
ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล(ผู้ขอรบัทุน) โรงเรยีน เขตอ าเภอ ช่ือ-สกุล(บุตรสมาชิก) การศึกษา เบอรโ์ทรศัพท์ รบัทุนโดย

1 6805 นายกฤศกร     เชาวนิช วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง ด.ช.กันธรากร เชาวนิช อนุบาล 3 088-4505942 กรรมการ

2 7236 นายวุฒิพงศ์ ภิรมย์ โรงเรียนวัดนารายณิการาม อ.กะปง ด.ช.พิชญพงศ์ ภิรมย์ อนุบาล 1 089-8730283 กรรมการ

3 7300 นางสาวจิรภิญญา  เกียรติภริพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนิลาด อ.คุระบุรี ด.ญ.อุนนัดดา ภาโอภาส อนุบาล 1 084-3064403  11-05610-2

4 7486 นางสวุรรณี    ภิรมย์ โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ณัฐภูมินทร์ ภิรมย์ อนุบาล 2 084-4460254 กรรมการ

5 7651 น.ส.วันดี  สง่ากอง โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ธนโชติ สายบุญ อนุบาล 2 098-6708297 11-05809-2

6 7754 นางศิริกานต์   ขุนทองจันทร์ โรงเรียนตะกัว่ป่า"เสนานุกูล" อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ศิริฤทธิ ์ขุนทองจันทร์ อนุบาล 2 081-2730428 11-07364-0

7 7898 น.ส.วรรณเพ็ญ  อนุกูล โรงเรียนบ้านเกาะนก อ.ท้ายเหมือง ด.ช.อัฐกฤต อนุกุล อนุบาล 1 084-8453884 11-04009-0

8 8096 นายนันตชัย แอบู โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว อ.เกาะยาว ด.ญ.ณฐานันท์ แอบู อนุบาล 1 086-9537873 กรรมการ

9 8135 นางวัลลภา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.สทิธศัิกดิ ์บัวทอง อนุบาล 1 081-9683606 กรรมการ

10 8162 นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญ โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง ด.ญ.กมลชนก สมบัติบุญ อนุบาล 1 089-1982524 กรรมการ

11 8296 นางอุมาทิพย์ กุศลสขุ โรงเรียนวัดปัตติการาม อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ฐาปนพงศ์ กุศลสขุ อนุบาล 3 087-3516452 กรรมการ

12 8390 นายปิยะพงษ์ หมันการ โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ธาวิน หมันการ อนุบาล 3 086-2692922 กรรมการ

13 8529 นางสาวอุทัยวรรณ    ทับทิมทองสขุ โรงเรียนวัดนิโครธาราม อ.ทับปุด ด.ช.ปรัตถกร ทับทิมทองสขุ อนุบาล 2 089-2561757 11-07848-7

14 8592 นายวีระยุทธ     ฉันทกุล โรงเรียนอนุบาลนิลลุบล อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.กชวรรณ ฉันทกุล อนุบาล 2 087-2938060 กรรมการ

15 8682 นางสาวเกศริน     เกตุชู โรงเรียนบ้านหว้ยทรัพย์ อ.คุระบุรี ด.ช.เก้ากฤษกร เลิศกังวานิช อนุบาล 2 087-4743275 11-07404-5

16 8746 นางสาวลดาวัลย์     ภัทรวิวัฒน์ โรงเรียนตะกัว่ป่าคีรีเขต อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.พัชรพล ใจหลัก อนุบาล 1 098-4642382 11-05122-0

17 8772 นายอู่ทอง     แก่นลา โรงเรียนบ้านบางมรวน อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ธชัพล แก่นลา อนุบาล 1 085-7857974 11-07425-8

18 8774 นางสาวยุภาภรณ์     บุรี โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.พุทรศิลป์ รักปลอด อนุบาล 3 082-2803054 11-05402-1

รายช่ือระดับช้ันอนบุาล   ปี2562    (ทนุละ 700 บาท)



19 9090 นางฐติารีย์     บุญทา โรงเรียนบ้านโคกยาง อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.พิชญธดิา บัญทา อนุบาล 2 086-8779788 กรรมการ

20 9278 นางจารุนัน วิจิตต์ โรงเรียนบ้านบางแก้ว อ.กะปง ด.ช.อชิรวัตต์ิ วิจิตต์ อนุบาล 3 098-0202421 กรรมการ

21 9491 นายอธพิงษ์    พุฒเล็ก โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง ด.ช.พุฒิพัชร พุฒเล็ก อนุบาล 2 091-8218595 11-05999-2

22 9573 นางสาวอภิญญา สงเขียว โรงเรียนบ้านปากวีป อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ณัฐวรา จันทร์ฤทธิ์ อนุบาล 3 089-5987684 11-07359-4

23 9651 นายกมลวิทย์   จุลชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมือง ด.ญ.ขวัญศิริ จุลชู อนุบาล 2 086-6919290 กรรมการ

24 9833 นางปภัสสร สารสทิธิ์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ อ.เกาะยาว ด.ช.กันตภัทร สารสทิธิ์ อนุบาล 3 081-2827992 กรรมการ

25 9859 นายรังสมิา     จิตโสภา โรงเรียนวัดประชุมศึกษา อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ปุณณวิช จิตโสภา อนุบาล 3 087-8905779 11-06744-1

26 9979 นางสชุาดา     แสงทอง โรงเรียนพระราชทานทับละมุ อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.พรธดิา แสงทอง อนุบาล 2 084-8438926 11-06496-5

27 10027 นางสาวสชุาดา     คุปต์บดินทร์ โรงเรียนบ้านท่านุน่ อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ญ.กัญญาภัทร แก้วอินฤทธิ์ อนุบาล 1 083-6900444 กรรมการ

28 10061 นางสาวอารียา     รักชู โรงเรียนทุ่งโพธิวิ์ทยา อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ญ.ดุจพลอย รักชู อนุบาล 1 080-8940656 11-06495-4

29 10131 นางสาวชาลิตา     ยาหมาย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ฟาติน กิง่เล็ก อนุบาล 1 080-7715497 กรรมการ

30 10203 นางธาราทิพย์     ปานสขุ โรงเรียนวัดไตรมารคสถิต อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ช.กรรภิรมย์ ปานสขุ อนุบาล 1 090-0699861 กรรมการ

31 10248 นางสาวแจนจิรา   ทองเจิม โรงเรียนบ้านถํ้าทองหลาง อ.ทับปุด ด.ช.จิราภูมิ ศรีนวล อนุบาล 1 086-0435474 11-07022-1

32 10403 นางจารุวรรณ     ประดิษฐการ โรงเรียนอนุบาลทับปุด อ.ทับปุด ด.ญ.กรวรรณ ประดิษฐการ อนุบาล 2 086-7786912 11-07518-1

33 10407 นางสาวเบญจลักษณ์     ยกย่อง โรงเรียนวัดไตรมารคสถิต อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ช.พลฑัต อ๋องสกุล อนุบาล 2 095-0787603 กรรมการ

34 10466 นางสาวสรินญา     วงค์กล้า โรงเรียนบ้านทุ่งละออง อ.คุระบุรี ด.ช.รัชชานนท์ บ้านนบ อนุบาล 3 095-9268483 กรรมการ

35 8340 นางมยุรา   นิยมเดชา โรงเรียนบ้านคอกช้าง อ.ทับปุด ด.ญ.ดานีน นิยมเดชา อนุบาล 1 087-8903099 11-06616-9

36 8877 นางศศิมา     ทิพย์สวัสดิ์ โรงเรียนทับปุดวิทยา อ.ทับปุด ด.ช.ภัทรนนท์ ทิพย์สวัสดิ์ อนุบาล 1 087-3831279 กรรมการ

37 8218 นางสาวผการัตน์ กล่ินเกษร โรงเรียนเมืองพังงา อ.เมือง ด.ช.ภิญญปัณฑ์ ทองชู อนุบาล 1 087-260529 11-04792-2

38 10135 นางนิภารัตน์     ตันสกุล โรงเรียนสทุธอินุสรณ์ อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.กัญญาณัฐ ตันสกุล อนุบาล 2 083-5033076 11-07536-1

39 9865 นางปานฉัตร     นาคแก้ว โรงเรียนบ้านหนิลาด อ.คุระบุรี ด.ญ.จิดาภา นาคแก้ว อนุบาล 3 085-7977674 11-06604-6



ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล(ผู้ขอรบัทุน) โรงเรยีน เขตอ าเภอ ช่ือ-สกุล(บุตรสมาชิก) การศึกษา เบอรโ์ทรศัพท์ รบัทุนโดย

1 5755 นางมณเฑียร  ขุลีพันธุ์ โรงเรียนบ้านท่าจูด อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ณัฏฐกิตต์ิ ขุลีพันธุ์ ป.5 089-9729478 กรรมการ

2 6216 นายประจํา  ทองได้หนู โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อ.คุระบุรี ด.ช.บุญยกร ทองได้หนู ป.1 097-2768112 11-05313-2

3 6528 นายเจริญ  กูเ้ขียว โรงเรียนวัดประชาธกิาราม อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ธญัพิสษิฐ ์กูเ้ขียว ป.6 081-8932627 กรรมการ

4 6537 นางจิตติมา  บรรลุสขุ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ทัตสรวง บรรลุสขุ ป.3 089-5887477 กรรมการ

5 6656 นางอชิรญา  ไพพงศ์ โรงเรียนอนุบาลทับปุด อ.ทับปุด ด.ญ.สวีุรยา ไพพงศ์ ป.6 089-2515408 กรรมการ

6 6670 นางนัทธมน  ไทยแท้ สํานักงานวัฒนธรรม อ.เมือง ด.ญ.ประภาศิริ ไทยแท้ ป.4 081-8748625 กรรมการ

7 6684 นางจริยา  ไพจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม อ.ทับปุด ด.ช.กฤตเมธ ไพจิตร ป.4 084-8378747 11-01319-0

8 6810 นางวิชชุตา  แก้วมณี โรงเรียนบ้านบางคร่ัง อ.คุระบุรี ด.ช.เอกวิชญ์ แก้วมณี ป.5 087-8242523 11-02616-0

9 6918 นายไกรศร  ไชยเทพ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ชยภัทร ไชยเทพ ป.4 089-2901638 กรรมการ

10 6983 นายพรชัย  ช่วยทอง โรงเรียนบ้านหนิลาด อ.คุระบุรี ด.ช.นพฤทธิ ์ช่วยทอง ป.1 081-0906441 กรรมการ

11 7031 น.ส.วราพรรณ์  โก้สกุล พนักงานและลูกจ้าง สหกรณ์ อ.เมือง ด.ญ.กีรติญา พิกุลทอง ป.3 082-6694195 11-01645-0

12 7102 น.ส.ณิชา  ประกอบทรัพย์ โรงเรียนทับปุดวิทยา อ.ทับปุด ด.ญ.ศุภิสรา พันธโ์ภชน์ ป.1 087-8961249 กรรมการ

13 7201 นายวิศิษฎ์  เพชรดํา โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.วรพล เพชรดํา ป.6 093-7300596 11-01778-0

14 7258 นายถาวร  รักปลอด โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ถาวรัก รักปลอด ป.6 081-0876155 กรรมการ

15 7259 น.ส.หทัชยานันท์     แก้วเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมือง ด.ญ.สวุพัชร คล่องแคล้ว ป.4 095-9416544 กรรมการ

16 7266 นางจิราพร  แสงไฟ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ทรงกฤตาฬ์ แสงไฟ ป.2 089-8750037 11-04361-4

17 7272 นางอนงค์นาฎ  ล่ิมพรรณ์ โรงเรียนตะกัว่ป่าคีรีเขต อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.หยาดพิรุน ล่ิมพรรณ์ ป.3 089-5918949 11-03101-0

รายช่ือระดบัช้ันประถมศกึษา  2562        (ทนุละ 800 บาท)



18 7329 นายอนันต์  หาญจิตร โรงเรียนบ้านย่าหมี อ.เกาะยาว ด.ญ.อัลวานีย์ หาญจิตร ป.6 084-7197763 11-03005-0

19 7403 น.ส.นันทวัน  ทองทวีวิวัฒน์ โรงเรียนวัดสวุรรณคูหา อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ช.ติณณภพ ผลเจริญ ป.1 081-8934181 11-02587-0

20 7407 นายวิชัยรัตน์  หมีปอง โรงเรียนวัดโคกสวย อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ญ.ญารินดา หมีปอง ป.2 087-8884348 กรรมการ

21 7410 นายจริยนันท์  อุดมผลชัยเจริญ โรงเรียนวัดสองแพรก อ.เมือง ด.ญ.นภสร อุดมผลชัยเจริญ ป.5 089-6490229 กรรมการ

22 7417 นางพิมพ์กุล     ทัดแก้ว สํานักงานศึกษาธกิารจังหวัดพังงา อ.เมือง ด.ช.กันตพัฒน์ ทัดแก้ว ป.4 097-9526141 11-01983-0

23 7423 นางนันทิณา  นาควิจิตร โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.พิชญธดิา ชินการ ป.2 065-3543932 กรรมการ

24 7464 นายศักดิช์าย  แซจ๋ิ่ว โรงเรียนวัดคมนียเขต อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.สรวิศ แซจ๋ิ่ว ป.6 091-8260237 11-02305-0

25 7698 นายเอกสทิธิ ์ ธรีะกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อ.เมือง ด.ช.พัฒนวัฒน์ ธรีะกุลพิศุทธิ์ ป.1 093-7878124 11-03765-0

26 7711 นางศศิสมร  สกุลแก้ว โรงเรียนวัดไตรมารคสถิต อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ญ.ศิรญา สกุลแก้ว ป.4 096-6367310 กรรมการ

27 7720 นางทิพวรรณ  สรุะยาน โรงเรียนวัดประชุมศึกษา อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.เปรมปวีณ์ สรุะยาน ป.5 081-7379949 11-03876-0

28 7794 นายอรุณ  ทัศการ โรงเรียนวัดช้างนอน อ.ท้ายเหมือง ด.ช.อริตต์ ทัศการ ป.1 080-1954761 กรรมการ

29 7798 นางสทุธกิานต์  จันทนา โรงเรียนบ้านลําแก่น อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ณภัทร จันทรนา ป.4 081-60648821 กรรมการ

30 7804 นายจักริน  จันทขันทร์ โรงเรียนบ้านกะปง อ.กะปง ด.ช.อัครัช จันทขันทร์ ป.3 089-2916123 กรรมการ

31 7815 นายวุฒิชัย  บุญณมี โรงเรียนบ้านทุ่งละออง อ.คุระบุรี ด.ช.กันตพงศ์ บุญณมี ป.3 089-5941871 11-06006-2

32 7824 นางวิไลพร  ทองได้หนู โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อ.คุระบุรี ด.ญ.บุญสติา ทองได้หนู ป.2 097-2370204 11-05640-5

33 7854 นางศิริโฉม  พัดต๋ัน โรงเรียนบ้านทุ่งละออง อ.คุระบุรี ด.ช.ศรัณญ์ พัดต๋ัน ป.2 089-2341716 กรรมการ

34 7889 นางขนิษฐา  เบ็ญอ้าหมาด โรงเรียนบ้านคลองบอน อ.เกาะยาว ด.ช.อินอาม เบ็ญอ้าหมาด ป.6 087-8836297 กรรมการ

35 7895 นางภิรมย์  แสงทอง วิทยาลัยการอาชีพตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ณฐนนท์ แสงทอง ป.3 081-3289410 กรรมการ

36 7961 นางแอนนา พุ่มจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ธติิวุฒิ ทองสง่โสม ป.6 093-5815718 11-05275-9

37 7980 นางปัทมาพร   อรุณทิพย์ไพฑูรย์ สํานักงานวัฒนธรรม อ.เมือง ด.ช.เดชาภัค อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ป.2 089-7234748 กรรมการ

38 8004 นางดุษณี   นาวีว่อง โรงเรียนบ้านพรุใน อ.เกาะยาว ด.ญ.ฮัยฟาอ์ นารีว่อง ป.2 083-6404018 กรรมการ



39 8010 นางสาวอัจฉรา สอนสัง่ โรงเรียนบ้านพรุใน อ.เกาะยาว ด.ช.ณฐกร แอบู ป.1 089-4644791 กรรมการ

40 8041 นางสรุสา  โฮ่สกุล โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.วรวลัญช์  โฮ่สกุล ป.3 089-8738029 กรรมการ

41 8042 นางสาวมนัสนันท์  ศรีสพุรรณ โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.อภิสรา พรหมสวุรรณ ป.4 065-5329263 กรรมการ

42 8127 นางมัทนา ปัญจเมธกีุล โรงเรียนบ้านในวัง อ.ทับปุด ด.ช.คาลาฟ ปัญจเมธกีุล ป.2 089-4747096 11-07550-7

43 8198 นางคนึงนิจ ใจช่ืน โรงเรียนวัดสวุรรณาวาส อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.กัญญาพัชร ใจช่ืน ป.1 095-8617349 11-05542-6

44 8282 นางดรุณี หยีหล้าหนี โรงเรียนอนุบาลทับปุด อ.ทับปุด ด.ญ.นาราภัทร หยีหล้าหนี ป.4 098-0168932 กรรมการ

45 8344 นางดาริน     ทรายทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง ด.ญ.ณัฐวศา ทรายทอง ป.3 095-2938954 กรรมการ

46 8363 นางสาวทรายเงิน    ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลทับปุด อ.ทับปุด ด.ช.ศรัณยพงษ์ พลอ้ม ป.5 095-0768408 กรรมการ

47 8433 นางจิรภา     ชุติวโรภาส โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมือง ด.ญ.จิรชฏา ชุติวโรภาส ป.6 089-6462174 11-04851-8

48 8471 นางวิมลรัตน์     แสงขวัญ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร อ.ทับปุด ด.ช.กฤตยชญ์ แสงขวัญ ป.2 083-6986812 11-04986-7

49 8593 นางสาววราวรรณ     หนิน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อ.เมือง ด.ช.วิสฐิชาญ ชูสทิธิ์ ป.4 087-8949562 กรรมการ

50 8657 นางจิตราตรี  มุขแก้ว โรงเรียนบ้านปากพู่ อ.กะปง ด.ช.อุดมทรัพย์ มุขแก้ว ป.3 087-2672553 11-05836-2

51 8785 นางสาวสชุานาถ    อุ่ยสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ชินดนัย อุ่ยสกุล ป.6 093-6798014 กรรมการ

52 8823 นางสาวอารีรัตน์     แพทย์ศาสตร์ โรงเรียนวัดโคกสวย อ.ทับปุด ด.ญ.ณัฐธยาน์ ประกอบทรัพย์ ป.3 086-9655375 กรรมการ

53 8864 นางกชพร     บาลบุรี โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ก้องภพ คมกล้า ป.4 080-6958111 11-05006-1

54 8976 นางแก้วตา     หว่งผล โรงเรียนอ่าวมะม่วง อ.เกาะยาว ด.ญ.ธนัย์ชนก หว่งผล ป.1 087-2815636 กรรมการ

55 9005 นางอุมาพรรณ     เพ็ชทูล โรงเรียนบ้านตากแดด อ.เมือง ด.ช.ภัทรภาคย์ เพ็ชทูล ป.3 086-9085020 11-05314-3

56 9064 นางสาวหทัยทิพย์     ทองรักษ์ โรงเรียนวัดประชาธกิาราม อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.ชนิกานต์ มานะกิจ ป.6 081-2713059 11-07576-5

57 9106 นายสบืพงศ์     ประสพมิตร โรงเรียนทับปุดวิทยา อ.ทับปุด ด.ช.ธนวัฒน์ ประสพมิตร ป.1 094-2214636 กรรมการ

58 9113 นางศิวพร     ไชยเดช โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อ.เมือง ด.ญ.ณัฐดิา ไชยเดช ป.6 084-8528792 11-05394-1

59 9122 นางสาวพิมพร     พรหมอินทร์ โรงเรียนวัดสวุรรณาวาส อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ธรรมสรณ์ มิตรวงศ์ ป.1 086-2851432 กรรมการ



60 9156 นางสาวปัณณภัสร์     มีศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านช้างเช่ือ อ.กะปง ด.ญ.สริวิชญ์ โกยแก้ว ป.5 093-5745129 11-06189-4

61 9200 นางสาวนรีรัตน์     เริงกิจ โรงเรียนบ้านท่าเรือ อ.เกาะยาว ด.ช.ชากิร สนิโต ป.1 093-5808146 กรรมการ

62 9264 นางสาวปิยนุช  เอ็มยุเด็น สํานักงาน กศน. จังหวัดพังงา อ.เมือง ด.ญ.กานต์สนิี ปราบเภท ป.1 081-7374035 กรรมการ

63 9334 นางสาวอัชรา เจริญจันทร์ โรงเรียนบ้านบางคร่ัง อ.คุระบุรี ด.ช.ภูมินัฐ รักช่ือ ป.4 062-2038781 11-05734-9

64 9383 นางวิภาดา    ศรีศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ศุภรัตติยา ศรีศิริวัฒน์ ป.6 091-8675279 กรรมการ

65 9447 นางสาวสายฝน    คําเคร่ือง โรงเรียนทับปุดวิทยา อ.ทับปุด ด.ญ.นูรฮูดา แจ๊ะแม ป.3 092-68190009 11-06738-4

66 9487 นางสาวเพ็ญจันทร์     คํานาดา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 อ.ท้ายเหมือง ด.ช.พรหมพิริยะ แสงจันทร์ ป.3 089-0132169 กรรมการ

67 9490 นางสาวณัฐชฎา    อะโนชัย โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.พชร เจ่ียสกุล ป.1 082-4217911 11-06494-3

68 9513 นางสาวนิตยา    ราชคม โรงเรียนเกาะเคีย่ม อ.เมือง ด.ช.นิธกิร หนูฉ้ง ป.4 081-4848983 11-05643-8

69 9575 นางนุชสดุา   ประสารการ โรงเรียนบ้านบ่อแสน อ.ทับปุด ด.ญ.นิชนันท์ ประสารการ ป.2 082-2805821 11-05750-7

70 9588 นางมานิตา   ขนรกุล โรงเรียนอนุบาลนิลลุบล อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.อนุพงษ์ ขันแสง ป.1 089-2897600 กรรมการ

71 9623 นางอาริญา     เสนา โรงเรียนอนุบาล ท.ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.ณิสตา เสนา ป.5 089-9735611 กรรมการ

72 9677 นายสมคิด    ปราศภัย โรงเรียนสทุธอินุสรณ์ อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.จิตตานันท์ ปราศภัย ป.1 087-2685391 11-07384-2

73 9728 นายสทิธโิชค   ทองพุฒน์ โรงเรียนบ้านบางกรัก อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ธมนวรรณ ทองพุฒน์ ป.1 093-7927107 กรรมการ

74 9745 นางเพ็ญแข   หวานสนิท โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง ด.ญ.พิมพ์ลักษณ์ หวานสนิท ป.3 089-9777800 11-07064-7

75 9834 นางสาวอรพีร์    หวานแก้ว โรงเรียนบ้านติเตะ อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ช.ธนกฤต หวานแก้ว ป.1 092-2869287 11-06283-9

76 9864 นางวรรณา     แก้วช่ืน โรงเรียนบ้านควนแรด อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.กานต์ธรีา แก้วช่ืน ป.1 091-6509579 11-06637-2

77 9872 นางกันต์ณัชชา   ไชยพฤกษ์สกุล โรงเรียนตะกัว่ป่าคีรีเขต อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ณัฏฐกิตต์ ไชยพฤกษ์สกุล ป.5 094-6147963 11-06136-6

78 9919 นางมนฤดี    ปีกนุช โรงเรียนบ้านหนิลาด อ.คุระบุรี ด.ช.กันตภณ ปีกนุช ป.6 081-9580152 11-0733-0

79 9980 นางฐติิพร     พลมาศ โรงเรียนพระราชทานทับละมุ อ.ท้ายเหมือง ด.ช.กษิษฐ ์พลมาศ ป.5 062-2641229 กรรมการ

80 9987 นางอวัศยา     สาเหล็ม โรงเรียนบ้านบางกรัก อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ธนภัทร สาเหล็ม ป.3 087-9680472 กรรมการ



81 10089 นายนพคุณ     จันทรภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า ด.ช. ชวนากร จันทรภักดี ป.1 090-1658699 11-06887-9

82 10118 นางสปุราณี     ขาวโชติ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ชภูรินทร์ ขาวโชติ ป.1 095-5941942 11-07014-2

83 10159 นายสายัณห ์    เสง้สุน้ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง ด.ช.รณกร เสน้สุน้ ป.1 081-8343209 กรรมการ

84 10288 นางสาวพรพิมล     ก้าววุ่น โรงเรียนวัดนิโครธาราม อ.ทับปุด ด.ญ.กรกมล ยุคุนธราภิรักษ์ ป.1 087-2658925 11-07213-3

85 10310 นางสวุรรณา     โลหกิจ โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.จิราพร โลหกิจ ป.5 098-0105149 11-07659-7

86 10480 นางสาวจงกล     เย่ียมศักดิ์ โรงเรียนวัดนารายณิการาม อ.กะปง ด.ญ.ชนมน เย่ียมสกุล ป.6 081-4155089 809-0-49343-2

87 10517 นางสาววาสนา     กล้าทะเล โรงเรียนบ้านโคกยาง อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ธนัวา ชูพล ป.5 093-7490273 11-07877-9

88 10519 นางสาวเพ็ญเพลิน     กิง่แก้ว โรงเรียนบ้านปากพู่ อ.กะปง ด.ญ.มัณฑนา รุ่งเรือง ป.5 093-5200487 กรรมการ

89 10524 นางสาวสลิตา     สอนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.จตุพล จีนชูแก้ว ป.1 080-1459357 11-07752-1

90 8978 นางสาวผกามาศ   กล่อมเกล้ียง โรงเรียนบ้านโคกยาง อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ศุภนิชา ยอดยา ป.6 088-7606799 กรรมการ

91 9512 นายสมัคร   ยอดแสงจันทร์ โรงเรียนวัดปัตติการาม อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.วันใหม่ ยอดแสงจันทร์ ป.2 062-271309 กรรมการ

92 9081 นางสาวชลาลัย     ยมโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด ด.ญ.พัทธธ์รีา เหมรักษ์ ป.3 086-0422884 11-05545-9

93 7509 นางอมรรัตน์  ชูบูระ พนักงานราชการ/ ร.ร.คุระบุรี อ.คุระบุรี ด.ช.เกรียงไกร บุญชูวงศ์ ป.6 096-6543377 11-03167-0

94 6908 นางบังอร  กาญจนพันธุ์ โรงเรียนบ้านตําหนัง อ.คุระบุรี ด.ช.กิตติกานต์ กาญจนพันธุ์ ป.3 089-9138995 11-02824-0

95 9914 นางสาวศิริวรรณ     ชูเมือง โรงเรียนเกาะยาว อ.เกาะยาว ด.ช.ดุลฐพงษ์ อินทนุพัตร ป.1 086-2660613 11-07417-9

96 10371 นายลาภทวี     ลีลาทิวานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมือง ด.ญ.พงศ์พัชรา ลีลาทิวานนท์ ป.1 081-5394687 กรรมการ

97 9589 นางพิมพิมล   ชัยวิชิต โรงเรียนวัดราษอุปถัมภ์ อ.ทับปุด ด.ญ. ณัฐกัญญาญ์ ชับวิชิต ป.4 081-476765 กรรมการ

98 10188 นางสดุารัตน์     มีทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อ.คุระบุรี ด.ช.สริวิชญ์ มีทอง ป.6 081-9634371 กรรมการ

99 8217 นางรอชีดะห ์หสันีย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 อ.ทับปุด ด.ช.ฟาอิซ หสันีย์ ป.6 081-4771729 กรรมการ

100 7652 นางสนุิษา  พรหมนุย้ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมือง ด.ช.ชุติพนธ ์พรหมนุย้ ป.3 081-0865425 กรรมการ

101 9019 นางดุษณี     สนัฝา โรงเรียนวัดโคกสวย อ.ทับปุด ด.ช.ฟาริซ ไชยณรงค์ ป.1 089-8727716 กรรมการ



102 7828 นางอําภา  ปานพืช โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ช.ซรัีน ปานพืช ป.4 083-3964225 กรรมการ

103 9737 นางสาววชิราพรรณ   ชัยสทิธิ์ พนักงานและลูกจ้าง สหกรณ์ อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.อาภัสรา อุดมศักดิ์ ป.3 090-2542242 11-05875-5

104 8439 นางพิชชาภา     เช้ือไทย โรงเรียนบ้านโคกยาง อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.นพวินท์ เช้ือไทย ป.4 080-5277074 กรรมการ

105 7192 นางกนกลักษณ์  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลช้าง อ.เมือง ด.ช.กันตพัฒน์ ผลแก้ว ป.6 086-74377548 กรรมการ

106 10040 นางแก้วตา   อนันตวิทยวงศ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.ปวรวรรณ อนันตวิทยาวงศ์ ป.2 083-0336686 กรรมการ



ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล(ผู้ขอรบัทุน) โรงเรยีน เขตอ าเภอ ช่ือ-สกุล(บุตรสมาชิก) การศึกษา เบอรโ์ทรศัพท์ รบัทุนโดย

1 5163 นายปรีชา  เริงจิตร ข้าราชการบํานาญ สพป.พังงา อ.เมือง ด.ช.พุทธพิงศ์ เริงจิตร ม.2 086-9549860 11-02785-0

2 5438 นางจันทณา  ช่วยชนะ สพม.14 อ.เมือง ด.ญ. กัญญานัฐ ช่วยชนะ ม.3 081-6774843 11-00580-0

3 5489 นายเสฎฐวุฒิ  ป้ันตะกัว่ กองการศึกษาเทศบาลตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ภัทรกร ป้ันตะกัว่ ม.3 089-4722871 11-05432-4

4 5604 นางพิมภากาญจณ์ สวุบุญประภัทร์ โรงเรียนตะกัว่ป่า"เสนานุกูล" อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.สปุระวีณ์ สวุบุญประภัทร์ ม.3 086-7398879 11-04385-0

5 5706 นายพเยาว์  ชุมช่วย โรงเรียนบ้านท่าหนั อ.กะปง ด.ญ.ฐานิตา ชุมช่วย ม.2 080-8637162 กรรมการ

6 5767 นางจันทรักษ์  ไชยผดุงนิรันดร์ สพป.พังงา อ.เมือง ด.ญ.วริศรา ไชยผดุงนิรันดร์ ม.3 089-7282297 11-06275-0

7 6043 นางกรรณิกา  มีแสง โรงเรียนบ้านหนิลาด อ.คุระบุรี ด.ญ.ศตพร มีแสง ม.1 085-8872932 กรรมการ

8 6053 นายวานิช  เพชรวิเชียร วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง ด.ญ.สกุฤตา เพชรวิเชียร ม.2 086-7429534 กรรมการ

9 6107 นางมณีรัตน์  เร็วเรียบ โรงเรียนเมืองพังงา อ.เมือง ด.ญ.ณัฐนันท์ เร็วเรียบ ม.3 083-1047059 11-01392-0

10 6117 นายถาวร  เวชจันทร์ สพม.14 อ.เมือง ด.ช.เตชินท์ เวชจันทร์ ม.1 088-7650158 11-01516-0

11 6130 นางกมลวรรณ  สกุัญญา สํานักงานศึกษาธกิารจังหวัดพังงา อ.เมือง ด.ช.ปุญญพัฒน์ สกุัญญา ม.1 086-2673838 11-02245-0

12 6259 นางพรพิมล  อินทรักษ์ โรงเรียนวัดนิโครธาราม อ.ทับปุด ด.ญ.จรรยมณฑน์ อินทรรักษ์ ม.1 086-2717985 11-02945-0

13 6297 นางอุมาภรณ์  จันทร์เขียว โรงเรียนคุระบุรี อ.คุระบุรี ด.ญ.ยวิษฐา จันทร์เขียว ม.2 087-2669367 กรรมการ

14 6419 นางปรีญา     ทองสนีุน่ โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.ชญานิศ ทองวล ม.3 089-8721836 11-03435-0

15 6530 นางจินธดิา  เต๋ียวสกุล โรงเรียนวัดนารายณิการาม อ.กะปง ด.ช.เจตนิพันธ ์เต๋ียวสกุล ม.2 063-1795469 11-02259-0

16 6669 นางกนกวรรณ  รักษ์ทอง สํานักงานวัฒนธรรม อ.เมือง ด.ช.กันติภัช อันชะนะ ม.3 081-8748628

17 6689 น.ส.อัญชลี  สนัโลหะ พนักงานและลูกจ้าง สหกรณ์ อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.นิรชา เสรีวงษ์ ม.1 088-8206068 11-01377-0

รายช่ือระดับช้ันมธัยมต้น  ปี 2562              (ทนุละ 1,000 บาท)



18 6842 นายภูสทิธิ ์ โบบทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมือง ด.ญ.ภัทนฤน โบบทอง ม.3 085-8844365

19 6900 นางวิไลลักษณ์  สวนเสาร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมือง ด.ญ.เธยีรเธอ สวนเสาร์ ม.3 061-2247583 กรรมการ

20 7034 นายชัยยันต์  บรรจงอักษร โรงเรียนบ้านบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง ด.ช.รัชพล บรรจงอักษร ม.2 085-7972928 กรรมการ

21 7146 นางศุภรัตน์  เพชรดํา โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.อาภาภร เพชรดํา ม.3 081-8919776 11-01831-0

22 7191 นางสาวิกา  ลีสรุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมือง ด.ช.ธนกฤต สสีรุพงศ์ ม.1 095-4285719 กรรมการ

23 7268 นางพธ ู เบ่งฮวด โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.คุณากร เบ่งฮวด ม.2 081-6076028 11-03588-0

24 7279 นางสาวบุรารัตน์  แซต๋ั่น โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.อภินัทธ ์ภู่ภัทรวรอนันต์ ม.1 086-2662219 11-03589-0

25 7282 นางสาวเยาวลักษณ์  ไชยเมล์ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.พีรพัฒน์ บุญณมี ม.2 081-2717198 กรรมการ

26 7319 น.ส.สภุาวดี  ไพพักตร์ สํานักงานวัฒนธรรม อ.เมือง ด.ช.อิศรเดช ขนาบแก้ว ม.2 081-8748623

27 7351 นายสทุธพัินธ ์ บัวทอง กองการศึกษาเทศบาลตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.สชุานันท์ บัวทอง ม.2 083-1020419 กรรมการ

28 7465 นางมาลี  ณ ถลาง สํานักงานศึกษาธกิารจังหวัดพังงา อ.เมือง ด.ช.ณภัทร ณ ถลาง ม.3 085-4745940 11-02122-0

29 7467 นางปานจันทร์  ชูเอียด โรงเรียนบ้านบางกรัก อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ปัณณ์รดา ชูเอียด ม.2 086-2721377 กรรมการ

30 7505 นางสาวจิราวรรณ   แซต๋ั่น โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.พวงชมพู แซต่ั่น ม.2 098-2356154 11-05477-3

31 7523 นางกรองแก้ว  ตันสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.เบญญาภา ตันสกุล ม.3 086-2817747 11-03593-0

32 7733 ว่าท่ี ร.ต.สายันต์  ปานบุตร วิทยาลัยชุมชน อ.ทับปุด ด.ญ.ชนัญชิดา ปานบุตร ม.2 089-2967576 11-05216-4

33 7962 นางชฎารัช ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ภัทรธดิา ชัยชนะ ม.1 081-2719574 11-04104-9

34 8016 นายนันท์ฐวริทธิ ์    เพชรสกุ โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.ปภัชญา เพชรสกุ ม.1 093-6194717 กรรมการ

35 8048 นางอรพิน สงค์ปาน โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง ด.ช.ธเนศพล สงค์ปาน ม.2 081-608354 กรรมการ

36 8205 นางนมภรรณ วรรณงาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อ.เมือง ด.ญ.กรวรรณ วรรณงาม ม.1 084-6257714 11-04914-8

37 8663 นางอนุรัตน์ สงิหค์าระ โรงเรียนบ้านบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.อทิตญาพร สงิหค์าระ ม.3 085-7840645

38 8777 นางขนิษฐา     ปราบโรค โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.ปุณยวีร์ ปราบโรค ม.2 087-2781532 811-011168-8



39 9023 นางสาวิตรี   ปูเงิน โรงเรียนคุระบุรี อ.คุระบุรี ด.ญ.นันทิกานต์ ปูเงิน ม.3 080-7005014 11-07295-3

40 9053 นายภานุวัฒน์     จันทร์ทอง โรงเรียนตะกัว่ป่าคีรีเขต อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.พรรณพฤกษา จันทร์ทอง ม.3 081-0797916 11-05304-2

41 9176 นางยาใจ     วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าหนั อ.กะปง ด.ญ.สกุัญญา วิชัยดิษฐ์ ม.1 063-8514844 กรรมการ

42 9183 นางสนุิสา     อารีการ โรงเรียนอนุบาลทับปุด อ.ทับปุด น.ส.พศวีร์ อารีการ ม.3 089-8721526 กรรมการ

43 9232 นายสนุรักษ์      แผ้วชนะ โรงเรียนพระราชทานทับละมุ อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.จุฬาลักษณ์ แผ้วชนะ ม.1 096-9796825 11-05368-2

44 9254 นางวัชรีวรรณ     มิดดํา โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ธมลวรรณ มิดดํา ม.2 086-2911288 11-05359-2

45 9476 นางปวิณัตดา    โสภา โรงเรียนสทุธอินุสรณ์ อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ณัฐธดิา โสภา ม.3 095-4206829 11-06781-2

46 9495 นางสพัุตรา     ณ นคร โรงเรียนบ้านในไร่ อ.ท้ายเหมือง ด.ช.วิฒิภัทร ณ นคร ม.1 086-2739658 11-05723-7

47 9580 นางณัฐกานต์   แก้วสําลี โรงเรียนบ้านตากแดด อ.เมือง ด.ช.ศิรวัฒน์ แก้วสําลี ม.1 098-0168477 11-06606-8

48 9782 นางสาวสภุา     กล่ินเนียม โรงเรียนวัดสวุรรณาวาส อ.ท้ายเหมือง ด.ช.อิษฎา ทองนิม่ ม.2 091-6508099 กรรมการ

49 9863 นางสาวเครือวัล     อินทร์เพชร โรงเรียนวัดโคกสวย อ.ทับปุด ด.ช.รังสมิันตุ สขุเนตร ม.1 089-8784028 กรรมการ

50 10279 นางอุมาพร     พันนะการ โรงเรียนเกียรติประชา อ.คุระบุรี ด.ช.กิตติพศ พันนะการ ม.2 099-6076022 11-07439-3

51 10370 นางวรรณนิศา     เพชราภรณ์ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ช.นวัตกรณ์ เพชราภรณ์ ม.1 089-5900466 กรรมการ

52 10463 นางภาลิเฏียร์     พันธท์องหล่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า นาย ศุภพล จันทร์ใหม่ ม.3 081-8952905 11-07668-7

53 10512 นางกฤษณา     หลีทอง โรงเรียนบ้านบางหลาม อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ญ.ชนิกานต์ หลีทอง ม.2 093-6970582

54 10527 นางสมุาลี   โล่กิตติธรกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด ด.ช.กรเมษฐ ์โล่กิตติธรกุล ม.1 084-2242918 11-07767-7

55 10550 นางสาวย่ิงลักษณ์  เลิศกมลานันท์ วิทยาลัยการอาชีพตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.พนิตนันท์  เลิศกมลานันท์ ม.3 093-6385329 กรรมการ

56 6552 นางจิราพร  จรจิต โรงเรียนบ้านบ่อแสน อ.ทับปุด นายนนท์ปวิธ จรจิต ม.3 093-7486868 11-02747-0

57 8136 นางอริสรา บุญสพ โรงเรียนอ่าวมะม่วง อ.เกาะยาว ด.ญ.ปวีญญา เขาทอง ม.3 085-7840547

58 7289 นางสชุาดา  เทพทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.พิชญาภา เทพทอง ม.2 062-5492369 11-04569-4

59 7541 นายเกรียงศักดิ ์ สมันกิจ พนักงานและลูกจ้าง สหกรณ์ อ.เมือง ด.ญ.กนกวรรณ สมันกิจ ม.1 088-4492104 11-025027-0



60 7419 นางจิราวรรณ  ตนคลัง โรงเรียนบ้านเกาะกลาง อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ช.นวกร ตนคลัง ม.3 086-2784785 กรรมการ

61 7054 นายประวัติ  อินทแย้ม วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง นาย ภูริภัทร อินทแย้ม ม.2 086-7412409 กรรมการ

62 6735 นางวิภา  แสนคม สํานักงานศึกษาธกิารจังหวัดพังงา อ.เมือง ด.ช.ภูวรินทร์ แสนคม ม.1 093-7818149 กรรมการ

63 7276 นางแสงเดือน  พรมพิลา โรงเรียนบุญแสวงวิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ศุภฤกษ์  พรมพิลา ม.2 083-64567957 กรรมการ



ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล(ผู้ขอรบัทุน) โรงเรยีน เขตอ าเภอ ช่ือ-สกุล(บุตรสมาชิก) การศึกษา เบอรโ์ทรศัพท์ รบัทุนโดย

1 5536 นางนันทพร  ธนะรัตน์ สํานักงานศึกษาธกิารจังหวัดพังงา อ.เมือง น.ส.ปริยากร ธนะรัตน์ ม.6 087-2633694 11-02246-0

2 5726 นางสนุีย์  โล่สกุล โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า นายปาฎิหาริย์ โล่สกุล ม.5 089-9094903 กรรมการ

3 5790 นางกมลทิพย์  สทุธกิาร โรงเรียนบ้านบ่อแสน อ.ทับปุด นาย ธนันพ สทุธกิาร ม.5 093-5828568 11-02489-0

4 5833 นายกําแหง  จันทร์เขียว โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อ.คุระบุรี นาย ณวรรธน์ จันทร์เขียว ม.6 081-9791208 กรรมการ

5 5970 นางกัลยา  นันทบุตร โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ อ.ตะกัว่ทุ่ง นาย อรรถนันท์ นันทบุตร ปวช.3 093-6104993  11-02724-0

6 6098 นางวิสทุธิศ์รี   ยังพงศภัทร โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพท่ี 163 อ.ตะกัว่ทุ่ง นาย ญาณพล ยังพงศภัทร ม.6 081-6779010 11-01996-0

7 6180 นายดลยวัฒน์  สนัติพิทักษ์ โรงเรียนกะปงพิทยาคม อ.กะปง ด.ช.ณัฏฐกิตต์ สนัติพิทักษ์ ม.4 082-8050772 811-26109-8

8 6229 นางอารี  อินทราช โรงเรียนสทุธอินุสรณ์ อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ฐาปนี อินทราช ม.6 087-8933057 11-03271-0

9 6256 นายสนัน่  ประสพมิตร โรงเรียนบ้านท่าสนุก อ.ทับปุด น.ส.แพรไหม ประสพมิตร ม.5 098-0656930 11-02364-0

10 6268 นายพิเชษฐ ์ ถนอมวรรณ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ อ.ตะกัว่ทุ่ง นาย กันตชาติ ถนอมวรรณ ม.4 082-8022322 801-133972-9

11 6327 นางพรนิภา  พันธุรั์ตน์ โรงเรียนบ้านบางด้ง อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ธญัวรรณ พันธุรั์ตน์ ม.6 091-0411616 กรรมการ

12 6349 นายนพรัตน์  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านคลองบอน อ.เกาะยาว นายกันต์ธร ทองอยู่ ม.4 086-2741182 กรรมการ

13 6382 นายวิระ  นวลประจักร์ โรงเรียนบ้านรมณีย์ อ.กะปง น.ส.วรพร นวลประจักร์ ม.4 083-7579793 11-03929-0

14 6383 นายมานพ  ย่ิงผล สพป.พังงา อ.เมือง นาย ฐติิวัฒน์ ย่ิงผล ปวช.2 093-5732111 11-03243-0

15 6538 นางปิยาภรณ์  จิตทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า นาย จิรวัฒน์ จิตทรัพย์ ม.6 089-5992532 กรรมการ

16 6573 นางรัชนี  สทุธมิากร โรงเรียนสทุธอินุสรณ์ อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ชนนิกานต์ สทุธมิากร ม.6 099-4966578 11-03280-0

17 6577 นางปียะมาศ  ประดิษฐ โรงเรียนบ้านบางมรวน อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ปาริชาต ประดิษฐ ม.4 086-9239114 11-03263-0

รายช่ือระดับช้ันมธัยมปลาย  ปี 2561     (ทนุละ 1,200 บาท)



18 6791 นางสภิุญญา  ประกอบศิลป์ โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ อ.เมือง นายพฤฒิกร ประกอบศิลป์ ม.6 089-9711342 11-03443-0

19 6828 นายศรีช่วง  พานทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ศรันยา พานทอง ม.6 089-2926216 กรรมการ

20 6843 นางดวงฤดี  โบบทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมือง นาย รัชชกันต์ โบบทอง ปวช.3 081-8414979 กรรมการ

21 7119 นางนิภาพร  บัวแก้ว โรงเรียนเมืองพังงา อ.เมือง น.ส.ชรินรัตน์ บัวแก้ว ม.4 095-5183798 11-03014-0

22 7161 นางสาวอัจฉรา   บาหวอ โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ถาวรา รักปลอด ม.5 098-7400991 กรรมการ

23 7196 นางดาระวัลย์  แก้วกัลยา โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า น.ส.วชิรญาณ์ หลักฐาน ม.4 089-7319883 11-01833-0

24 7309 นางศิริจันทร์  สวุรรณวิจิตร สกสค.จังหวัดพังงา อ.เมือง นายเจษฎาพร สวุรรณวิจิตร ปวช.1 081-9780499 กรรมการ

25 7389 นางจริยาวดี  เวชจันทร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง น.ส.พุธติา เวชจันทร์ ม.5 086-4761831 11-03303-0

26 7504 นายกุศล  เพ็ชหวล โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า นาย อลงกรณ์ เพ็ชหวล ม.6 087-0959341 11-02299-0

27 7728 นายณรงค์  นวลเอียด วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง นาย วชิรวิทย์ นวลเอียด ม.6 086-9612195 กรรมการ

28 7749 นายวัชรศักดิ ์ สงค์ปาน สพม.14 อ.เมือง นาย เสฎฐวุฒิ  สงค์ปาน ม.6 093-623854 กรรมการ

29 7773 นางจิตติมา  เขียวพันธุ์ โรงเรียนบ้านเตรียม อ.คุระบุรี นายภูดิท เขียวพันธุ์ ม.6 065-5027635 11-05069-0

30 7833 น.ส.นงลักษณ์  ฉิมกิจ โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม อ.ท้ายเหมือง นาย ณัฐชนน เอียดเหลือ ม.6 085-7812071 811-004162-0

31 7860 นางอรทัย  เพชรพลอย โรงเรียนบ้านบางกรัก อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ธญัสนิี ย่ีสุน่ศรี ม.5 092-88114118 กรรมการ

32 7968 นางสาวประสงค์ คําอ่อน พนักงานและลูกจ้าง สหกรณ์ อ.เมือง นาย สมถวิล อยู่ยืน ปวช.3 087-3815332 11-05759-6

33 8107 นางกาญจนา สขุสวัสดิ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 อ.ท้ายเหมือง น.ส.ศศิโสม สขุสวัสดิ์ ม.5 092-5408846 กรรมการ

34 8133 นางพิมพ์ลักษณ์ มัทยัด โรงเรียนวัดช้างนอน อ.ท้ายเหมือง นายอัฐพล สดุช่วย ม.4 087-2819655 กรรมการ

35 8304 นางเพลินตา     แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง น.ส.อริสรา แสงเงิน ม.5 081-2845081

36 8421 นางอรอุมา     พงษ์เดช โรงเรียนสทุธอินุสรณ์ อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ปาณิสรา พงษ์เดช ม.5 090-5915958 11-06640-6

37 8426 นางสาวนฤมล    ทวีทรัพย์ โรงเรียนวัดราษอุปถัมภ์ อ.ทับปุด นาย ปิยวัฒน์ ทวีทรัพย์ ม.4 084-9192464 11-04710-2

38 8619 นางสาวนงลักษณ์ ชนัฐสวัุตรศรี โรงเรียนวัดปัจจันตคาม อ.เมือง นายวีรภัทร มากกุญชร ปวช.2 084-3067681 กรรมการ



39 8639 นางอนงค์     นวลนุช โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.ตะกัว่ป่า น.ส.เพ็ญพิชชา นวลนุช ม.5 090-7061709 11-05820-5

40 8648 ว่าท่ี ร.ต.ฉัตรชัย     สงวนนาม วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง น.ส.ยศวดี สงวนนาม ม.5 086-9239114 11-06521-4

41 8672 นางดารณี     นันทกุล โรงเรียนบ้านท่าสนุก อ.ทับปุด น.ส. อารีรัตน์ นันทกุล ม.6 064-5254095 11-05048-7

42 9070 นางสาวเรวดี     เล่ียมแก้ว โรงเรียนบ้านช่องหลาด อ.เกาะยาว น.ส.พิมพ์วิภา เล่ียมแก้ว ม.4 098-7392586 825-1-15857-5

43 9570 นางชฌนบ  สนัม่าแอ โรงเรียนเกียรติประชา อ.คุระบุรี นาย ภูรินทร์ฎอร์ล ชูสวุรรณ ปวช.1 082-6560565 11-06820-6

44 9574 นางประดับ    บุญญา โรงเรียนบ้านตําหนัง อ.คุระบุรี น.ส.โสภิตา บุญญา ม.6 083-1068199 809-0365132

45 9619 นายจีรศักดิ ์    พลมาศ โรงเรียนวัดช้างนอน อ.ท้ายเหมือง นาย ยศนนท์ พลมาศ ม.6 098-0676356 กรรมการ

46 9641 นางวราภรณ์    เกิดพละ โรงเรียนอนุบาลช้าง อ.เมือง นาย อุชุกร เกิดพละ ม.5 081-7714764 กรรมการ

47 9647 นางสาวโชติกา    จิตติรโกมล โรงเรียนเมืองพังงา อ.เมือง น.ส.พนธรีา สงกานต์เสง่ียม ปวช.2 080-5622915 809-036183-8

48 10224 นางสาววิมลพรรณ     ชูภู่ โรงเรียนวัดสวุรรณาวาส อ.ท้ายเหมือง นาย ศรัณย์ เรืองจันทร์ ม.6 063-6124436 กรรมการ

49 8354 นางภาวดี   เอ๋ียวสกุล กองการศึกษาเทศบาลตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ณัฐวดี อยู่เย็น ม.6 091-8262380 11-07737-4

50 6575 นางวันเพ็ญ  สนัตะการ โรงเรียนสทุธอินุสรณ์ อ.ตะกัว่ป่า นายกมลาสน์ สนัตะการ ม.6 098-0169343 11-03266-0

51 5652 นางกิง่กนก  ย่ิงวุฒิวรกุล โรงเรียนบ้านบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง น.ส.กัญฏิณิษฐ ์ย่ิงวุฒิวรกุล ม.5 061-86998668 11-02553-0

52 5980 นางเกศินี  สมุาลี โรงเรียนบ้านท่าสนุก อ.ทับปุด นายภูธเนศ สมุาลี ม.4 094-5939952

53 9808 นางสาวนิรมล     เบ็ญอ้าหมาด พนักงานราชการ ร.ร.บ้านพรุใน อ.เกาะยาว น.ส.วันนุร์ไลลา แวมามุ ม.5 082-2713725 กรรมการ

54 5691 นายต่อเหต  กะมินสนิ โรงเรียนทับปุดวิทยา อ.ทับปุด นาย พิชญ์สนิ กะมินสนิ ม.6 062-5398356 กรรมการ

55 6905 นางกุลยา  วิเศษ โรงเรียนวัดสวุรรณาวาส อ.ท้ายเหมือง น.ส.ธนภรณ์ วิเศษ ม.6 081-0795779 กรรมการ

56 7736 นายไกรวิชญ์  อ่อนแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง น.ส.ปภาวดี อ่อนแก้ว ม.6 081-2710199 11-04495-2



ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ-สกุล(ผู้ขอรบัทุน) โรงเรยีน เขตอ าเภอ ช่ือ-สกุล(บุตรสมาชิก) การศึกษา เบอรโ์ทรศัพท์ รบัทุนโดย

1 2428 นายไพบูลย์  พิกุลทอง ข้าราชการบํานาญ สพป.พังงา อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ณัฐธดิา พิกุลทอง ปี 2 081-1252408 กรรมการ

2 2597 นายนิจกานต์  แตงเหมาะ ข้าราชการบํานาญ สพป.พังงา อ.กะปง น.ส.ปนิดา แตงเหมาะ ปี 2 087-2776269 11-00531-0

3 3003 นายประภาส  โรมินทร์ โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า นายนวมินทร์ โรมินทร์ ปี 5 094-5031378 11-3088-0

4 3353 นายนิคม  ปานรักษ์ ข้าราชการบํานาญ สพป.พังงา อ.เมือง น.ส.ปณิชยา ปานรักษ์ ปี 4 086-5961766 กรรมการ

5 3391 นางวณี  ดอกรัก โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า นายสริวิชญ์ ดอกรัก ปี 2 087-2667679 11-00021-0

6 4068 นายวานิชย์  ฐานันดรวัฒน์ โรงเรียนบ้านพอแดง อ.ท้ายเหมือง นายภัทรดนัย ฐานันดรวัฒน์ ปี 3 093-5796927 11-02114-0

7 4109 นางชุติมา  สมุทรสารัญ โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า อ.เมือง นายชาริฟ สมุทรสารัญ ปี 1 086-2702004 11-02408-0

8 4254 นายสวุรรณ  สทุธศัิกดิ์ ข้าราชการบํานาญ สพป.พังงา อ.เมือง นาย เตชินท์ สทิธศิักดิ์ ปี 4 086-7390948 กรรมการ

9 4684 นางอัจฉรา  สอ้สกุล โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา อ.ท้ายเหมือง น.ส.กัญญาภัค สอ้สกุล ปี 3 089-1592473 กรรมการ

10 4791 นางกรรวี  กาฬปักษ์ โรงเรียนบ้านลําแก่น อ.ท้ายเหมือง นาย ณัฐภัทร ละม้ายพันธ์ ปี 4 081-8941241 กรรมการ

11 4887 นางศุลีมาศ  สทุธเินียม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อ.ตะกัว่ทุ่ง นายประกฤษฎิ์ สทุธเินียม ปี 1 090-6719849 11-00621-0

12 4920 นางบุญศิริ  ชูพงศ์ โรงเรียนบ้านบางคร่ัง อ.คุระบุรี น.ส.กิง่พลอย ชูพงศ์ ปี 3 080-883259 11-03085-0

13 5026 นายสรายุทธ  สทุธเินียม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อ.ตะกัว่ทุ่ง นายกิตติภัฏ สทุธเินียม ปี 3 080-5380255  11-04094-7

14 5064 นายนพดล  ทศวารี โรงเรียนเมืองพังงา อ.เมือง นาย สทิธศัิกดิ ์ทศวารี ปี 4 093-6808977 กรรมการ

15 5116 นางอารีรัตน์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ อ.ทับปุด นายภูมิพัฒน์ สงวนทรัพย์ ปี 1 093-6805822 809-1252420

16 5148 นางกษมน     ทองสขุ โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง นายภูรินท์ ทองสขุ ปี 3 080-8956262 809-1-410859

รายช่ือระดับปรญิญา  ปี 2561      (ทนุละ 1,500 บาท)



17 5388 นางจรัสศรี  มีลา โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า นายสริิชัยพร มีลา ปี 1 081-8930559 กรรมการ

18 5469 นายสหสัชัย  นาคพันธ์ โรงเรียนเมืองพังงา อ.เมือง น.ส.ธนัชพร นาคพันธ์ ปี 1 089-2908469 810-1-16035-3

19 5505 นายชาตรี  เหมือนเสน็ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา อ.ท้ายเหมือง นาย ณัฐนันท์ เหมือนเสน็ ปี 2 กรรมการ

20 5650 นางสาวปาณิสรา     มงคลบุตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง นาย วรวัชร พัวพันธ์ ปี 4 086-6913879 11-01242-0

21 5823 นางยุวดี  ทองสลับล้วน โรงเรียนบ้านโคกยาง อ.ตะกัว่ป่า นาย วสพุล โกยดุลย์ ปี 2 098-9071369 กรรมการ

22 5834 นางอัญชลี    จ่ันสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า น.ส.พิมพ์หทัย ย่ิงยวด ปี 1 089-8733192 11-03544-0

23 5946 นางเยาวลักษณ์  บุญเสริม ข้าราชการบํานาญ สพป.พังงา อ.เมือง นาย พัชรพล บุญเสริม ปี 3 086-5945559 11-3489-0

24 6011 นางอุรา  เสนาเพ็ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง นาย ศิวัช เสนาเพ็ง ปี 4 085-8817121 กรรมการ

25 6056 นายสชิุต  สดุสวาท วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง น.ส.ปิยธดิา สดุสวาท ปี2 099-4013971 กรรมการ

26 6068 นายสงวนศักดิ ์ เสนาเพ็ง บํานาญ สพม. 14 อ.เมือง น.ส.ณัฐณิชา เสนาเพ็ง ปี 2 095-4238159 กรรมการ

27 6090 นายไพศาล  เต่ียวสกุล โรงเรียนวัดสวุรรณาวาส อ.ท้ายเหมือง น.ส.สพิุชชา เต่ียวสกุล ปื 5 061-5474299 11-05584-2

28 6122 นายอารัณ  นิลอินจันทร์ โรงเรียนกะปงพิทยาคม อ.กะปง น.ส.มาลีรัตน์ นิลอินจันทร์ ปี 4 085-7912840 กรรมการ

29 6296 นายประยูร  แทนบุญ โรงเรียนบ้านคุรอด อ.คุระบุรี น.ส.สลักรัก แทนบุญ ปี 4 081-9795105 11-02190-0

30 6306 นายจรูญ  กองแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 อ.ท้ายเหมือง น.ส.ธญัสนิี กองแก้ว ปี2 087-2788920 กรรมการ

31 6325 นางบุษกร  สทีอง โรงเรียนบ้านบางมรวน อ.ตะกัว่ป่า นาย สริิพันธ ์สทีอง ปี 4 083-3943920 11-07799-2

32 6396 นางพรรณิพา  หลิมนุกูล โรงเรียนบุญแสวงวิทยา อ.ท้ายเหมือง น.ส.พรชิตา หลิมนุกูล ปี 2 086-2784478 กรรมการ

33 6404 นางจามรี  คล่องแคล่ว ข้าราชการบํานาญ สพม.เขต 14 อ.ตะกัว่ป่า นาย สหรัฐ คล่องแคล่ว ปี 3 083-6395267 11-01302-0

34 6479 นางสภุารัตน์  รักษาสรณ์ โรงเรียนวัดโคกสวย อ.ทับปุด น.ส.พรรษา รักษาสรณ์ ปี1 085-8061170 กรรมการ

35 6491 นางเรณู  กูเ้ขียว โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง นายธญัเทพ กูเ้ขียว ปี1 087-2803165 กรรมการ

36 6700 นางมาลี  แก้วพิพัฒน์ ข้าราชการบํานาญ สพป.พังงา อ.เมือง นายณัฐบดินท์ แก้วพิพัฒน์ ปี2 091-8261926  11-02102-0

37 6781 นางอัญชลี หล่อนกลาง โรงเรียนสทุธอินุสรณ์ อ.ตะกัว่ป่า น.ส.มริศรา หล่อนกลาง ปี1 065-3868508 11-03283-0



38 6812 นางไมตรี  หนัหวล โรงเรียนวัดคมนียเขต อ.ตะกัว่ป่า น.ส.พรชนัน หนัหวล ปวส.1 064-8956966  811-0-15827-7

39 6971 นางพรพรรณ  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ อ.ตะกัว่ป่า นายพัชรดนัย ศรีทอง ปี1 096-6535686  11-04363-6

40 7124 นางเพ็ญจันทร์  พานุรัตน์ ข้าราชการบํานาญ สพป.พังงา อ.ทับปุด น.ส.อริสญาภาณ์ พานุรัตน์ ปี 2 089-5970482 11-01766-0

41 7162 นางเพียรดี  ไกรปก โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า นายภาสกร ไกรปก ปี2 062-5699297  11-02614-0

42 7171 นางทัศณีย์  สะหมาด โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ อ.ตะกัว่ป่า นายธรีภัทร สะหมาด ปี1 081-8956391 11-03383-0

43 7215 นางอรวรรณ  ชูบัวโรย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ชญานิษฐ ์ชูบัวโรย ปี 2 063-0824954 กรรมการ

44 7222 นางฐติิมา  นาวีว่อง โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง น.ส.ช้องนาง นาวีว่อง ปี 4 089-473122 11-03603-0

45 7269 นางรัชนี  ตามชู โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ศวรรณญา ตามชู ปี 1 092-256431 กรรมการ

46 7379 นายอวิรุทธ ์ ภักดี สํานักงาน กศน. จังหวัดพังงา อ.ท้ายเหมือง น.ส.สจิุวรรณ ภักดี ปี 2 084-0643111 กรรมการ

47 7470 นางนวพรรษ  วังสวุรรณ โรงเรียนอนุบาลช้าง อ.เมือง น.ส.ธมนวรรณ วังสวุรรณ ปี 4 087-8956559

48 7578 นางทิพวัลย์  สร้างเหมาะ โรงเรียนบ้านบางแก้ว อ.กะปง น.ส.กรกนก สร้างเหมาะ ปี 1 081-9568404 กรรมการ

49 7645 นางกันติยา   เจนจิตร์ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา อ.ท้ายเหมือง นาย กฤษกรณ์ เจนจิตร์ ปี 2 085-7872756 11-03358-0

50 7721 นางแสงจันทร์  อ้ิวกิจ โรงเรียนบุญแสวงวิทยา อ.ท้ายเหมือง น.ส.สขุหฤทัย อ้ิวกิจ ปี 5 095-4257735 กรรมการ

51 7822 นางสธุดิา  ทองนุน่ โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ณัฐธดิา ทองนุน่ ปี2 087-2685215 กรรมการ

52 7836 นายวรานนท์  มงคลจามร โรงเรียนวัดช้างนอน อ.ท้ายเหมือง นาย อรุณวงศ์ มงคลจามร ปี 1 086-2710038 กรรมการ

53 7849 นางไสว  ศรีนาค โรงเรียนบุญแสวงวิทยา อ.ท้ายเหมือง นาย ปิตุจักขุ ์ศรีนาค ปี 3 061-3175848 กรรมการ

54 8332 นายสมศักดิ ์   ถาวรกุล ข้าราชการบํานาญ สพป.พังงา อ.คุระบุรี นายตรัยสรณ์ ถาวรกุล ปี4 084-9921162 กรรมการ

55 8606 นางพัชวรรณ     ตุลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง น.ส.ศุภนิตา ตุลารักษ์ ปี 1 087-2786791 11-04787-6

56 8791 นางนงรัตน์     ตุดเกือ้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 อ.ตะกัว่ป่า น.ส.พัทร์ธรีา ตุดเกือ้ ปี1 094-5834003 กรรมการ

57 9102 นางจันจิรา  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลช้าง อ.เมือง น.ส.ปัณณิกา ศรีรักษ์ ปี 4 089-6502695 กรรมการ

58 9257 นางอุษา  สวัสดิสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า น.ส.อุมาพร สวัสดิสาร ปี 3 080-5267800  11-05376-1



59 9364 นางประกายแก้ว   ทองทวีวิวัฒน์ เทศบาลตําบลคุระบุรี อ.คุระบุรี นายกฤษฎา ทองทวีวิวัฒน์ ปี3 097-9726579 กรรมการ

60 9365 นางสาวจุไรรัตน์     อยู่ศรี เทศบาลตําบลคุระบุรี อ.คุระบุรี น.ส.สริิมา ทองสขุ ปี 1 065-3960411 11-06940-9

61 9492 นางภาวนา     โยมเรือง โรงเรียนบุญแสวงวิทยา อ.ท้ายเหมือง นาย ภานุพงศ์ โยมเรือง ปี 5 087-27851094 กรรมการ

62 10293 นางสาวปวิณี     เพ็ชรแก้ว โรงเรียนวัดนิโครธาราม อ.ทับปุด นาย ปกรณ์ แอเด็น ปี 1 093-6250369 11-07551-8

63 6907 นางอรอุมา  สวุรรณรัตน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา อ.ทับปุด นาย ศิรวิชญ์ สวุรรณรัตน์ ปวส.2 085-7820554 11-03183-0

64 6655 นายสมพงษ์  ติระพงษ์ โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง น.ส.ณัฐธดิา ติระพงษ์ ปี 1 083-6907185 11-04982-3

65 5657 นางสารภี  พลพฤกษ์ โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง นาย วงศธร พลพฤกษ์ ปื 5 081-0799708  11-0257-0

66 8176 นางสมุาลี โสมณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง น.ส.ณัฐฐาพร โสมณวัฒน์ ปี 1 089-2919765 11-05061-4

67 6109 นางปิยลักษณ์  สมัครการ โรงเรียนบ้านถํ้าทองหลาง อ.ทับปุด น.ส.นงนภัส สมัครการ ปี 5 062-8806849 กรรมการ

68 7337 นายศรุติ  จีนนาพัฒ ข้าราชการบํานาญนอกสงักัด อ.เมือง นาย ภิมิวิชญ์ จีนนาพัฒ ปี 1 081-7474198 11-0241-0


