
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  

ประจ าปี พ.ศ.2563 
 
 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ได้ประกาศเร่ือง  มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ประจ าปี พ.ศ.2563  และให้สมาชิกยื่นขอรับทุนเพื่อพิจารณาให้เป็น   
ไปตามประกาศ นั้น   
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ได้พิจารณาเป็นที่สิ้นสุดแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ประจ าปี พ.ศ.2563   ตามระดับการศึกษา   
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้   

 

ระดับการศึกษา จ านวนทุนท่ีได้รับ ทุนละ(บาท) รวมเงิน(บาท) 
อนุบาล 49 700 34,300 
ประถมศึกษา 119 800 95,200 
มัธยมศึกษาตอนต้น 62 1,000 62,000 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 58 1,200 69,600 
ปริญญาตรี 68 1,500 102,000 

รวม 356  363,100 
 

ทั้งนี้   สหกรณ์พิจารณารายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา 
จ ากัด ประจ าปี พ.ศ.2563   เป็นไปตามประกาศ เร่ืองมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ประจ าปี พ.ศ.2563 ฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 

 

การส่งมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิก สหกรณไ์ด้ด าเนินการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ของสมาชิก และจ่ายผ่านคณะกรรมการด าเนินการ ตามที่สมาชิกแจ้งไว้กับสหกรณ์ภายใน
วันที่  30 กันยายน 2563 
  

ประกาศ  ณ  วันที่   26  กันยายน พ.ศ.2563 
                                                                                   
 

 (นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์) 
                           ประธานกรรมการด าเนินการ 

                          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา  จ ากัด 



ล ำดับที่ เลขสมำชิก ช่ือ-สกุล(ผู้ขอรับทนุ) โรงเรียน เขตอ ำเภอ ช่ือ-สกุล(บุตรสมำชิก) กำรศึกษำ เบอร์โทรศัพท์ รับทนุโดย

1 7031 น.ส.วราพรรณ์  โก้สกุล พนักงานและลูกจ้าง สหกรณ์ อ.เมือง ด.ญ.นุชญาดา พิกุลทอง อ.2 0826694195 11-04673-0

2 7203 นางนวลักษณ์    โยมเนียม โรงเรียนเมืองพังงา อ.เมือง ด.ญ.รัฐฌา   โยมเนียม อ.1 0848383132 11-02766-0

3 7270 น.ส.ชลธิชา  หงัเสวก โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ทฤฎธิชา  หลิมทอง อ.1 0819787683 กรรมการ

4 7349 นางเพียงกมล  กรุงแก้ว โรงเรียนอนุบาลทับปุด อ.ทับปุด ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ กรุงแก้ว อ.3 0891965754 กรรมการ

5 7351 นายสุทธิพันธ์  บัวทอง กองการศึกษาเทศบาลตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.สิทธิศักด์ิ  บัวทอง อ.1 0831020419 กรรมการ

6 7668 นางจันทร์จรัส  สายสว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายชา้ง อ.เมือง ด.ช.นนทพัทธ์  สายสว่าง อ.1 0874569676 กรรมการ

7 7698 นายเอกสิทธ์ิ  ธีระกุลพิศุทธ์ิ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อ.เมือง ด.ช.ณัฏฐ์ธนัน ธีระกุลพิศุทธ์ิ อ.2 0937878124 11-03765-0

8 7857 น.ส.รลิลพัทธ์  สงวนพงษ์ พนักงานและลูกจ้าง สหกรณ์ อ.เมือง ด.ญ.ปิยาภัสร์  ประชาบุตร อ.1 0981525456 11-03959-0

9 8039 นางมณีวงค์ เดชกล้า โรงเรียนวัดคมนียเขต อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.พุทธิดา   เดชกล้า อ.1 0991424953 1106357-1

10 8077 นางกัทลี หสันีย์ โรงเรียนบ้านบ่อแสน อ.ทับปุด ด.ญ.จีฮาน  หสันีย์ อ.3 0873828113 11-05022-9

11 8179 นางสาวประภัสสร โอจันทร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง ด.ช.ศศวัฒน์  จาราช อ.3 0840102024 11-05595-4

12 8374 นางอรอุมา   สิริกุล โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ช.จิรภัทร  สิริกุล อ.1 0869678742 11-04857-4

13 8392 นางศิริวรรณ    ปราศภัย โรงเรียนวัดคมนียเขต อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.จิตติพัทธ์  ปราศภัย อ.3 0980418270 11-06747-4

14 8439 นางพิชชาภา     เชือ้ไทย โรงเรียนบ้านโคกยาง อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.คณิน  เชือ้ไทย อ.2 0805277074 กรรมการ

15 8683 นายมะกอรี     อีแต โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ปิยังกูร  อีแต อ.3 0835070789 11-05582-0

16 8746 นางสาวลดาวัลย์     ภัทรวิวัฒน์ โรงเรียนตะกัว่ป่าคีรีเขต อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.พัชรพล  ใจหลัก อ.2 0894642382 11-05122-0

17 8835 นางกาญจนา โรจนบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายชา้ง อ.เมือง ด.ช.เจริญวิทย์ พลายชนะ อ.3 0811708208 11-06187-1

18 8845 นางสาวโสภิดา    เอ้งฉว้น โรงเรียนคุระบุรีชยัพัฒนาพิทยาคม อ.คุระบุรี ด.ช.ปัญญาพล  ลิม่สกุล อ.1 0954293535 11-04958-6

19 8967 นายกมล     หลีดุลย์ โรงเรียนบ้านชา้งเชือ่ อ.กะปง ด.ช.ภัทรพงศ์  หลีดุลย์ อ.2 0810903769 กรรมการ

รำยช่ือระดับช้ันอนุบำล   ปี2563    (ทนุละ 700 บำท)



20 9122 นางสาวพิมพร     พรหมอินทร์ โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.คุณัญญา  มิตรวงค์ อ.2 0862851432 กรรมการ

21 9155 นางสาวถนอมรัตน์     จู่สกุล พนักงานราชการ (สพป.) อ.เมือง ด.ช.วรปรัชญ์ ชว่ยนุ่ม อ.1 0818946450 11-06129-8

22 9176 นางยาใจ     วิชยัดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าหนั อ.กะปง ด.ช.ศุภวิชญ์ วิชยัดิษฐ์ อ.3 0638514844 กรรมการ

23 9334 นางสาวอัชรา เจริญจันทร์ โรงเรียนบ้านบางคร่ัง อ.คุระบุรี ด.ช.โสภณวิชญ์  รักซ่ือ อ.3 0622068781 11-05734-9

24 9407 นางสาวธัญธิญา    ผลศัพท์ โรงเรียนบ้านล าแก่น อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.นันท์นภัส   มุสิกะเจริญ อ.3 0630908487 กรรมการ

25 9519 นางสาวศุภร  ท้ิงแหล๊ะ โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง ด.ญ.นัจญ์วา  ท้ิงแหล๊ะ อ.2 0828336787 กรรมการ

26 9616 นางสาวสารีพ๊ะ     บือราเฮง โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ญ.บุษรินทร์  อุดม อ.3 0841876968 809-0183-107

27 9782 นางสาวสุภา     กลิน่เนียม โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส อ.ท้ายเหมือง ด.ช.อัษฎา  กลิน่เนียม อ.1 0916508099 กรรมการ

28 9820 นายศักด์ินรินทร์   คิดโปร่ง โรงเรียนตะกัว่ป่าคีรีเขต อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.จิดาภา  คิดโปร่ง อ.1 0895862807 11-06160-3

29 9832 นางศิริญญา    ช านินา โรงเรียนอ่าวกะพ้อ อ.เกาะยาว ด.ญ.กัสบีญา  ช านินา อ.3 0899705171 กรรมการ

30 9837 นางสาววลัยพรรณ    เกิดกอบ โรงเรียนเมืองพังงา อ.เมือง ด.ญ.ณัฐรดา  เหนิหาว อ.3 0887513951 11-06032-1

31 9840 นางมลธิรา    จุลชู โรงเรียนบ้านบ่อแสน อ.ทับปุด ด.ญ.ขวัญศิริ   จุลชู อ.3 0887913676 11-06100-7

32 9934 ว่าท่ี ร.ต.หญิงอัจฉราพร    พลนิกร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง ด.ช.นราวิชญ์  พลนิกร อ.3 0929662269 11-06333-5

33 10010 นางสาวสาวิตรี     สุวรรณโณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว อ.กะปง ด.ญ.อรนลิน   มีพร้อม อ.3 0899719596 11-06733-9

34 10019 นางพรพิมล     แซ่เจ่ีย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง ด.ช.ศิวกร  แซ่เจ่ีย อ.1 0896483521 กรรมการ

35 10032 นางสาวจารีรัตน์     ชแูก้ว โรงเรียนบ้านบางหว้า อ.คุระบุรี ด.ช.นพวัตรชยั กระบ่ีน้อย อ.2 0848485451 11-06577-5

36 10101 นางสาวภัทรพร   วัชรโชติ โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง ด.ญ.ธารมิกา  ชว่งชยั อ.2 0880992491 11-07328-0

37 10118 นางสุปราณี     ขาวโชติ วิทยาลัยการอาชพีท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.อรวรัตม์  ชาวโชติ อ.2 0955941942 กรรมการ

38 10135 นางนิภารัตน์     ตันสกุล โรงเรียนสุทธิอนุสรณ์ อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ภัญญาภัค  ตันสกุล อ.3 0835033076 11-07536-1

39 10193 นางสาวพัชราวลัย     หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อ.คุระบุรี ด.ญ.วิมลวรรณ  สุวรรณข า อ.3 0848501020 8250096215

40 10268 นางดรุณี   บุญทรัพย์ โรงเรียนบ้านบางแก้ว อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.กัญญาณัฐ บุญทรัพย์ อ.3 0630822733 กรรมการ



41 10299 นายทศพร     พีบขุนทด โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา (อ.ทับปุด)อ.ทับปุด ด.ญ.สิริญาพร  พีบขุนทด อ.2 0895835660 กรรมการ

42 10329 ว่าท่ี ร.อ.ณัฐพงศ์     วงศ์น้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ณัฐกาญจน์  วงศ์น้อย อ.1 0616127443 11-07569-7

43 10394 นายสรรเสริญ     จิรัฏฐ์ชยธร โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ทศวรรษ  จิรัฎฐ์ชยธร อ.2 0922502548 11-08228-0

44 10523 นางสาวฟารีด้า     ราชช ารอง ส านักงาน กศน. จังหวัดพังงา อ.เมือง ด.ญ.นัจวา  เหมเส็ม อ.3 0831869717 11-07985-9

45 10535 นายธนวัฒน์     บัวบาน ส านักงาน กศน. อ.เกาะยาว อ.เกาะยาว ด.ช.ชญานนท์  บัวบาน อ.1 0993622987 กรรมการ

46 10585 นางสาวอรอุมา     ซ้วนขาว โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.ณัฎฐนันท์ เครือจันทร์ อ.1 0945805522 กรรมการ

47 10622 นางนัฏฐพร    แซ่หลี โรงเรียนตะกัว่ป่า"เสนานุกูล" อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ภูริชญา  ทองสัมฤทธ์ิ อ.3 0846890989 11-08167-2

48 10680 นายบุณญกฤต     กิม้ซ่ือ โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง ด.ญ.สิรดา  กิม้ซ่ือ อ.1 0952560451 11-08122-3

49 10719 นางสาวกิจนา     จารึก โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ญ.นุสนียา  ม่าเหล็ม อ.1 0864906903 กรรมการ

ล ำดับที่ เลขสมำชิก ช่ือ-สกุล(ผู้ขอรับทนุ) โรงเรียน เขตอ ำเภอ ช่ือ-สกุล(บุตรสมำชิก) กำรศึกษำ เบอร์โทรศัพท์ รับทนุโดย

1 5845 นายประสิทธ์ิ  บรรลุสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ภูพิรัฐ  บรรลุสุข ป.3 0653566318 11-05772-1

2 6042 นายวรเดช  ทองนอก โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ภัทรเดช  ทองนอก ป.6 0810919800 11-03020-0

3 6053 นายวานิช  เพชรวิเชยีร วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง ด.ช.ศุภกฤต เพชรวิเชยีร ป.6 0867429534 กรรมการ

4 6365 นายชยัรัตน์  บุญนาม โรงเรียนบ้านกะปง อ.กะปง ด.ช.ชนกานต์  บุญนาม ป.4 กรรมการ

5 6382 นายวิระ  นวลประจักร์ โรงเรียนบ้านรมณีย์ อ.กะปง ด.ช.ภูริณัฐ นวลประจักร์ ป.6 0837579793 กรรมการ

6 6409 นายธนิต  อ๋องสกุล โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.ธวรรณหงส์  อ๋องสกุล ป.1 0810893714 8111260857

7 6523 นางพนิดา   ค้าของ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง ด.ช.ธีร์   ค้าของ ป.1 0980153514 กรรมการ

8 6649 นางฐกัฎแก้ว  ปานมณี โรงเรียนอนุบาลทับปุด อ.ทับปุด ด.ญ.พิชญา   ปานมณี ป.5 0818947557 8110062296

9 6670 นางนัทธมน  ไทยแท้ ส านักงานวัฒนธรรม อ.เมือง ด.ญ.ประภาศิริ ไทยแท้ ป.5 0818748625 กรรมการ

10 6689 น.ส.อัญชลี  สันโลหะ พนักงานและลูกจ้าง สหกรณ์ อ.เมือง ด.ญ.อุสรา  เสรีรักษ์ ป.1 0888206068 11-01377-0

รำยช่ือระดับช้ันประถมศึกษำ  2563        (ทนุละ 800 บำท)



11 6691 นายสุระศักด์ิ  มธุรส สมาชกินอกสังกัด/โอนย้าย จ.กระบ่ี ด.ญ.สรัญญพัชร์  มธุรส ป.4 0622436285 กรรมการ

12 6735 นางวิภา  แสนคม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา อ.เมือง ด.ญ.พิชญาภา  แสนคม ป.4 0937818149 กรรมการ

13 6754 นายสมชาย  วัฒนสถิตย์พงษ์ โรงเรียนทุ่งโพธ์ิวิทยา อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ช.สรธร วัฒนสถิตย์พงษ์ ป.2 0862715619 11-03138-0

14 6818 นางนันทนา   ตันติวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านบางคลี อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.อรณิชชา  ตันติวิวัฒน์ ป.3 0878942928 11-02730-0

15 6838 น.ส.สุภาพร  บุญชว่ย โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ปุญพัฒน์ วิเชยีร ป.4 0846300229 กรรมการ

16 6946 นายสรรเพชร  ชแูก้ว โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.ธนิดา  ชแูก้ว ป.2 0831814661 11-03142-0

17 7032 น.ส.วุฒิพร  ภิรมย์ พนักงานและลูกจ้าง สหกรณ์ อ.เมือง ด.ญ.ปริวฎา  ฤกษ์จ านง ป.2 0878866163 11-01891-0

18 7073 นางวริยา  ดาวเศรษฐ์ โรงเรียนบ้านบางกรัก อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ทิตาพร  ดาวเศรษฐ์ ป.6 0898734055 11-02832-0

19 7105 นางศิริพรรณ์  แซมะแซ ส านักงาน กศน. จังหวัดพังงา อ.เมือง ด.ช.คอรีย์  แซมะแซ ป.5 0899735437 กรรมการ

20 7167 น.ส.อารีย์  บุญยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายชา้ง อ.เมือง ด.ญ.รักษ์ณนา ทีปะปาล ป.3 0861207972 8090031056

21 7194 นางขวัญใจ  ศักด์ิชว่ย โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ปา ด.ญ.สู่ขวัญ  ศักด์ิชว่ย ป.6 0622435801 11-04378-2

22 7197 นายธีระยุทธ  ผ่องมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.กัญจน์ณัฎฐ์ ผ่องมณี ป.2 0896486093 8101177418

23 7228 นางศศิวิมล  มณีไชย โรงเรียนตะกัว่ป่า"เสนานุกูล" อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ธนัท  มณีไชย ป.3 0918236029 11-03460-0

24 7230 ว่าท่ี ร.ต.ลิขิตร  มณีไชย โรงเรียนตะกัว่ป่า"เสนานุกูล" อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.รุจนโรจน์  มณีไชย ป.6 0813261336 11-03459-0

25 7234 นางทิพวัลย์  ดาราสูรย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ธรรญาดา  ดาราสูรย์ ป.4 0954129056 11-05178-1

26 7243 นายเสริมศักด์ิ  ทันยุภัก โรงเรียนบ้านทองหลาง อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ช.นัศรุจน์  ทันยุภัก ป.6 0857814558 กรรมการ

27 7271 นายทฤษฏ ี หลิมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ชลทฤฎ  หลิมทอง ป.4 0935765210 กรรมการ

28 7309 นางศิริจันทร์  สุวรรณวิจิตร สกสค.จังหวัดพังงา อ.เมือง ด.ญ.พฤฒิมา  สุวรรณวิจิตร ป.6 0819784099 กรรมการ

29 7465 นางมาลี  ณ ถลาง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา อ.เมือง ด.ญ.ณกมล   ณ ถลาง ป.5 0854745940 11-02122-0

30 7467 นางปานจันทร์  ชเูอียด โรงเรียนบ้านบางกรัก อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ปุณณ์รวิช  ชเูอียด ป.6 0922845445 กรรมการ

31 7505 นางสาวจิราวรรณ   แซ่ต๋ัน โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ภิญญาพัชญ์  เกษมสุข ป.4 0982356154 11-05477-3



32 7524 นายก าพล  อ าพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ธีบุณย์  อ าพันธ์ ป.3 0862718117 11-03019-0

33 7534 นางวาสนา  ลิพอนพล โรงเรียนทับปุดวิทยา อ.ทับปุด ด.ญ.อิษฎาอร  ลิพอนพล ป.1 0918735248 กรรมการ

34 7588 น.ส.พวงเพชร  ฤทธิพรพันธ์ุ วิทยาลัยชมุชนพังงา อ.ทับปุด ด.ช.ปฏภิาณ  เอียดศรีชาย ป.5 0854377429 11-02707-0

35 7590 นายธวัชชยั  จิตวารินทร์ วิทยาลัยชมุชนพังงา อ.ทับปุด ด.ญ.ลภัชยา  จิตวารินทร์ ป.3 0644790874 11-05066-7

36 7611 นางพุทธมนต์  อ่อนทา โรงเรียนตะกัว่ป่า"เสนานุกูล" อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.พชรวรรณพร  อ่อนทา ป.6 0635945614 11-04416-5

37 7635 นางเยาวลักษณ์  เพ็ญศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งรัก อ.คุระบุรี ด.ญ.ปริตตา  เพ็ญศิริ ป.2 0950360077 11-04952-0

38 7641 นางสุพัตรา ชมุชว่ย โรงเรียนบ้านปากคลอง อ.กะปง ด.ญ.สริลภัทร  ชมุชว่ย ป.4 0872682108 กรรมการ

39 7643 น.ส.นันทิยา  อิฐเกิด โรงเรียนบ้านบางหว้า อ.คุระบุรี ด.ญ.กัญญ์วรา  ชสิูทธ์ิ ป.3 0857872441 กรรมการ

40 7691 น.ส.วรรณศิริ  อุ่นขาว โรงเรียนเมืองพังงา อ.เมือง ด.ช.วุฒิภัทร พูลสวัสด์ิ ป.1 0883804407 8090106609

41 7693 นางจุไรรัตน์  กิจกล้า โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ช.สัณหณัฐ   กิจกล้า ป.4 0848525457 กรรมการ

42 7713 น.ส.อุบล  ทองสลับล้วน วิทยาลัยการอาชพีตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ณัชพล  งามประดิษฐ์ ป.5 0924295222 8101206108

43 7813 นางชมพูนุท  ไชยเทพ โรงเรียนบ้านบางเนียง อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ชยภัทร   ไชยเทพ ป.5 0620642901 11-03916-0

44 7835 นางปิยวรรณ  หาญเคียว โรงเรียนอ่าวกะพ้อ อ.เกาะยาว ด.ญ.ปริศนาวรรณ หาญเคียว ป.1 0848383056 กรรมการ

45 7850 นางสุพรรษา  ปานสม โรงเรียนโคกกลอยวิทยา อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ญ.ภูริษา  ปานสม ป.3 0872702274 กรรมการ

46 7890 นางสุวรรณี  ด านาดี โรงเรียนอ่าวกะพ้อ อ.เกาะยาว ด.ช.สิรวิชญ์  ด านาดี ป.3 0935789167 กรรมการ

47 7904 น.ส.วิมลฑา  สิทธิการ โรงเรียนโคกกลอยวิทยา อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ช.พจนินทร์  พลรบ ป.6 0857978949 1110062296

48 7936 นางสาวณัฏฐริณีย์  นาวีว่อง โรงเรียนอ่าวกะพ้อ อ.เกาะยาว ด.ช.พุณณภพ  ติระนนท์ ป.2 0800368583 กรรมการ

49 7980 นางปัทมาพร   อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ส านักงานวัฒนธรรม อ.เมือง ด.ช.เดชาภัค  อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ป.3 0897234748 กรรมการ

50 8011 นายสะอาด เตบจิตร โรงเรียนบ้านหนิร่ม อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ญ.สุพิชญา  เตบจิตร ป.4 0895910704 กรรมการ

51 8031 นางแพรทอง ชนะศรี โรงเรียนวัดนารายณิการาม อ.กะปง ด.ช.จิรวัฒน์   ชนะศรี ป.2 0918218632 11-04496-3

52 8137 นางเกศรินทร์ เชษฐพันธ์ โรงเรียนอ่าวกะพ้อ อ.เกาะยาว ด.ญ.ปุญญรินทร์  เชษฐพันธ์ ป.1 0936953837 กรรมการ



53 8212 นางสุใบด้า บิลละโสย ส านักงาน กศน. อ.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง ด.ช.อะษิส   โคกเคียน ป.4 0817976151 กรรมการ

54 8213 นางสาวกันตพิชญ์ ใยเสถียร วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง ด.ช.ปองภพ  จันทรมณี ป.1 0815991146 กรรมการ

55 8217 นางรอชดีะห ์หสันีย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)อ.ทับปุด ด.ช.เฟาวาซ  หสันีย์ ป.5 0814771729 11-06993-7

56 8218 นางสาวผการัตน์ กลิน่เกษร โรงเรียนเมืองพังงา อ.เมือง ด.ช.ภูวิสิฎฐ์  ทองชู ป.2 0872680529 11-04792-2

57 8295 นางธีระภัทธ์    ราชแดหวา โรงเรียนบ้านบางคร่ัง อ.คุระบุรี ด.ญ.นัสเราะฮ์  ราชแดหวา ป.1 0896518621 8250145429

58 8296 นางอุมาทิพย์ กุศลสุข โรงเรียนวัดปัตติการาม อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.กัลยาภัทร กุศลสุข ป.5 0873516452 11-04430-1

59 8340 นางมยุรา   นิยมเดชา สมาชกินอกสังกัด/โอนย้าย จ.นครศรีธรรมราชด.ช.รัชชานนท์  นิยมเดชา ป.2 0878903099 กรรมการ

60 8390 นายปิยะพงษ์    หมันการ โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.นนทพัทธ์  หมันการ ป.5 0862692922 กรรมการ

61 8406 นายสุรชาติ     ชว่ยรักษ์ โรงเรียนบ้านหนิร่ม อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ญ.ญาดา    ชว่ยรักษ์ ป.2 0833941599 กรรมการ

62 8433 นางจิรภา     ชติุวโรภาส โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายชา้ง อ.เมือง ด.ญ.ชญาฎา ชติุวโรภาส ป.2 0896462174 กรรมการ

63 8461 นางสุลักขณา     ทองเนียม โรงเรียนตะกัว่ป่าคีรีเขต อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.กานธาดา  ทองเนียม ป.5 0810879154 11-04757-3

64 8532 นายธวัชชยั ทองขะโชค โรงเรียนตะกัว่ป่า"เสนานุกูล" อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.กันตภณ  ทองขะโชค ป.2 0954291705 11-05713-6

65 8592 นายวีระยุทธ     ฉนัทกุล โรงเรียนอนุบาลนิลลุบล อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ณภคิน   ฉนัทกุล ป.4 0872938060 กรรมการ

66 8595 นายวุฒิชยั     เวชกามา โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์อ.ตะกัวทุ่ง ด.ญ.วรัชยา  เวชกามา ป.4 0864977927 11-05339-0

67 8631 นางผุสดี     คุระวรรณ โรงเรียนอนุบาลนิลลุบล อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.อรอมล  คุระวรรณ ป.6 0822705544 11-05080-3

68 8651 นายอุดม     วิเชยีร โรงเรียนบ้านล าแก่น อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.จิณัฐตา  วิเชยีร ป.1 0954202545 กรรมการ

69 8661 นางสุดารัตน์ จันทร์เจริญ โรงเรียนบ้านทับชา้ง อ.คุระบุรี ด.ญ.สุชาดา  จันทร์เจริญ ป.5 0980656965 11-06341-4

70 8663 นางอนุรัตน์ สิงหค์าระ โรงเรียนบ้านบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง ด.ช.อภินัทธ์  สิงหร์าคะ ป.2 0857840645 กรรมการ

71 8760 นางวาสนา  สุทธจิตร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง ด.ช.อภิชยั  สุทธจิตร์ ป.2 0869442592 11-05061-2

72 8761 นางสุพรรษา     รัฐแฉล้ม โรงเรียนตะกัว่ป่า"เสนานุกูล" อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ฐานพัฒน์  รัฐแฉล้ม ป.1 0807722913 11-05217-5

73 8778 น.ส.ดาวนภา  พรมทอง โรงเรียนบ้านทุ่งละออง อ.คุระบุรี ด.ญ.ชนิดา  สุคันธรส ป.3 0864980467 กรรมการ



74 8788 นายสหสั     เสือยืนยง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง ด.ญ.จรัญญา  เสือยืนยง ป.6 0866136090 กรรมการ

75 8852 นางสาวณิชาภัทร    หสันีย์ พนง.ราชการ  ร.ร.ถ้ าทองหลาง อ.ทับปุด ด.ช.ภีมณภัทร   เมืองเกิด ป.4 0980883844 กรรมการ

76 8907 นางสาวนันทิยา     ชลกิจ สพป.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต ด.ญ.ณัฐวรา ตะวัน ป.6 0649712481 11-05237-7

77 8935 นางณัฐพร     แซ่หลี โรงเรียนคุระบุรี อ.คุระบุรี ด.ช.ณัฐเวทย์   แซ่หลี ป.4 0884477010 8251103487

78 8976 นางแก้วตา     หว่งผล โรงเรียนอ่าวมะม่วง อ.เกาะยาว ด.ญ.ธันย์ชนก  หว่ยผล ป.2 0872815636 กรรมการ

79 8988 นางสุดา     จินดาพล โรงเรียนโคกกลอยวิทยา อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ช.สิรภัทร  จินดาพล ป.6 0822852134 กรรมการ

80 9053 นายภานุวัฒน์     จันทร์ทอง โรงเรียนตะกัว่ป่าคีรีเขต อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.พงศ์ปณต จันทร์ทอง ป.3 0810797916 11-50304-2

81 9103 นางสาวสุมณฑา  โททอง โรงเรียนอนุบาลชา้ง อ.เมือง ด.ญ.ปุณยวีร์  โททอง ป.2 0945984222 กรรมการ

82 9194 นางแสงเดือน     ไชยนะ โรงเรียนบ้านบางหว้า อ.คุระบุรี ด.ช.จิรเดช  ไชยนะ ป.1 0824422753 11-06121-0

83 9261 นางสาวดามพวรรณ  อ๋ิวสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ภรภัทร  แก้วนุ้ย ป.3 0612295768 11-05683-2

84 9295 นางสาวแสงเดือน     ทองหอ่ โรงเรียนบ้านใหญ่ อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.ภิริญญา ด ารงคดี ป.1 0848904627 11-06391-9

85 9296 นางมาซีลา หมาดสตูล โรงเรียนบ้านโคกยาง อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ดานิช  หมาดสตูล ป.1 0847484865 กรรมการ

86 9383 นางวิภาดา    ศรีศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ธัญชนก ศรีศิริวัฒน์ ป.3 0918675279 กรรมการ

87 9419 นางเพ็ญประภา     วิลาศลัด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายชา้ง อ.เมือง ด.ญ.ปภาวี  วิลาศลัด ป.1 0841898244 11-05991-4

88 9422 นางณัชษัณ     ตันติเพชราภรณ์ โรงเรียนบ้านบางติบ อ.คุระบุรี ด.ญ.ปุณญิศา  ตันติเพชราภรณ์ ป.3 0622351419 กรรมการ

89 9477 นางสาวกรรณิการ์   พลศาลา โรงเรียนสุทธิอนุสรณ์ อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.พุฒิภัทร  อยู่ทองอ่อน ป.2 0800669902 11-05989-1

90 9479 นางวิมลรัตน์    ทูลมาลา โรงเรียนโคกกลอยวิทยา อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ญ.ชญัญานุช  ทูลมาลา ป.2 0644658283 กรรมการ

91 9495 นางสุพัตรา     ณ นคร โรงเรียนบ้านในไร่ อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.ภิญนพัชญ์  ณ นคร ป.3 0862739658 11-05723-7

92 9534 นางอิสราณี   ทันยุภัก โรงเรียนบ้านกลาง อ.เมือง ด.ช.นัศรีย์  ทันยุภัก ป.2 0860897027 กรรมการ

93 9564 นางสาวหทัยรัตน์   ทิพย์ศรี โรงเรียนเกาะปันหยี อ.เมือง ด.ช.ศตพร  ทิพย์ศรี ป.4 0935506414 11-07280-7

94 9589 นางพิมพิมล   ชยัวิชติ โรงเรียนวัดราษอุปถัมภ์ อ.ทับปุด ด.ช.ทรัพยสิทธิ ชยัวิชติ ป.2 0814767675 กรรมการ



95 9675 นายประกิจ   ระเมาะ โรงเรียนบ้านทุ่งดอน อ.ท้ายเหมือง ด.ช.อภิภู   ระเมาะ ป.2 0805424083 11-06732-8

96 9677 นายสมคิด    ปราศภัย โรงเรียนสุทธิอนุสรณ์ อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.จิตตานันท์  ปราศภัย ป.2 0872685391 11-07384-2

97 9745 นางเพ็ญแข   หวานสนิท โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง ด.ญ.พิมพ์ลักษณ์ หวานสนิท ป.4 0899777800 กรรมการ

98 9750 นายสน    หมัดปาน โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า ด.ย.พิรดาวส์   หมัดปาน ป.1 0890499880 11-07285-2

99 9758 นางสาวสายฝน   บุญเสริม โรงเรียนเทศบาลต าบลบางเตย อ.เมือง ด.ช.เสริมศักด์ิ พุทธรักษา ป.2 0936168739 11-05988-0

100 9769 นางสาวศิรินทิพย์     บางเมือง โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ช.เศษฐศาสตร์ เมฆม่วงแก้ว ป.2 0863515171 11-06130-0

101 9830 นางสาวศิริวรรณ    ยนประสิทธ์ิ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง ด.ช.ศุภวิชญ์   อ่อนรู้ท่ี ป.2 0880415434 กรรมการ

102 9854 นางสาวจริยา     บิลเหล็บ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ชาญชยั  แก้วโพรง ป.2 0862945625 กรรมการ

103 10004 นางอภิชญา     หนูทวี โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง ด.ช.ภควพจน์  อิโต๊ะ ป.6 0952799250 11-06690-1

104 10020 นางพิมพ์เพทาย    อาจหาญ โรงเรียนบ้านล าแก่น อ.ท้ายเหมือง ด.ช.ณัฐภูมินทร์  อาจหาญ ป.5 0818972102 กรรมการ

105 10054 นางสาวอ้อยทิพย์     ชกู าเนิด โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง ด.ญ.ไอยวรินทร์  เสียงแจ้ว ป.2 0862878553 กรรมการ

106 10069 นายยุทธนา สุวรรณวิสุทธ์ิ โรงเรียนทับปุดวิทยา อ.ทับปุด ด.ญ.ณัฐณิชา  สุวรรณวิสุทธ์ิ ป.3 0809809396 กรรมการ

107 10125 นางอมรรัตน์   สมนิล โรงเรียนเมืองพังงา อ.เมือง ด.ญ.ปุณณดา  สมนิล ป.2 0902976940 11-06580-9

108 10188 นางสุดารัตน์     มีทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อ.คุระบุรี ด.ญ.สุทธิชา  มีทอง ป.5 0819634371 กรรมการ

109 10191 นางสาวสุณิสา     เชือ่งยาง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อ.คุระบุรี ด.ญ.สุกาญดา  มาโนช ป.3 0872778802 8250112148

110 10192 นางสาวอภิญญา     ขนาดผล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อ.คุระบุรี ด.ญ.อัฟเราะห ์ ยอดรุ่ง ป.2 0185407381 8250155653

111 10238 นายกฤษณะพงศ์     ศักดา โรงเรียนวัดโคกสวย อ.ทับปุด ด.ช.ชยัวัฒน์  ศักดา ป.6 0807098414 กรรมการ

112 10279 นางอุมาพร     พันนะการ โรงเรียนเกียรติประชา อ.คุระบุรี ด.ญ.ชติุกาญจน์ พันนะการ ป.6 0996076022 11-07439-3

113 10291 นางนันทิดา     มะเฮมี โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.อาซีซ่า  มะเฮมี ป.1 0850689835 11-07564-2

114 10371 นายลาภทวี     ลีลาทิวานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายชา้ง อ.เมือง ด.ช.ประดิทรรศณ์ ลีลาทิวานนท์ ป.3 0966377737 กรรมการ

115 10492 นางสาวสุติยา     ยีสัน โรงเรียนกะปง อ.กะปง ด.ญ.เมดีน่าร์  ยีสัน ป4 0862974993 กรรมการ



116 10494 นางอิสรียะห ์    แต โรงเรียนบ้านทุ่งรัก อ.คุระบุรี ด.ญ.อาลีฌา   เลอะจีนอ ป.5 0811895451 11-07927-5

117 10590 นางจรัสโฉม  จันทร์มีศรี โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.วิศิษฎสิริ  จันทร์มีศรี ป.4 0968928031 11-07901-7

118 10645 นางสาววิจิตตรา     วรรณบุรี โรงเรียนบ้านพอแดง อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.วรรณรดา  เรียงพัฒน์ ป.5 0858933011 8090515894

119 10736 นางมณีวรรณ     ทองมุสิทธ์ิ บ านาญโรงเรียนอนุบาลนิลลุบล อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.มณีกาญจน์  ทองมุสิทธ์ิ ป.2 0818945942 กรรมการ

ล ำดับที่ เลขสมำชิก ช่ือ-สกุล(ผู้ขอรับทนุ) โรงเรียน เขตอ ำเภอ ช่ือ-สกุล(บุตรสมำชิก) กำรศึกษำ เบอร์โทรศัพท์ รับทนุโดย

1 5489 นายเสฎฐวุฒิ  ป้ันตะกัว่ กองการศึกษาเทศบาลตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ธีร์ธวัช ป้ันตะกัว่ ม.1 0894722871 กรรมการ

2 5659 นายสนิ  เจอะสุข โรงเรียนวัดดิตถาราม อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ญ.เบญจมาศ  เจอะสุข ม.1 0894736804 11-01177-0

3 5971 นางอัจฉรา     วิฑูรย์พิศาลศิลป์ โรงเรียนโคกกลอยวิทยา อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ญ.ปราณปรียา วิฑูรย์พิศาลศิลป์ ม.1 0908652491 811-1-24381-2

4 5980 นางเกศินี  สุมาลี โรงเรียนบ้านท่าสนุก อ.ทับปุด ด.ช.ปุลวัชร  สุมาลี ม.1 0945939952 กรรมการ

5 6130 นางกมลวรรณ  สุกัญญา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา อ.เมือง ด.ญ.ปุญชรัสม์ิ   สุกัญญา ม.1 0862673838 กรรมการ

6 6156 นายวุฒิวงศ์  เอียดศรีชาย วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง ด.ช.พุฒิพงศ์  เอียดศรีชาย ม.1 0926124435 11-00985-0

7 6208 นางสาวปิยวรรณ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนโคกกลอยวิทยา อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ญ.ชรัญชดิา พันธรักษ์ ม.2 0611904191 กรรมการ

8 6256 นายสน่ัน  ประสพมิตร โรงเรียนบ้านท่าสนุก อ.ทับปุด ด.ช.ตฤน  ประสพมิตร ม.3 0980656930 กรรมการ

9 6269 นายธวัชชยั  อาจปรุ วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง ด.ญ.อภิสรา   อาจปรุ ม.3 0869488207 11-03980-0

10 6334 นายสิขเรศวร์  จันนุสิทธ์ิ โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง ด.ช.ณพิชพงศ์  จันนุสิทธ์ิ ม.1 0626569196 กรรมการ

11 6357 นายวันชาติ  ชยัฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง ด.ญ.กีรติกา  ชยัฤกษ์ ม.2 0818912199 11-02285-0

12 6575 นางวันเพ็ญ  สันตะการ โรงเรียนสุทธิอนุสรณ์ อ.ตะกัว่ป่า นายวีรวงศ์  สันตะการ ม.3 0980169343 11-03266-0

13 6620 นางธัญญาภรณ์  เอ๋ียวสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งรัก อ.คุระบุรี ด.ญ.ศิญาภรณ์  เอ๋ียวสกุล ม.3 0828080739 11-02597-0

14 6647 นางวารุณี  พ่านปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อ.เมือง ด.ญ.ศรัณพร  พ่านปาน ม.3 0886925359 11-03578-0

15 6791 นางสุภิญญา  ประกอบศิลป์ โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ อ.เมือง ด.ญ.ภิญญาดา  ประกอบศิลป์ ม.2 0899711342 11-03443-0

รำยช่ือระดับช้ันมัธยมต้น  ปี 2563              (ทนุละ 1,000 บำท)



16 6859 นางสุมนทิพย์  แซ่ตัน โรงเรียนบ้านท่านุ่น อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ญ.ภัณฑิรา  แซ่ตัน ม.3 0892909551 11-02392-0

17 6908 นางบังอร  กาญจนพันธ์ุ โรงเรียนบ้านต าหนัง อ.คุระบุรี ด.ญ.ศศิกานต์  กาญตนพันธ์ุ ม.3 0899138995 11-02824-0

18 6940 นางอัญชลีพร  อุ่นชู โรงเรียนสุทธิอนุสรณ์ อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.เขมิสรา   อุ่นชู ม.3 0813704766 11-02410-0

19 7123 นางพัชรี  อินทแย้ม โรงเรียนบ้านบางกัน อ.เมือง ด.ช.ภูริภัทร   อินทแย้ม ม.3 0980143367 กรรมการ

20 7192 นางกนกลักษณ์  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลชา้ง อ.เมือง ด.ช.กันตพัฒน์  ผลแก้ว ม.1 0867437758 กรรมการ

21 7247 นางสาวสนธยา   จุงจิตร์ โรงเรียนวัดคมนียเขต อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ภัทรกร  พิมพันธ์ ม.1 0862669593 11-02840-0

22 7276 นางแสงเดือน  พรมพิลา โรงเรียนบุญแสวงวิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.สิตานันท์   พรมพิลา ม.1 0836456957 กรรมการ

23 7370 นางจินตรัตน์  เหนือคลอง โรงเรียนตะกัว่ป่า"เสนานุกูล" อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ทิวัตถ์  เหนือคลอ ม.2 0801539646 11-04636-9

24 7462 นางยินดี  เกือ้ผล โรงเรียนวัดโคกสวย อ.ทับปุด ด.ญ.ภัทรพร  เกือ้ผล ม.2 0872803861 11-03075-0

25 7516 นายวีรศักด์ิ  เฟ่ืองฟ้า โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ช.วชริะ เฟ่ืองฟ้า ม.3 0810836670 11-03015-0

26 7569 น.ส.อาภัสรา  สืบพงษ์ โรงเรียนบ้านชอ่งหลาด อ.เกาะยาว ด.ช.ภัทรเมธ  สืบพงษ์ ม.2 0898680745 กรรมการ

27 7576 น.ส.กัลยา  คงทิก ส านักงานวัฒนธรรม อ.เมือง ด.ช.ชคุปต์  ณ นรงค์ ม.1 0840935257 8090101755

28 7613 นางกนกวรรณ  ณ นคร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง ด.ญ.จอมขวัญ  ณ นคร ม.2 0872848901 11-07915-2

29 7652 นางสุนิษา  พรหมนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายชา้ง อ.เมือง ด.ช.ภัทรพล  พรหมนุ้ย ม.1 0810865425 กรรมการ

30 7694 นายสกล  กิจกล้า โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.สรัลพร  กิจกล้า ม.1 0937916028 กรรมการ

31 7885 นางชาคริยา     สมัครกิจ โรงเรียนอนุบาลชา้ง อ.เมือง ด.ญ.มุนิน   สมัครกิจ ม.3 0939546051 11-04466-0

32 8107 นางกาญจนา สุขสวัสด์ิ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.ศศิกานต์  สุขสวัสด์ิ ม.2 0925408846 กรรมการ

33 8155 นายพยนต์ น้อยนาดี วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง น.ส.พริมา   น้อยนาดี ม.3 0896459155 11-05634-8

34 8320 นางกฤตติกา     ผลชู โรงเรียนคุระบุรีชยัพัฒนาพิทยาคม อ.คุระบุรี ด.ช.ณัฎฐวัฒน์  ผลชู ม.2 0815397206 11-050064-5

35 8334 นางไพจิตร    เอกอดิธรรม กองการศึกษาเทศบาลตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ธีร์จุฑา  เอกอดิธรรม ม.1 0612286451 กรรมการ

36 8435 นางวันนา     ถนอมผล โรงเรียนบ้านชอ่งหลาด อ.เกาะยาว ด.ญ.ศุภรานันท์  ถนอมผล ม.3 0872657939 กรรมการ



37 8471 นางวิมลรัตน์     แสงขวัญ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร อ.ทับปุด ด.ช.อภิรักษ์  แสงขวัญ ม.1 0836986812 11-04986-7

38 8648 ว่าท่ี ร.ต.ฉตัรชยั     สงวนนาม วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง ด.ญ.ศุภิสรา  สงวนนาม ม.3 0869239114 กรรมการ

39 8778 นางรัชนี     ด าสมุทร โรงเรียนอ่าวกะพ้อ อ.เกาะยาว ด.ญ.อัจจิมา  ด าสมุทร ม.3 0862709956 กรรมการ

40 8785 นางสาวสุชานาถ    อุ่ยสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ชนิดนัย  อุ่ยสกุล ม.1 0936798014 กรรมการ

41 8872 นางสุทธิศา     กลิน่ดอกไม้ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.ภพฤทธ์ิ กลิน่ดอกไม้ ม.2 0819998398 กรรมการ

42 8877 นางศศิมา     ทิพย์สวัสด์ิ โรงเรียนทับปุดวิทยา อ.ทับปุด ด.ช.ศักดินนท์  ทิพย์สวัสด์ิ ม.2 0873837279 กรรมการ

43 8904 นางสาวยศยา     ศักด์ิศิลปศาสตร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง น.ส.จิดาภา  ธนาวุฑฒ์ ม.3 0954232591 กรรมการ

44 8933 นายวุฒินันท์  เหมาะมาศ วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง ด.ช.มณีเวชย์   เหมาะมาศ ม.2 0840536499 11-06964-5

45 9161 นางสาวพนารัตน์  สนิทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชา้ง อ.เมือง ด.ช.วสุธา  สนิทรักษ์ ม.3 0934619244 11-05234-4

46 9174 นางสาวจิราพร   สาริพัฒน์ โรงเรียนตะกัว่ป่า"เสนานุกูล" อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.นลัทพร  ศรีคะเณย์ ม.3 0892107351 11-05282-7

47 9206 นายอนิรุทธ์ิ ลิพอนพล โรงเรียนทับปุดวิทยา อ.ทับปุด ด.ญ.ภัทรธิดา  ลิพอนพล ม.1 0835207928 กรรมการ

48 9236 นายศราวุธ     เจือกโว้น โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า น.ส.นัฐกฤตา  เจือกโว้น ม.3 0954211229 กรรมการ

49 9237 นายวัชรินทร์     อินทรภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.อุสุมา  อินทรภักดี ม.2 0873812852 11-06154-6

50 9466 นางเสาวนีย์     ชลธี โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.อัซยานีย์  ยาบา ม.1 0642622288 11-05659-5

51 9653 นายพิทักษ์พงศ์   กาบสนิท โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา (อ.ทับปุด)อ.ทับปุด ด.ญ.อุบลวรรณ   กาบสนิท ม.3 0891914192 กรรมการ

52 9705 นายรัฐศักด์ิ    ปานพืช กศน. อ าเภอตะกัว่ทุ่ง อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ช.รุลฟาน ปานพืช ม.1 0898685777 กรรมการ

53 9735 นางทัศนีย์   อินทร์สม โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.พัทธ์ธีรา  อินทร์สม ม.1 0954212791 กรรมการ

54 9737 นางสาววชริาพรรณ   ชยัสิทธ์ิ พนักงานและลูกจ้าง สหกรณ์ อ.เมือง ด.ญ.ปพัชญา  อุดมศักด์ิ ม.3 0902542242 11-05875-5

55 9889 นางสกาวเดือน     นิยะกิจ โรงเรียนบ้านในวัง อ.ทับปุด ด.ญ.จุฬาลักษณ์  แผ้วชนะ ม.2 0869451559 8090397603

56 9965 นางสาวทักษภร  สืบพงษ์ โรงเรียนบ้านชอ่งหลาด อ.เกาะยาว ด.ช.พัทธดนย์  งานแข็ง ม.3 0881816885 กรรมการ

57 10040 นางแก้วตา   อนันตวิทยวงศ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.ปุณญิสา  อนันตวิทยวงศ์ ม.1 0830336686 กรรมการ



58 10077 นางสาวณัฏฐพิชา   จินตวัฒน์พงศา กศน.อ าเภอคุระบุรี อ.คุระบุรี ด.ญ.สุพิชชา    บุญภา ม.2 0848396853 8251151589

59 10226 นางสาวสุลาวัลย์ โบบทอง โรงเรียนอนุบาลชา้ง อ.เมือง ด.ญ.ปัญจรีย์  จันเต็ม ม.2 0869459831 กรรมการ

60 10517 นางสาววาสนา     กล้าทะเล โรงเรียนบ้านโคกยาง อ.ตะกัว่ป่า ด.ญ.ประกายแก้ว  ชพูล ม.3 0958643717 1107877-9

61 10550 นางสาวย่ิงลักษณ์     เลิศกมลานันท์ วิทยาลัยการอาชพีตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า ด.ช.พสิษฐ์  รัตนพันธ์ ม.1 0812335040 กรรมการ

62 10638 นางสาวพรพิมล  เจ้ียมบุตร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา (อ.ทับปุด)อ.ทับปุด ด.ช.สริเยศ  ชพูรหม ม.2 0898669519 กรรมการ

ล ำดับที่ เลขสมำชิก ช่ือ-สกุล(ผู้ขอรับทนุ) โรงเรียน เขตอ ำเภอ ช่ือ-สกุล(บุตรสมำชิก) กำรศึกษำ เบอร์โทรศัพท์ รับทนุโดย

1 4971 นางกัลยา  เพ่ิมผล โรงเรียนบ้านบางกรัก อ.ตะกัว่ป่า น.ส.วิมลสิริ  เพ่ิมผล ม.5 0966361905 11-02608-0

2 5356 นายเจษฎา  ศรีวิเศษ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง ด.ญ.ปุญญิศา  ศรีวิเศษ ม.6 0819565479 11-00691-0

3 5388 นางจรัสศรี  มีลา โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า น.ส.สิริกร   มีลา ม.6 0818930559 กรรมการ

4 5652 นางกิง่กนก  ย่ิงวุฒิวรกุล โรงเรียนบ้านบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง น.ส.มณิฎฐ์สรา  ย่ิงวุฒิวรกุล ม.5 0959642559 กรรมการ

5 5894 นายสมศักด์ิ  ไชยโสดา วิทยาลัยการอาชพีตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า นายคุณาสิน  ไชยโสดา ปวช.2 0614951541 11-02933-0

6 5928 นางสุภาณี  ธรรมประดิษฐ์ เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14อ.เมือง นายศุภกร  ธรรมประดิษฐ์ ม.5 0866906705 11-00684-0

7 5977 นางจงดี  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านล าแก่น อ.ท้ายเหมือง นายชยัรัตน์   สุวรรณรัตน์ ม.5 0954135211 11-02883-0

8 6043 นางกรรณิกา  มีแสง โรงเรียนบ้านหนิลาด อ.คุระบุรี นายอัครเดช  มีแสง ม.5 0858872932 กรรมการ

9 6056 นายสุชติ  สุดสวาท วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง น.ส.ชติุกาญจน์ สุดสวาท ม.5 0994013971 กรรมการ

10 6063 นายรัฐวิทย์  เทียนพันธ์ุ วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง นายฐิติพงศ์  เทียนพันธ์ ปวช.2 0842414684 กรรมการ

11 6238 นางทิพวรรณ  พลพันธ์ โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา อ.ท้ายเหมือง นายตันติกร  พลพันธ์ ม.4 0817889978 11-01011-0

12 6296 นายประยูร  แทนบุญ โรงเรียนบ้านคุรอด อ.คุระบุรี นายกษิดิศ  แทนบุญ ปวช.1 0819795105 11-02190-0

13 6349 นายนพรัตน์  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านคลองบอน อ.เกาะยาว นายกันต์ธร  ทองอยู่ ม.5 0941692516 กรรมการ

14 6404 นางจามรี  คล่องแคล่ว ข้าราชการบ านาญ สพม.เขต 14 อ.ตะกัว่ป่า นายกองพล  คล่องแคล่ว ม.6 0836395267 11-01302-0

รำยช่ือระดับช้ันมัธยมปลำย  ปี 2563     (ทนุละ 1,200 บำท)



15 6460 นายส าเร็จ  เมฆประสิทธ์ิ ข้าราชการบ านาญ สพป.พังงา อ.เมือง น.ส.หทัยรัตน์  เมฆประสิทธ์ิ ม.4 0812715753 8091201052

16 6524 นางอรชร  เกิดสม โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ทัศมนตร์  เกิดสม ม.6 0819780419 810113711-4

17 6542 นางแสงเดือน  วรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งรัก อ.คุระบุรี นายอินทนนท์ วรรณรัตน์ ม.4 0894741833 กรรมการ

18 6554 นางปราณีต  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ อ.ตะกัว่ป่า นายชวิศ  แสงทอง ม.6 0950768153 11-03381-0

19 6676 นางมารี  ก าแก้ว โรงเรียนเกียรติประชา อ.คุระบุรี นายนิติกรณ์  ก าแก้ว ม.6 0899725705 กรรมการ

20 6719 นายอารัด  จ าเนียร โรงเรียนทับปุดวิทยา อ.ทับปุด น.ส.อารีนา  จ าเนียร ม.5 0954194060 กรรมการ

21 6796 นางอรุณี  นพฤทธ์ิ โรงเรียนกะปง อ.กะปง นายสรวิชญ์  นพฤทธ์ิ ม.6 0890704606 กรรมการ

22 6843 นางดวงฤดี  โบบทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายชา้ง อ.เมือง น.ส.ภัทนฤน  โบบทอง ม.4 0818414976 กรรมการ

23 6905 นางกุลยา  วิเศษ โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส อ.ท้ายเหมือง น.ส.ลลิตา  วิเศษ ม.4 0810795779 กรรมการ

24 7119 นางนิภาพร  บัวแก้ว โรงเรียนเมืองพังงา อ.เมือง น.ส.ชรินรัตน์  บัวแก้ว ม.5 0955183798 11-03014-0

25 7193 นางกฤติพร  ร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลชา้ง อ.เมือง น.ส.นิวาสา   ร่วมใจ ม.5 0993942354 กรรมการ

26 7289 นางสุชาดา  เทพทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า นายธัญเทพ  เทพทอง ม.5 0625492369 กรรมการ

27 7301 นางฉตัรชนก  พ่ึงถิน่ โรงเรียนบ้านน้ าจืด อ.เกาะยาว นายจิรภัทร  ปราบกรี ปวช.1 0937736141 กรรมการ

28 7326 นางพนารัตน์  สุรียพันธ์ุ โรงเรียนเกาะปันหยี อ.เมือง นายวรากร  สุริยพันธ์ ม.4 0952644849 กรรมการ

29 7352 นายธีราทร  หมึกแดง กองการศึกษาเทศบาลตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า นายพนธกร  หมึกแดง ม.4 0896478934 11-02294-0

30 7419 นางจิราวรรณ  ตนคลัง โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว อ.ตะกัว่ทุ่ง น.น.นวดี  ตนคลัง ม.6 0862784785 กรรมการ

31 7454 นางสุวรรณา  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านบางจัน อ.ตะกัว่ทุ่ง น.ส.บัณฑิตา  เหล็กแดง ม.6 0848462541 กรรมการ

32 7515 นางจารุวรรณ  สว่างเย็น โรงเรียนอนุบาลทับปุด อ.ทับปุด นายเตชพัฒน์  สว่างเย็น ม.5 0812739478 กรรมการ

33 7523 นางกรองแก้ว  ตันสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า น.ส.เบญญาภา  ตันสกุล ม.4 0862817747 11-03593-0

34 7541 นายเกรียงศักด์ิ  สมันกิจ พนักงานและลูกจ้าง สหกรณ์ อ.เมือง นายเกียรติศักด์ิ  สมันกิจ ปวช.1 0884492104 11-02027-0

35 7708 นางสาวเดือนเต็ม  แฝงสีค า โรงเรียนวัดชา้งนอน อ.ท้ายเหมือง น.ส.ศุธิดา  แฝงสีค า ม.5 0822869084 11-03864-0



36 7828 นางอ าภา  ปานพืช โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว อ.ตะกัว่ทุ่ง น.ส.ฟารียา  ปานพืช ม.4 0833964225 กรรมการ

37 8128 นางสาวพรวีนัส สืบพงษ์ โรงเรียนบ้านชอ่งหลาด อ.เกาะยาว นายพีรวัส  สืบพงษ์ ปวช.2 0862782512 กรรมการ

38 8134 นางสาวณัฐชยา ง้ิวชน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า นายศุภกิตด์ิ  ดอกไม้ ม.5 0952899528 กรรมการ

39 8176 นางสุมาลี โสมณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง นายนราวิชญ์   โสมณวัฒน์ ม.5 0892919765 กรรมการ

40 8220 นางชยาภรณ์ จันโท โรงเรียนบ้านกระโสม อ.ตะกัว่ทุ่ง นายพิทวัส   จันโท ม.5 0878899972 8090202896

41 8449 นายศุภโรจน์     เวชกุล ส านักงานวัฒนธรรม อ.เมือง น.ส.หงณภัทร  เวชกุล ม.6 0818748664 11-05278-2

42 8490 นายประสาน     หลีขาว โรงเรียนบุญแสวงวิทยา อ.ท้ายเหมือง น.ส.มิรันตี  หลีขาว ม.4 0937137986 กรรมการ

43 8586 นายจักรี     สมประกอบ พนักงานและลูกจ้าง สหกรณ์ อ.เมือง นายชนาธิป สมประกอบ ม.4 0937878216 11-04770-8

44 8633 นางยูนศรี     เป็นสุข โรงเรียนอนุบาลนิลลุบล อ.ตะกัว่ป่า นายศักรินทร์   เป็นสุข ม.6 0872839664 กรรมการ

45 8713 นางจันทนา     ทองแท้ โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ศุภาพิชญา  อนงค์ ม.4 0612161972 11-06448-2

46 8721 นายสงัด     จิตสว่าง โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง น.ส.ทิฆัมพร  เจ่ียสกุล ม.6 0835529944 กรรมการ

47 8726 นางสาวศิริงาม     แซ่จ้ิว โรงเรียนทับปุดวิทยา อ.ทับปุด นายเตโชดม  แซ่จ้ิว ม.5 0813964029 กรรมการ

48 8978 นางสาวผกามาศ   กล่อมเกลีย้ง โรงเรียนบ้านโคกยาง อ.ตะกัว่ป่า น.ส.โศภิษฐา  ยอดยา ม.5 0899371825 กรรมการ

49 9019 นางดุษณี     สันฝา โรงเรียนวัดโคกสวย อ.ทับปุด น.ส.สิริพร  ไชยณรงค์ ม.4 0898727716 กรรมการ

50 9075 นางสาวอุสุมา     ตันสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกรักใน (อบต.โคกเคียน)อ.ตะกัว่ป่า น.ส.คริมา  เสกสรรณ์ ม.6 0862723528 11-06829-5

51 9140 นางนิชธาวัลย์     จันทร์พุ่ม โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพท่ี 124อ.ตะกัว่ป่า นายศรัณย์ จันทร์พุ่ม ม.5 0842915869 8110124461

52 9259 นางสาวจุฑามณี  ศุภพันธ์ โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม อ.ท้ายเหมือง น.ส.ฐิตาภรณ์  ศุภพันธ์ ม.5 0951641912 8111194080

53 9552 นายชเูลิศ   กองฉลาด โรงเรียนคุระบุรีชยัพัฒนาพิทยาคม อ.คุระบุรี น.ส.สุชารัตน์  กองฉลาด ม.5 0876264836 กรรมการ

54 9603 นางกรรณิการ์   ตันติวิวัฒน์ โรงเรียนวัดปัจจันตคาม อ.เมือง นายฟูศักด์ิ  สุขชว่ง ม.6 0954273659 11-06001-7

55 10189 นางกนกอร     อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อ.คุระบุรี น.ส.ปาจรีย์  อุ่นเจริญ ม.5 0812588334 8250082893

56 10341 นางสาวพัชรินทร์     ผลมาตร์ โรงเรียนอนุบาลทับปุด อ.ทับปุด นายศุภกร   แก้วหล่อ ม.4 0916543396 กรรมการ



57 10490 นางมาริสา     เกือ้เพชร โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อ.ตะกัว่ทุ่ง นายกิตตินันท์  เกือ้เพชร ม.4 0872941375 กรรมการ

58 10599 นางสาวยชญ์หทัย     อมรกล โรงเรียนอนุบาลทับปุด อ.ทับปุด สกลพัฒน์  อมรกล ม.4 0899094066 11-08036-7

ล ำดับที่ เลขสมำชิก ช่ือ-สกุล(ผู้ขอรับทนุ) โรงเรียน เขตอ ำเภอ ช่ือ-สกุล(บุตรสมำชิก) กำรศึกษำ เบอร์โทรศัพท์ รับทนุโดย

1 2030 นายอัฐกร  ตันติสัมมารักษ์ ข้าราชการบ านาญ สพป.พังงา อ.เมือง นายอมรเทพ  ตันติสัมมารักษ์ ปี4 0970455669 11-003400-0

2 2433 นายสมชาย  โภคบุตร บ านาญ สพป.พังงา อ.ท้ายเหมือง นายปรมินทร์  โภคบุตร ปี3 0954298260 11-03336-0

3 2463 นางวิไลพรรณ  โสดา ข้าราชการบ านาญ สพป.พังงา อ.ตะกัว่ทุ่ง นายพันธวัช  โสดา ปี5 0865943393 11-05895-7

4 2700 นายประกอบ  บุญเสริม ข้าราชการบ านาญ สพป.พังงา อ.ตะกัว่ป่า น.ส.พัณณิตา  บุญเสริม ปี4 0840623851 11-02087-0

5 3038 นายสถิตย์  ลิม่สกุล ข้าราชการบ านาญเทศบาลเมืองพังงาอ.เมือง น.ส.ลลนา  ลิม่สกุล ปี4 0869421506 11-02538-0

6 3364 นางนิลตา  เหมมินทร์ ข้าราชการบ านาญ สพม.เขต 14 อ.เมือง นายนบีล  เหมมินทร์ ปี3 0813973130 11-00650-0

7 4213 นายบุญมี  กองธรรม วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง น.ส.ตติยาภรณ์  กองธรรม ปี2 0848374955 11-02395-0

8 4264 นายสุวรรณ  พูลศิริ ส านักงาน กศน. จังหวัดพังงา อ.เมือง น.ส.รุ่งกานต์  พูลศิริ ปวส.2 0894754260 11-07554-1

9 4594 นายจรูญ  สินบรรเทา วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง นายสุชาครีย์  สินบรรเทา ปี3 0899964451 11-00658-0

10 4608 นายสวง  ปรีดาผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา อ.เมือง น.ส.วรดา  ปรีดาผล ปี5 0896525737 กรรมการ

11 4870 นายก าแพง  เสรีรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง นายณัฐชนน  เสรีรักษ์ ปี1 0815378754 11-04209-5

12 4915 นางสีต้อย  ปรีดาผล ส านักงานวัฒนธรรม อ.เมือง น.ส.นภสร  ปรีดาผล ปี2 0818748649 8091231814

13 4981 นายนิมิตร  ต้ันต้ัง โรงเรียนบ้านท่าหนั อ.กะปง น.ส.ปราวัณ  ต้ันต้ัง ปี5 0862770845 กรรมการ

14 5001 นายวินัย  วิศาล ข้าราชการบ านาญ สพป.พังงา อ.ตะกัว่ทุ่ง นายนวพันธ์  วิศาล ปี2 0864705337 11-00143-0

15 5079 นายสัจจา  วัฒนะกิจ โรงเรียนบ้านบางทอง อ.ท้ายเหมือง น.ส.พัชรวงษ์  วัฒนะกิจ ปี3 0980312384 11-03184-0

16 5095 นางพรธิดา  ลือเกียรติไพศาล โรงเรียนตะกัว่ป่า"เสนานุกูล" อ.ตะกัว่ป่า นายพูธิวัฒน์  ลือเกียรติไพศาล ปี2 0857910707 11-07562-0

17 5176 นายสถิตพร  นิลรักษ์ โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ อ.เมือง นายนพรุจ  นิลรักษ์ ปี2 0954257316 11-003444-0

รำยช่ือระดับปริญญำ  ปี 2563      (ทนุละ 1,500 บำท)



18 5255 นางอรชร  ดีแท้ โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ณัฐธิดา  ดีแท้ ปี4 0659938889 8101225175

19 5384 น.ส.จันทรา  นฤนาท ส านักงานวัฒนธรรม อ.เมือง น.ส.ชชัฎาภา  ป้ันทอง ปี2 0818748620 กรรมการ

20 5604 นางพิมภากาญจณ์ สุวบุญประภัทร์ โรงเรียนตะกัว่ป่า"เสนานุกูล" อ.ตะกัว่ป่า น.ส.พิชญ์สินี สุวบุญประภัทร์ ปี3 0867398879 11-04385-0

21 5657 นางสารภี  พลพฤกษ์ โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง น.ส.ณัฐธิดา  พลพฤกษ์ ปี4 0810799708 11-02527-0

22 5671 นางสุภิมล  ก้างต้ัน โรงเรียนบ้านโคกยาง อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ฐิติมา  ก้างต้ัน ปี4 0895912987 11-01538-0

23 5730 นายชลิต  ปิตาลีมาพร โรงเรียนบ้านเกาะนก อ.ท้ายเหมือง น.ส.พิชามญช ์ปิตาลีมาพร ปี2 0878815168 กรรมการ

24 5755 นางมณเฑียร  ขุลีพันธ์ุ โรงเรียนบ้านบางกรัก อ.ตะกัว่ป่า นายจิรัฎฐ์  ขุลีพันธ์ุ ปี4 0899729478 กรรมการ

25 5803 นายประทีป  วิฑูรย์พิศาลศิลป์ โรงเรียนโคกกลอยวิทยา อ.ตะกัว่ทุ่ง นายชลกร วิฑูรย์พิศาลศิลป์ ปี4 0898684898 กรรมการ

26 5844 นายสุรินทร์  ฤทธิเหมิ โรงเรียนสุทธิอนุสรณ์ อ.ตะกัว่ป่า นายรัตนินทร์  ฤทธิเหมิ ปี1 0817376920 11-03288-0

27 5989 นางเสริมใจ  ศักด์ิชว่ย ข้าราชการบ านาญ สพป.พังงา อ.ตะกัว่ป่า น.ส.เมธาวี  ศักด์ิชว่ย ป.ตรี 0630785808 11-02618-0

28 6109 นางปิยลักษณ์  สมัครการ โรงเรียนบ้านถ้ าทองหลาง อ.ทับปุด นายณัฐชนน  สมัครการ ปี4 0628806849 กรรมการ

29 6152 นายชยัฤทธ์ิ  จิตสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายชา้ง อ.เมือง น.ส.พุทธธิดา  จิตสงค์ ปี2 0850692293 11-02383-0

30 6227 นางเสาวลักษณ์  ศรีมาลา โรงเรียนเมืองพังงา อ.เมือง นายปิยพัทธ์   ศรีมาลา ปี4 0898725463 8091480768

31 6278 นางนิศารัตน์  จิตสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายชา้ง อ.เมือง น.ส.ภัทรธิดา จิตสงค์ ปี2 0817196326 11-02384-0

32 6414 นางสุภาพ  เจ้ยทองศรี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)อ.ทับปุด น.ส.กัญญาวีร์  เจ้ยทองศรี ปี1 0846286049 กรรมการ

33 6419 นางปรีญา     ทองสีนุ่น โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม อ.ท้ายเหมือง น.ส.ปวีณ์ธิดา  ทองวล ปี2 0898721836 11-03435-0

34 6461 นางดรรชนี  เพชรไทย โรงเรียนบ้านหนิลาด อ.คุระบุรี น.ส.บัณฑิตา  เพชรไทย ปี 2 0950388474 กรรมการ

35 6557 นางวิภา  แก้วพิพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง ด.ญ.ฐิติชญา  แก้วพิพัฒน์ ปี2 0892097026 11-02937-0

36 6739 ว่าท่ี ร.ต.บุญเลิศ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านบางเนียง อ.ตะกัว่ป่า นายธรรมรัตน์ สุวรรณรัตน์ ปี3 0813962872 11-02876-0

37 6828 นายศรีชว่ง  พานทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ศรัณยา  พานทอง ปี1 0892926216 กรรมการ

38 6842 นายภูสิทธ์ิ  โบบทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายชา้ง อ.เมือง นายรัชชกุันต์  โบบทอง ปี1 0858844365 กรรมการ



39 6886 นางอภิญญา  เต๋ียวสกุล โรงเรียนบ้านปากคลอง อ.กะปง นายกรชกาย  เต๋ียวสกุล ปี2 0892872960 8101148183

40 6887 นางขวัญตา  สกุลสอน โรงเรียนกะปงพิทยาคม อ.กะปง น.ส.วิชยา  สกุลสอน ปี2 0878837994 11-02583-0

41 6898 นางจิราภรณ์  เสรีรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง น.ส.เบญจรัตน์ เสรีรักษ์ ปี4 0840535747 11-02518-0

42 6900 นางวิไลลักษณ์  สวนเสาร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายชา้ง อ.เมือง นายณิณภัทร  สวนเสาร์ ปี2 0612247583 กรรมการ

43 7189 นายมานะ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต บ านาญเทศบาลเมืองพังงา อ.เมือง นายบดินทร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ปี3 0848478747 11-02536-0

44 7191 นางสาวิกา  ลีสุรพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายชา้ง อ.เมือง น.ส.สุพิชญา  ลีสุรพงศ์ ปี1 0941945788 กรรมการ

45 7241 นางศิยาภรณ์  พัฒน์สนิท โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง น.ส.ญาณิศา  พัฒน์สนิท ปี4 0644079042 11-02470-0

46 7245 นางวิภาดา  ขุนนิตย์ โรงเรียนวัดชนาธิการาม อ.เมือง น.ส.ชนาภา  ขุนนิตย์ ปี4 0950684481 กรรมการ

47 7284 นางธิดารัตน์  เพ็ชหวล โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า นายอลงกรณ์   เพ็ชหวล ปี1 0935759170 11-04559-3

48 7313 นางรูฮานา  งามทรัพย์ โรงเรียนบ้านกะไหล อ.ตะกัว่ทุ่ง ด.ช.กอวีย์  งามทรัพย์ ปี1 0831057051 8110056474

49 7322 นางสุนีย์  ย้ิมละมัย โรงเรียนโคกกลอยวิทยา อ.ตะกัว่ทุ่ง นายกรวิชญ์  ย้ิมละมัย ปี4 0935967561 กรรมการ

50 7416 นางชยณิชชา     ชปูาน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายชา้ง อ.เมือง น.ส.ชญาณี   ชวูงศ์ ปี1 0846291883 8091352506

51 7450 นายสัมพันธ์  อินทร์สม โรงเรียนคุระบุรีชยัพัฒนาพิทยาคม อ.คุระบุรี น.ส.กานต์พิชชา อินทร์สม ปี1 0910596395 11-02717-0

52 7823 นางวรรณา  หสันีย์ โรงเรียนตัรบียะหอิ์สลามียะห์ อ.ทับปุด น.ส.อิฟตีซาม หสันีย์ ปี1 0815364581 8090075398

53 7826 นางชนิดา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านกะปง อ.กะปง น.ส.สามินี   ศรีสุวรรณ์ ปี3 0817890897 11-05481-8

54 7833 น.ส.นงลักษณ์  ฉมิกิจ โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม อ.ท้ายเหมือง นายณัฐชนน  เอียดเหลือ ปี1 0857812071 8110041620

55 7857 นายเพลิน  โอรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง น.ส.พิชญา  ชาญณรงค์ ปี4 0874558200 11-05148-8

56 8354 นางภาวดี   เอ๋ียวสกุล กองการศึกษาเทศบาลตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า น.ส.ณัฐวดี   อยู่เย็น ปี1 0918262380 กรรมการ

57 8489 นางชืน่จิตต์     ศรีนาค โรงเรียนบุญแสวงวิทยา อ.ท้ายเหมือง นายธนดล   ศรีนาค ปี2 0872724532 11-05445-8

58 8800 นางฐานิดา     สืบเหตุ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.ตะกัว่ป่า น.ส.สุนทรี  สืบเหตุ ปี2 0650522639 กรรมการ

59 8874 นางวิลาวัณย์   ประสมกิจ โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม อ.ทับปุด นายณัฐสิทธ์ิ ประสมกิจ ปี1 0991400685 กรรมการ



60 9372 นายสุริยา  พลเย่ียม โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง น.ส.ปัญญาพร  พลเย่ียม ปี1 0866394888 กรรมการ

61 9875 นางสาวจันทร์สุดา   คงชนะ วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง น.ส.กุลิสรา  เอ่งฉว้น ปี3 0840535257 11-06437-0

62 9881 นายรุ่งโรจน์   อุตราภาส โรงเรียนบ้านบ่อแ อ.ทับปุด นายภูมิตะวัน  อุตราภาส ปี1 0872811188 กรรมการ

63 9937 นางสาวสุชาดา     พูลสวัสด์ิ โรงเรียนเมืองพังงา อ.เมือง น.ส.ศศิธารา  ทองอนันต์ ปี3 0872803538 กรรมการ

64 9981 นางสาวนงเยา     กิง่นอก โรงเรียนเกาะปันหยี อ.เมือง นายทวีป  สังข์เลขา ปี1 0844298917 11-06335-7

65 10058 นางอุไร     บุญแสวง โรงเรียนบุญแสวงวิทยา อ.ท้ายเหมือง นายกษิดิศ  บุญแสวง ปี2 0895933132 กรรมการ

66 10256 นางละออ    มุสิกธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกัว่ป่า นายภวินท์   มุสิกธรรม ปี3 0869501242 11-07092-8

67 10328 นางสาวกนกชญา     แซ่เอ๋ียว โรงเรียนบ้านคุรอด อ.คุระบุรี น.ส.จารุมน  ณ นุวงษ์ ปี2 0867879461 11-07495-5

68 10601 นางอัยลดา     ค าสัมฤทธ์ิ โรงเรียนบ้านบางมรวน อ.ตะกัว่ป่า น.ส.กัญญาวีร์  ค าสัมฤทธ์ิ ปี2 0805474769 11-08124-5


