก 015390 นายภาณุ  ปาพนัธ์ 1002046 ร.ร.บา้นนาป่าแดง อ.พรานกระต่าย                                               มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

13 นายประสิทธ์ิ  เรืองอุไร 015852 นายประสิทธ์ิ  เรืองอุไร 1003019 ร.ร.บา้นหนองหวัควาย อ.ไทรงาม                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

14 นายแมน้  บญุล ้า 006053 นายสธน  บญุล ้า 1004004 ร.ร.บา้นหนองแขม อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

15 นายเดิน  รัตนะ 010576 นายวชัรพงษ ์ รัตนะ 1004035 ร.ร.บา้นทรายทอง อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

16 นางเฟ่ืองฟ้า  สุขเจริญ 015157 นายรพีพฒัน์  สุขเจริญ 1005007 ร.ร.บา้นดงซ่อม อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

17 นางพรฟ้า  ดุรงคเวโรจน์ 014748 นายพิชญพงษ ์ ดุรงคเวโรจน์ 1005017 ร.ร.บา้นลานดอกไม้ อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

18 นายคงฤทธ์ิ  อภิวฒัน์ปญุญบาล 007020 น.ส.อรจรรยา  อภิวฒัน์ปญุญบาล1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

19 นางศรีวรรณ  สืบวงษเ์หรียญ 014906 นายภูมิ  คุม้หร่ัง 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

20 นางกลัยาณี  ผิวผอ่ง 009066 นายโชติวติั  ผิวผอ่ง 2001009 ร.ร.ชุมชนบา้นโคง้ไผ่ อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

21 นายมงคล  อินสอาดพล 014831 นายวิษณุ  อินสอาดพล 2001021 ร.ร.ชุมชนบา้นสลกบาตร อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

22 นางศิริ  ดีกงั 015160 น.ส.ศศิวิมล  ดีกงั 2001033 ร.ร.บา้นไร่ดอนแตง อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

23 นางพิมพใ์จ  เจริญเวชรักษ์ 018854 น.ส.ศมนพรรณ  เจริญเวชรักษ์ 2001043 ร.ร.บา้นหนองน ้าแดง อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

24 นายสุเทพ  ศรีมว่ง 011917 น.ส.สุธิดา  ศรีมว่ง 2001070 ร.ร.บา้นบึงหล่มสามคัคี อ. ขาณุฯ                                                    มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

25 นายนพดล  สืบวงษร์อด 016014 นายนวดล  สืบวงษร์อด 2002008 ร.ร.อนุบาลวงัไทร อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

26 นายชยัพฤกษ ์ พ่ึงพุม่ 009444 นายชยากร  พ่ึงพุม่ 2002022 ร.ร.บา้นคลองแขยง อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

27 นางอมัพร  ดวงปัญญาสว่าง 003618 นายโสภณ  ดวงปัญญาสว่าง 2002027 ร.ร.บา้นวงัแขม(สว่างชยัวงศ)์ อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

28 นายศกัด์ิศรี  ลอยบณัฑิตย์ 014107 น.ส.แวววรรณ  ลอยบณัฑิตย์ 2002038 ร.ร.บา้นวงัตะล่อม อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

29 นางศิริพร  ใจแสน 009449 น.ส.ปฐมา  ใจแสน 2002041 ร.ร.บา้นถนนงาม อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

30 นายวิชิต  แพงทอง 015010 น.ส.ชนาภา  แพงทอง 2003013 ร.ร.บา้นคลองลึกพฒันา อ.ปางศิลาทอง                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

31 นายสุรันต ์ ทอดเสียง 012608 นายชยัณฐั  ทอดเสียง 2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

32 นายประดิษฐ์  วนัแจง้ 010971 นายภาณุพงศ ์ วนัแจง้ 2004023 ร.ร.บา้นโป่งน ้าร้อน อ.คลองลาน                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

33 นางรุจิรา  ขมุทรัพย์ 009076 น.ส.ปภสัรา  ขมุทรัพย์ 2005001 ร.ร.อนุบาลทรายทองวฒันา อ.ทรายทอง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

34 นางรัชนีวนั  รังมาตย์ 007916 นายอภิสิทธ์ิ  รังมาตย์ 2006002 ร.ร.บา้นวงัชะโอน อ.บึงสามคัคี                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

35 นางชุติมา  อินสุวรรณ 015619 น.ส.ปาริมา  อินสุวรรณ 2007000 เขตพ้ืนท่ี 2 เขตพ้ืนท่ี 2                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

36 นางเพญ็นภา  ศรีทบัทิม 012367 น.ส.ภาสินี  ศรีทบัทิม 3003008 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

37 นางจิตภา  ถมอินทร์ 009955 น.ส.วรางคณา  ถมอินทร์ 3003012 สนง.วฒันธรรม เขตไมส่งักดัพ้ืนท่ี                                         มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

38 นายรวน  ปริสาวงค์ 002859 นายภูวภทัธ์  ปริสาวงค์ 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

39 ส.อ.มานพ  ศรีเทียม 014401 น.ส.นภสัวรรณ  ศรีเทียม 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 ใบรับรองบตุร

40 นายสมบญุ  วิเศษวงษา 003442 นายนภทัร  วิเศษวงษา 5002008 บ านาญ อ.คลองขลุง บ านาญเขต2                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

41 นางช่ืนจิตต ์ ทรัพยสุ์ริต 007985 น.ส.คคณนัตฑิ์ตา  ทรัพยสุ์ริต 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

42 นายสมศกัด์ิ  สิงห์เผน่ 012036 น.ส.จิตวดี  สิงห์เผน่ 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา สามญัขาณุวิทยา                                              มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

43 นางมาลินี  อินจนัทร์ 006174 นายสรสิช  อินจนัทร์ 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

44 นายวิเชียร  ยอดนิล 009394 นายธนวฒัน์  ยอดนิล 8008001 ร.ร.วชัรวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

45 นางสมสุข  พิมพแ์ดง 008355 นายกษิดิศ  พิมพแ์ดง 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

46 นายขยายศกัด์ิชยั  อนุสนธ์ิ 006604 นายทกัษด์นยั  อนุสนธ์ิ 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 ทะเบียนบา้น+หลกัฐาน

47 นางดรุณี  ค  าสีสงัข์ 011543 นายเจษฎา  ค  าสีสงข์ 8008004 ร.ร.นาบอ่ค าวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

48 นางทองสุก  ศิลปศาสตร์ 013965 น.ส.ชุติกาญจน์  ศิลปศาสตร์ 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

49 นายอุดมศกัด์ิ  ไตรวาท 010102 น.ส.ชวลัลกัษณ์  ไตรวาท 8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐานปี 59

50 นายสงัวาลย ์ ชูจ๋ิว 013488 น.ส.ศิริรัตน์  ชูจ๋ิว 8008017 ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

51 นายวิฑูรย ์ พานชยั 013887 น.ส.กาญจน์ประภา  พานชยั 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600 หลกัฐาน

52 ว่าท่ีพ.ต.อนนท ์ ดุลยสุริเยนทร์ 017319 น.ส.อวลี  ดุลยสุริเยนทร์ 8008026 ร.ร.ทุง่ทรายวิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

53 นายบณัฑิตย ์ มณีพนัธ์ 006586 นายวนัชนก  มณีพนัธ์ 9801014 หน่วยกลางโอนยา้ยหกัตน้สงักดัหน่วยกลาง                                                   มหาวิทยาลยั ปีท่ี 5 1,600

รวม 84,800



รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันอนุบาล 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก รหัส โรงเรียน สังกัด ช้ัน จ านวนเงิน หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2559

รายช่ือสมาชิกทีย่ื่นขอรับทุน   ระดบัช้ันมหาวทิยาลัยปีที ่6

1 นางส าอางค ์ วชัรพฒันกุล 007057 น.ส.นภสันนัท ์ วชัรพฒันกุล 1001040 ร.ร.บา้นวงัโบสถ์ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 6 1,600 หลกัฐานปี 59

2 นางณฐัฐิญา  อคัรจรัญรัตน์ 011424 น.ส.เมธีณฐั  อคัรจรัญรัตน์ 1001049 ร.ร.บา้นชยัภูมิ อ.เมือง                                                     มหาวิทยาลยั ปีท่ี 6 1,600 หลกัฐานปี 59

3 นางสมถวิล  จูดว้ง 010545 น.ส.กนกพร  จูดว้ง 1004017 ร.ร.บา้นบึงกระดาน อ. ลานกระบือ                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 6 1,600 หลกัฐานปี 59

4 นายวาสนา  ลมไธสง 010477 นายอนุชา  ลมไธสง 1005013 ร.ร.บา้นวงัชมภู อ.โกสมัพีนคร                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 6 1,600 หลกัฐานปี 59

5 นายไพฑูรย ์ มะณู 008123 นายพิชิตโชค  มะณู 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 6 1,600 หลกัฐานปี 59

6 นางจนัแรม  พงษสิ์งห์ 010088 น.ส.จินตจุ์ฑา  พงษสิ์งห์ 1007000 เขตพ้ืนท่ี 1 เขตพ้ืนท่ี 1                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 6 1,600

7 นายวิชาญ  อนุสรณ์ประดิษฐ ์์ 006170 นายธีรภทัธ์  อนุสรณ์ประดิษฐ์ 2002023 ร.ร.บา้นวงับวั อ.คลองขลุง                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 6 1,600 หลกัฐานปี  59

8 นางมณฑารพ  สุรเดชา 013007 น.ส.ตติญยา  สุรเดชา 4002002 บ านาญ อ.เมือง บ านาญเขต 1                                                  มหาวิทยาลยั ปีท่ี 6 1,600 หลกัฐานปี 59

9 นางณฐัวีณ์  นิธิจินดาวชัร์ 013403 น.ส.ญภา  นิธิจินดาวชัร์ 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 6 1,600 หลกัฐานปี 59

10 นายประทวน  เขม็เพชร 014561 น.ส.ปัทมพร  เขม็เพชร 6006001 ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม สามญัก าแพงเพชรพิทยาคม                                       มหาวิทยาลยั ปีท่ี 6 1,600 หลกัฐานปี 59

11 นางจิตติมา  เปียมาลย์ 012897 นายศตาย ุ เปียมาลย์ 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา กรมสามญั กพ.                                                มหาวิทยาลยั ปีท่ี 6 1,600 หลกัฐานปี 59

รวม 17,600

     รวมสมาชิกย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรทั้งส้ิน   3,058   ราย    รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน  3,757,000   บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)


