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ที่ รับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล โรงเรียน อําเภอ ชื่อบุตร ระดับทุน อายุบุตร หมายเหตุ
1 9 19906 น.ส.เบญจวรรณ  ไชยฤทธิ์ เทศบาล 1 กบินทรบุรี ด.ช.สมิทธ  เนียรอรุณ อนุบาล/ประถมศึกษา 5 ไดทุนป 60
2 10 19757 นายกิตติพงษ  พรไพบูลย เทศบาล 1 กบินทรบุรี ด.ช.จตุรภัทร  พรไพบูลย อนุบาล/ประถมศึกษา 6 ไดทุนป 60
3 11 19412 นายชวลิต  สีมาพล เทศบาล 1 กบินทรบุรี ด.ญ.กานตกมล  สีมาพล อนุบาล/ประถมศึกษา 11 ไดทุนป 60
4 12 18988 นางรจนา  ผาพันธุ เทศบาล 1 กบินทรบุรี นายภานุพล  ผาพันธุ มัธยมศึกษา/ปวช. 15 ไดทุนป 58
5 8 21518 น.ส.ศรัณยรัตน  ขาวคม เทศบาล 1 กบินทรบุรี นายกฤษณกร  ขาวคม มัธยมศึกษา/ปวช. 17 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
6 60 18944 นางลดาวัลย  เทียนบัญญัติ เทศบาล 2 กบินทรบุรี ด.ญ.กัณยวัลย  เทียนบัญญัติ มัธยมศึกษา/ปวช. 13 ไดทุนป 59
7 237 15043 นางจงกลณี  รุงเรือง(พรมทิพย) เทศบาล 2 กบินทรบุรี น.ส.นัดดา  พรมทิพย ปวส./ปริญญา 19 ไดทุนป 59
8 238 19244 นางสุมาลี  กันดี เทศบาล 2 กบินทรบุรี ด.ช.รังสฤษฎ  กันดี มัธยมศึกษา/ปวช. 15 ไดทุนป 59
9 244 18439 นางนันทนา  ธรรมมะ รักษาทรัพยฯ กบินทรบุรี ด.ญ.มุทิตา  ธรรมมะ อนุบาล/ประถมศึกษา 7 ไดทุนป 58
10 409 19134 นางปฐมพร  ของนา สายมิตรศึกษา กบินทรบุรี นายธัญญวรรธ  ของนา ปวส./ปริญญา 22 ไดทุนป 58
11 17 19207 นางฐิติรัตน  แกวกูล เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กบินทรบุรี ด.ช.ฐาณกร  ชิดเชื้อ มัธยมศึกษา/ปวช. 13 ไดทุนป 59
12 240 19222 นายชยพล  มีชัย เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กบินทรบุรี นายภวัย  มีชัย มัธยมศึกษา/ปวช. 15 ไดทุนป 59
13 16 20321 นางกนิษฐา  ชินขุนทด เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กบินทรบุรี นายธนากร  ชินขุนทด มัธยมศึกษา/ปวช. 16 ไดทุนป 60
14 311 15575 นายพงษศักดิ์  พูนบํานาญ ขาราชการบํานาญ กบินทรบุรี น.ส.ปวรขวัญ  พูนบํานาญ ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 58
15 226 16447 นางประกาย  ทวีสุข กบินทรวิทยา กบินทรบุรี นางประกาย  ทวีสุข ปวส./ปริญญา 21 ไดทุนป 59
16 227 19664 นายสุริยา  สุวรรณรัตน กบินทรวิทยา กบินทรบุรี ด.ญ.ชนัญชิดา  สุวรรณรัตน อนุบาล/ประถมศึกษา 10 ไดทุนป 59
17 410 18458 นางอนงค  จันดีดา กบินทรวิทยา กบินทรบุรี ด.ญ.อนัญชตญา  จันดีดา อนุบาล/ประถมศึกษา 9 ไดทุนป 59
18 72 19868 นางธัญญารัตน  อินทรอนันต กบินทรวิทยา กบินทรบุรี ด.ญ.ณฐณิชา  คําเขื่อง อนุบาล/ประถมศึกษา 8 ไดทุนป 58
19 94 14490 นางจุฑามาศ  ปานคีรี กบินทรวิทยา กบินทรบุรี น.ส.ธนภรณ  ปานคีรี ปวส./ปริญญา 23 ไดทุนป 58
20 95 15465 นางจํานงค  ศรีวิศาล กบินทรวิทยา กบินทรบุรี นายณัฐสิทธิ์  ศรีวิศาล ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 58
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ที่ รับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล โรงเรียน อําเภอ ชื่อบุตร ระดับทุน อายุบุตร หมายเหตุ
21 284 19261 นางประยงค  อาจปาสา กบินทรวิทยา กบินทรบุรี ด.ญ.บุณฑิยา  ออนสนิท อนุบาล/ประถมศึกษา 9 ไดทุนป 58
22 230 18625 นางสุชาลินีณ  ดานเจาแดง กบินทรบุรี กบินทรบุรี ด.ช.จารุพัฒน  ดานเจาแดง มัธยมศึกษา/ปวช. 13 ไดทุนป 58
23 87 21402 นางสายธาร  สุขทวี วังตะเคียนวิทยาคม กบินทรบุรี ด.ช.พชร  สุขทวี อนุบาล/ประถมศึกษา 10 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
24 231 19600 นางนําพร  มาลัยทอง ลาดตะเคียนราษฎรบํารุง กบินทรบุรี ด.ญ.นลินี  มาลัยทอง อนุบาล/ประถมศึกษา 9 ไดทุนป 58
25 336 19773 น.ส.ณธิชา  กองวิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กบินทรบุรี ด.ญ.วณิณธตา  ศตศยามล มัธยมศึกษา/ปวช. 13 ไดทุนป 58
26 382 19117 นายระวิสิทธิ์  สุระเสน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กบินทรบุรี ด.ช.ระพีภัทร  สุระเสน อนุบาล/ประถมศึกษา 6 ไดทุนป 58
27 68 18735 นางอัญชิสา  เล็บครุฑ บานคลองตามั่น กบินทรบุรี ด.ช.นราวิชญ  เล็บครุฑ อนุบาล/ประถมศึกษา 11 ไดทุนป 59
28 139 18879 นายประภาส  เพยจันทึก ไทยรัฐวิทยา กบินทรบุรี ด.ญ.ปาณิศรา  เพยจันทึก อนุบาล/ประถมศึกษา 11 ไดทุนป 59
29 141 20076 นางทรรศนกมล  ชมพันธุ ไทยรัฐวิทยา กบินทรบุรี นายจิณณพัต  ชมพันธุ อนุบาล/ประถมศึกษา 15 ไดทุนป 59
30 140 18879 นายประภาส  เพยจันทึก ไทยรัฐวิทยา กบินทรบุรี ด.ญ.ปอณัฏฐ  เพยจันทึก อนุบาล/ประถมศึกษา 5 ขอ 2 ทุน
31 393 21056 นางละเอียด  ปะระทัง บานโนนหัวบึง กบินทรบุรี นางละเอียด  ปะระทัง มัธยมศึกษา/ปวช. 18 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
32 308 18309 นางปาริญากรน  มลิจารย บานหนองหัวชาง กบินทรบุรี ด.ญ.วิรัญชนา  มลิจารย มัธยมศึกษา/ปวช. 15 ไดทุนป 58
33 2 11074 นายทรงศักดิ์  อรรคนิมาตย วัดวัฒนารังษี กบินทรบุรี นายจิรวัฒน  อรรคนิมาตย ปวส./ปริญญา 19 ไดทุนป 58
34 338 14452 นายไพบูลย  เนินคําภา อนุบาลกบินทรบุรี กบินทรบุรี ด.ช.ภูเบศร  เนินคําภา มัธยมศึกษา/ปวช. 12 ไดทุนป 60
35 332 14802 นางวิมาลา  เกษศรี อนุบาลกบินทรบุรี กบินทรบุรี นายพงศกร  เกษศรี ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 59
36 111 17809 นางอุดมพร  เชื้อรักษ บรรหารวิทยา กบินทรบุรี น.ส.ธนนันท  จุยสวัสดิ์ ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 59
37 310 18578 นายปญญา  ทองคูณ บานกุงประชาสรรค กบินทรบุรี ด.ช.รัฐนันท  ทองคูณ อนุบาล/ประถมศึกษา 8 ไดทุนป 58
38 224 16473 นางพูนศรี  สุพล วัดวังหวาย กบินทรบุรี ด.ช.พชรพล  สุพล อนุบาล/ประถมศึกษา 9 ไดทุนป 59
39 260 21301 นายตอม  จันทรงาม บานวังดินสอ กบินทรบุรี ด.ญ.ณิชชา  จันทรงาม อนุบาล/ประถมศึกษา 7 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
40 246 16866 นางคนึงนิตย  หินจีน บานวังดินสอ กบินทรบุรี ด.ช.ธนธรณ  หินจีน มัธยมศึกษา/ปวช. 15 ขอ 2 ทุน
41 107 16396 ส.อ.เมฆ  อาจสมพงษ บานเขาถ้ํา กบินทรบุรี นายกีรานนท  อาจสงพงษ ปวส./ปริญญา 18 ไดทุนป 58
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ที่ รับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล โรงเรียน อําเภอ ชื่อบุตร ระดับทุน อายุบุตร หมายเหตุ
42 180 21276 น.ส.ธนพร  วิริยโกศล บานเขาถ้ํา กบินทรบุรี ด.ช.อภิชัย  ปานะโปย อนุบาล/ประถมศึกษา 4 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
43 178 17454 น.ส.พิมลณัฐ  อินทรสวน บานคลองหันแดง กบินทรบุรี ด.ช.อภิวิชญ  ภาจันคู มัธยมศึกษา/ปวช. 14 ไดทุนป 59
44 31 18929 น.ส.จุฬาลักษณ  ดานเจาแดง บานกุงประชาสรรค กบินทรบุรี ด.ช.ชวัลวิชญ  ดานเจาแดง มัธยมศึกษา/ปวช. 14 ไดทุนป 58
45 309 16858 นางสมาพร  สมหวัง บานกุงประชาสรรค กบินทรบุรี นายนิติศาสตร  สมหวัง มัธยมศึกษา/ปวช. 15 ไดทุนป 58
46 57 8510 นายณรงค  พรมภักดิ์ บานคลองระกํา กบินทรบุรี น.ส.ภัทรสิริ  พรมภักดิ์ ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 59
47 313 18498 น.ส.สิรินาถ  สมแสง มณีเสวตรอุปถัมภ นาดี ด.ญ.สริดา  แสงเมือง อนุบาล/ประถมศึกษา 10 ไดทุนป 59
48 316 19922 น.ส.เดนเดือน  สุทธิกุล มณีเสวตรอุปถัมภ นาดี ด.ช.รชต  นาถิม อนุบาล/ประถมศึกษา 6 ไดทุนป 58
49 320 15379 นางศิริวรรณ  ชาญวิเศษ มณีเสวตรอุปถัมภ นาดี นายชัชนันท  ชาญวิเศษ อนุบาล/ประถมศึกษา 11 ไดทุนป 58
50 321 16112 นายกิตติศักดิ์  ชาญวิเศษ มณีเสวตรอุปถัมภ นาดี นายภัทรพงษ  ชาญวิเศษ ปวส./ปริญญา 18 ไดทุนป 58
51 314 18498 น.ส.สิรินาถ  สมแสง มณีเสวตรอุปถัมภ นาดี ด.ช.สิรธีร  แสงเมือง อนุบาล/ประถมศึกษา 8 ขอ 2 ทุน
52 385 9844 นางวรรณพร  ทาประเสริฐ อนุบาลนาดี นาดี นายพีรวัส  ทาประเสริฐ ปวส./ปริญญา 22 ไดทุนป 60
53 388 19545 นางบังอร  แสนวิเศษ อนุบาลนาดี นาดี น.ส.อนัญญา  ฆานะสิทธิ์ ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 58
54 386 19545 นางบังอร  แสนวิเศษ อนุบาลนาดี นาดี ด.ช.ศิริศักดิ์  ฆานะสิทธิ์ มัธยมศึกษา/ปวช. 14 ขอ 2 ทุน
55 218 16738 นายสุชาติ  ชาญวิเศษ บานหนองแหน นาดี นายเอกบดินทร  ชาญวิเศษ ปวส./ปริญญา 18 ไดทุนป 58
56 219 18045 นางวิมลรัตน  นามประเสริฐ บานหนองแหน นาดี ด.ช.ฤทธิพร  นามประเสริฐ ปวส./ปริญญา 11 ไดทุนป 58
57 221 19476 นางดวงใจ  ธรรมมา บานหนองแหน นาดี ด.ญ.มณธากาญจน  ธรรมมา อนุบาล/ประถมศึกษา 8 ไดทุนป 58
58 222 6602 นายบัญชา  พันเรือง บานหนองแหน นาดี นายคหรัตน  พันเรือง ปวส./ปริญญา 24 ไดทุนป 58
59 302 19632 น.ส.ประภาพร  โกมาลย บานบุพราหมณ นาดี นายกษิดิ์เดช  สินตะมะ มัธยมศึกษา/ปวช. 15 ไดทุนป 58
60 304 17554 นางขวัญฐิติ  ชาวนา บานบุพราหมณ นาดี ด.ช.ธนพสิษฐ  ชาวนา มัธยมศึกษา/ปวช. 14 ไดทุนป 58
61 306 18570 นางวันเพ็ญ  ธนูปกรณ บานบุพราหมณ นาดี นายวิชะยุตม  ธนูปกรณ อนุบาล/ประถมศึกษา 7 ไดทุนป 58
62 303 19632 น.ส.ประภาพร  โกมาลย บานบุพราหมณ นาดี ด.ช.ปุณณภพ  ราชรี อนุบาล/ประถมศึกษา 3 ขอ 2 ทุน
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ที่ รับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล โรงเรียน อําเภอ ชื่อบุตร ระดับทุน อายุบุตร หมายเหตุ
63 438 19347 นางสําเนียง  ศิลปสูงเนิน บานวังรี นาดี นายนพณัฐ  ศิลปสูงเนิน ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 58
64 439 17556 นางน้ําผึ้ง  ศิริรันดร บานวังรี นาดี ด.ช.รวิภาส  ศิริรันดร มัธยมศึกษา/ปวช. 12 ไดทุนป 58
65 217 19847 นางจินตนา  ชมพู บานคลองมะไฟ นาดี นายนันทพัทธ  ชมพู มัธยมศึกษา/ปวช. 17 ไดทุนป 58
66 30 20655 น.ส.จรรยา  นามชารี บานโปงไผ บานสราง ด.ญ.ธัญวลัย  โจกงาม อนุบาล/ประถมศึกษา 7 ขอ 2 ทุน
67 429 18611 นางสุณิสา  โถทอง กระทุมแพววิทยา บานสราง ด.ญ.ศุภาพิชญ  โถทอง มัธยมศึกษา/ปวช. 12 ไดทุนป 59
68 431 21541 นางบงกช  วิจบ กระทุมแพววิทยา บานสราง ด.ช.นภินทร  วิจบ มัธยมศึกษา/ปวช. 14 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
69 275 14307 นางสมัย  บานสราง ชิตใจชื่น บานสราง น.ส.วิสสุตา  บานสราง ปวส./ปริญญา 19 ไดทุนป 60
70 274 4677 นายประจักษ  บานสราง ชิตใจชื่น บานสราง น.ส.วิสสุตา  บานสราง ปวส./ปริญญา 19 ไดทุนป 58
71 21 15757 นางวิไล  พึ่งเกษม วัดกระทุมแพว บานสราง นายเสฏฐวุฒิ  พึ่งเกษม ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 58
72 277 18946 นางฐิตวา  หุนยนต ผะดุงศิษยพิทยา ประจันตคาม ด.ช.ภาคภูมิ  มงคลใหม อนุบาล/ประถมศึกษา 7 ไดทุนป 59
73 354 18601 น.ส.ศุภาวดี  แซเตียว ประจันตราษฎรบํารุง ประจันตคาม ด.ญ.กานตสิรี  กวางทอง อนุบาล/ประถมศึกษา 7 ไดทุนป 58
74 356 19149 นางจารุวรรณ  วงศคําพันธ ประจันตราษฎรบํารุง ประจันตคาม ด.ช.ปยพัทธ  วงคคําพันธ มัธยมศึกษา/ปวช. 14 ไดทุนป 58
75 353 21824 นายประพนธ  บรรดาพิมพ ประจันตราษฎรบํารุง ประจันตคาม น.ส.บัณฑิตา  บรรดาพิมพ ปวส./ปริญญา 16 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
76 378 21830 นายเมืองเดช  วิเศษ สุวรรณวิทยา ประจันตคาม นายภัคพงศ  วิเศษ ปวส./ปริญญา 21 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
77 205 17168 จ.ส.อ.สมหมาย  เสสสี อนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม น.ส.สุทธิดา  เสสสี ปวส./ปริญญา 21 ไดทุนป 58
78 261 15947 นางนุษรา  พิมพิคอ บานหอย ประจันตคาม ด.ญ.เพียงแพรไหม  พิมพิคอ อนุบาล/ประถมศึกษา 5 ไดทุนป 58
79 262 15947 นางนุษรา  พิมพิคอ บานหอย ประจันตคาม ด.ญ.พอพิณพลอย  พิมพิคอ อนุบาล/ประถมศึกษา 5 ขอ 3 ทุน
80 263 15947 นางนุษรา  พิมพิคอ บานหอย ประจันตคาม ด.ช.กรวิญ  พิมพิคอ อนุบาล/ประถมศึกษา 6 ขอ 3 ทุน
81 47 19097 นางสมพร  วุฒิเสน วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 ประจันตคาม ด.ญ.เปมิกา  วุฒิเสน อนุบาล/ประถมศึกษา 3 ไดทุนป 59
82 292 15011 นายศิริพงษ  จําใช วัดตะเคียนทอง ประจันตคาม ด.ช.ศรัณยภัทร  จําใช ปวส./ปริญญา 18 ไดทุนป 58
83 432 18386 นางสุภีร  เปลื้องทุกข อนุบาลปราจีนบุรี เมือง นายขัณฑกฤช  เปลื้องทุกข ปวส./ปริญญา 18 ไดทุนป 60
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84 35 20161 นางลักขณา  ศรีจําพลัง อนุบาลปราจีนบุรี เมือง ด.ช.ธิษณธนัช  ศรีจําพลัง มัธยมศึกษา/ปวช. 13 ไดทุนป 59
85 97 15578 นางสุทิน  พงษแผน อนุบาลปราจีนบุรี เมือง นายภาสพล  พงษแผน มัธยมศึกษา/ปวช. 17 ไดทุนป 59
86 167 19886 น.ส.ณัชชา  สุนทรประยูร อนุบาลปราจีนบุรี เมือง ด.ช.กิตติณัฐ  เทศศรี อนุบาล/ประถมศึกษา 6 ไดทุนป 59
87 400 12783 นางสุวัฒญา  ยินดีตระกูล อนุบาลปราจีนบุรี เมือง นายพีรทัต  ยินดีตระกูล มัธยมศึกษา/ปวช. 16 ไดทุนป 59
88 447 17283 นายวิโรจน  จันทรแยม อนุบาลเมืองปราจีนบุรี เมือง น.ส.อนัญพร  จันทรแยม ปวส./ปริญญา 20 สงหลังปดรับ (4 ก.ย.61)
89 28 14959 นางรัชรินทร  ทุยแป   บานขอนขวาง เมือง ด.ช.วีรภาพ  ทุยแป มัธยมศึกษา/ปวช. 13 ไดทุนป 59
90 267 16663 นางธิดารัตน  หาญชิงชัย บานขอนขวาง เมือง ด.ช.จตุรวิทย  หาญชิงชัย อนุบาล/ประถมศึกษา 11 ไดทุนป 59
91 268 15614 นางทองเจือ  ทองลี บานขอนขวาง เมือง นายธนวัฒน  ทองลี ปวส./ปริญญา 22 ไดทุนป 59
92 211 21348 น.ส.อรทัย  พัฒนากุล วัดบานพระ เมือง ด.ญ.ณชิาภัทร  ศิริบุตร มัธยมศึกษา/ปวช. 15 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
93 49 19844 นางจรัญญา  พรไพบูลย บานแหลมหิน เมือง นายพีรพัฒน  สีนนท มัธยมศึกษา/ปวช. 15 ไดทุนป 58
94 213 21759 น.ส.ประไพวรรณ  ถนัดรบ บานแหลมหิน เมือง ด.ญ.รุจิษยา  ถนัดรบ อนุบาล/ประถมศึกษา 5 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
95 33 18419 นางวิริยะ  วงศงาม วัดลําดวน เมือง น.ส.ปญญาพร  วงศงาม ปวส./ปริญญา 22 ไดทุนป 58
96 257 15125 นางญาดา  ภาวงศ วัดเนินสูง เมือง น.ส.สุวนันท  ภูประสงค ปวส./ปริญญา 18 ไดทุนป 58
97 6 17156 นางวัลลิกา  แกวขจร วัดเนินสูง เมือง นายทวีชัย  แกวขจร ปวส./ปริญญา 22 ไดทุนป 58
98 441 21114 น.ส.รุงนภา  ตันติอาภา บานหนองเตา เมือง ด.ญ.ธัญญลักษณ  ทองมาก อนุบาล/ประถมศึกษา 5 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
99 435 16856 นายเที่ยว  อยูสาโก โสตศึกษา เมือง นายธนารัตน  อยูสาโก มัธยมศึกษา/ปวช. 18 ไดทุนป 58
100 433 21434 นายภคพร  สวางเนตร โสตศึกษา เมือง ด.ช.ชิษณุพงศ  สวางเนตร อนุบาล/ประถมศึกษา 12 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
101 434 21579 นางศศธร  วงศสุวรรณ โสตศึกษา เมือง ด.ช.คุณภัทร  วงศสุวรรณ อนุบาล/ประถมศึกษา 6 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
102 436 21765 น.ส.ชนิดา  ศรีเมือง โสตศึกษา เมือง ด.ช.ปวรุตม  บุญใหญ อนุบาล/ประถมศึกษา 4 อายุสมาชกิไมครบ 3 ป
103 358 19352 นางวชิราวรรณ  ชิตณรงค จักรพงษฯ เมือง ด.ช.อธิป  ชิตณรงค อนุบาล/ประถมศึกษา 6 ไดทุนป 60
104 286 16758 นางศุภนัฐ  บัวประเสริฐ จักรพงษฯ เมือง นายศุภวิชญ  บัวประเสริฐ ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 58
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105 287 16755 นางลลิตา  สุนทรรักษ จักรพงษฯ เมือง น.ส.ชลิตา  สุนทรรักษ มัธยมศึกษา/ปวช. 16 ไดทุนป 58
106 288 15791 นางรุงสินี  สุขสุวานนท จักรพงษฯ เมือง ด.ญ.ณานิศา  สุขสุวานนท มัธยมศึกษา/ปวช. 13 ไดทุนป 58
107 245 20042 นางปวีณา  โพธิ์ชู มารีวิทยา เมือง ด.ญ.พิชญาภา  โพธิ์ชู อนุบาล/ประถมศึกษา 11 ไดทุนป 59
108 250 19913 นายวีรวัฒน  กงแกว มารีวิทยา เมือง ด.ญ.ลัลนณภัทร  กงแกว อนุบาล/ประถมศึกษา 5 ไดทุนป 59
109 367 18913 นางรัชณีกร  ลาลด มารีวิทยา เมือง ด.ญ.เบญญาลักษณ  ลาลด อนุบาล/ประถมศึกษา 11 ไดทุนป 59
110 368 18863 นายวีรพล  อินทรแกว มารีวิทยา เมือง ด.ญ.วรรณวรินทร  อินทรแกว อนุบาล/ประถมศึกษา 6 ไดทุนป 59
111 370 16797 นายบุญธรรม  ทัดแกว มารีวิทยา เมือง น.ส.ลดารัตน  ทัดแกว มัธยมศึกษา/ปวช. 17 ไดทุนป 59
112 89 16796 นางอังคณา  มุงพิมาย มารีวิทยา เมือง นายกิตติธร  มุงพิมาย ปวส./ปริญญา 21 ไดทุนป 58
113 92 16297 นายประเสริฐ  ปุมสันเทียะ มารีวิทยา เมือง นายปณณทัต  ปุมสันเทียะ มัธยมศึกษา/ปวช. 16 ไดทุนป 58
114 159 16998 นางคํามอน  พงษประเสริฐ มารีวิทยา เมือง น.ส.ไอรดา  พงษประเสริฐ ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 58
115 161 18452 นางอัจจิมา  สุภักดี มารีวิทยา เมือง น.ส.ญาณาธิป  สุภักดี มัธยมศึกษา/ปวช. 17 ไดทุนป 58
116 165 18274 นางสุวลักษณ  คชสีห มารีวิทยา เมือง ด.ญ.ฐาปณีย  คชสีห มัธยมศึกษา/ปวช. 12 ไดทุนป 58
117 181 19330 น.ส.เพ็ญศิริ  นันสอางค มารีวิทยา เมือง ด.ญ.เพ็ญพิชชา  โพธิสาจันทร อนุบาล/ประถมศึกษา 10 ไดทุนป 58
118 183 19381 นางปานจิตต  ทิพยานนท มารีวิทยา เมือง ด.ช.กันตวัฒน  แชมชอย มัธยมศึกษา/ปวช. 13 ไดทุนป 58
119 184 19162 นางเกตุสุดา  ทรัพยวโรดม มารีวิทยา เมือง นายชิตศพล  ทรัพยวโรดล ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 58
120 185 17508 นางเนตรนภา  ทองไพจิตร มารีวิทยา เมือง นายพีระพัฒน  ทองไพจิตร มัธยมศึกษา/ปวช. 17 ไดทุนป 58
121 186 19382 นางมณีรัตน  สมฤทัยลักษณ มารีวิทยา เมือง ด.ญ.สิริรัตน  สมฤทัยลักษณ อนุบาล/ประถมศึกษา 9 ไดทุนป 58
122 187 18263 น.ส.จารุพร  รุงอมรศิลป มารีวิทยา เมือง ด.ญ.ณิชชาคุณ  จันทรเจริญใจ อนุบาล/ประถมศึกษา 4 ไดทุนป 58
123 189 16834 นางเดนดวง  ทัศนุรักษ มารีวิทยา เมือง ด.ช.ดลชัย  ทัศนุรักษ อนุบาล/ประถมศึกษา 11 ไดทุนป 58
124 190 16832 น.ส.นันทา  ทิพยานนท มารีวิทยา เมือง น.ส.สมิตา  กุลศรี มัธยมศึกษา/ปวช. 17 ไดทุนป 58
125 323 17418 นางอรุณรัตน  ศรีชมภู มารีวิทยา เมือง ด.ญ.อนุชิต  ศรีชมภู มัธยมศึกษา/ปวช. 12 ไดทุนป 58
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126 324 18376 นายอนุพงศ  ศรีชมภู มารีวิทยา เมือง นายอนุรัตน  ศรีชมภู มัธยมศึกษา/ปวช. 15 ไดทุนป 58
127 339 17089 นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจิน มารีวิทยา เมือง ด.ช.ยุทธวีร  สงวนเพชรจินดา มัธยมศึกษา/ปวช. 14 ไดทุนป 58
128 164 21670 น.ส.วลักษณา  สุรันนา มารีวิทยา เมือง ด.ช.ฐาปกรณ  สวัสดี อนุบาล/ประถมศึกษา 10 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
129 162 21671 นางฐิตาพร  ศรีสมุทร มารีวิทยา เมือง ด.ญ.อัจฉราภรณ  ศรีสมุทร อนุบาล/ประถมศึกษา 10 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
130 160 21713 นางสุนิสา  ธรรมะ มารีวิทยา เมอืง น.ส.ชนิกานต  ภูระหงษ มัธยมศึกษา/ปวช. 16 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
131 158 21714 นางศิรประภา  วายลม มารีวิทยา เมือง ด.ญ.ภัทรมน  วายลม อนุบาล/ประถมศึกษา 11 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
132 182 21761 น.ส.แสงเดือน  หนูงาม มารีวิทยา เมือง ด.ญ.สวรรยา  หนูงาม มัธยมศึกษา/ปวช. 12 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
133 188 19330 น.ส.เพ็ญศิริ  นันสอางค มารีวิทยา เมือง ด.ช.ชัชนันท  โพธิสาจันทร อนุบาล/ประถมศึกษา 8 ขอ 2 ทุน
134 265 16535 นางกรองจิตต  ซื่อสัตย สุธีฯ เมือง นายนพัตธร  ซื่อสัตย มัธยมศึกษา/ปวช. 16 ไดทุนป 58
135 109 16799 นางปยะวดี  สันโดษ พนง.ราชการ เมือง น.ส.ณธวรรณ  สันโดด มัธยมศึกษา/ปวช. 16 ไดทุนป 58
136 106 13469 นายประทีป  วงศสวางศิริ สพม.7 เมือง น.ส.ณัฐวดี  วงศสวางศิริ ปวส./ปริญญา 21 ไดทุนป 58
137 247 15501 นายเสรีนันต  สรรเพ็ชร ปราจีนกัลยาณี เมือง น.ส.ภาวรินทร  สรรเพ็ชร ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 60
138 249 15740 นางมณฑิรา  จันทรละมอม ปราจีนกัลยาณี เมือง ด.ช.ณภาภัช  จันทรละมอม อนุบาล/ประถมศึกษา 7 ไดทุนป 59
139 248 18544 นางขวัญตา  พิมพดีด ปราจีนกัลยาณี เมือง น.ส.สินี  พิมพดีด ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 58
140 360 10868 นายวสันต  งามแสง ปราจีนกัลยาณี เมือง นายวราทิต  งามแสง ปวส./ปริญญา 21 ไดทุนป 58
141 42 18737 นางรัชนก  พวงกนก ศึกษาธิการจังหวัด เมือง ด.ช.ปณณวิชญ  พวงกนก มัธยมศึกษา/ปวช. 13 ไดทุนป 60
142 215 15319 นางอารีย  คงบุรี ศึกษาธิการจังหวัด เมือง ด.ญ.ศศิภา  จันทรไพร มัธยมศึกษา/ปวช. 14 ไดทุนป 58
143 270 21281 พ.จ.อ.หญิงอารีรัตน  วงษวิโรจน ศึกษาธิการจังหวัด เมือง ด.ช.พงศพล  ศิลปะ มัธยมศึกษา/ปวช. 13 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
144 271 21567 พ.จ.อ.สุชาติ  ปญญพัฒน ศึกษาธิการจังหวัด เมือง ด.ช.ธรรมวิวัฒน  ปญญพัฒน อนุบาล/ประถมศึกษา 3 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
145 40 17792 นางฐิติมา  เรงประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัด เมือง น.ส.พีตา  เรงประเสริฐ ปวส./ปริญญา 21 ขอ 2 ทุน
146 48 18128 นายธันวา  ดีชวย สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เมือง นายปูรณ  ดีชวย ปวส./ปริญญา 21 ไดทุนป 58
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147 105 15748 นายวิมัยชัย  เธียรสุขะธิติ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เมือง ด.ช.ฐานุวัชร  เธียรสุขะธิติ มัธยมศึกษา/ปวช. 13 ไดทุนป 58
148 19 19744 นางสําเภา  สรรพคุณยา ปราจิณราษฎรอํารุง เมือง ด.ช.ภีมพล  สรรพคุณยา มัธยมศึกษา/ปวช. 14 ไดทุนป 58
149 387 5940 นางลําพึง  ทองนุช วัฒนธรรมจังหวัด เมือง น.ส.ภูษณิศา  ทองนุช ปวส./ปริญญา 21 ไดทุนป 59
150 394 13392 นางปยะนันท  วังวล วัฒนธรรมจังหวัด เมือง นายพีรตนย  วังวล ปวส./ปริญญา 21 ไดทุนป 58
151 272 19936 น.ส.ธันยรัศมิ์  สมบูรณพงศ สกสค. เมือง ด.ช.ญาณวุฒิ  สุวรรณาภา อนุบาล/ประถมศึกษา 9 ไดทุนป 59
152 256 17011 นายสุรชัย  เงินกรุง เทศบาล 2 เมือง นายจุฑาวัฒน  เลิศมณี ปวส./ปริญญา 23 ไดทุนป 59
153 79 18304 นางฐิติพร  สีลาทอน เทศบาล 4 เมือง น.ส.ณัฐธิดา  สีลาทอน ปวส./ปริญญา 19 ไดทุนป 58
154 169 16793 นายชนินทร  ยิ้มยอง เทศบาล 4 เมือง น.ส.พิมพอร  ยิ้มยอง ปวส./ปริญญา 21 ไดทุนป 58
155 255 12866 นายชัยพร  ผองแผว กองการศึกษา เมือง นายดิษฐาภัทร  ผองแผว ปวส./ปริญญา 23 ไดทุนป 59
156 121 19607 น.ส.กรรณิกา  เหลามา เทวรักษ ศรีมหาโพธิ ด.ช.พชร  เหลามา อนุบาล/ประถมศึกษา 7 ไดทุนป 58
157 191 18096 นายนัฐพล  สุริรัมย วัดระเบาะไผ ศรีมหาโพธิ ด.ช.ชนณัฐ  สุริรัมย มัธยมศึกษา/ปวช. 12 ไดทุนป 59
158 118 16707 นางวรกมล  ชิ้นออน วัดระเบาะไผ ศรีมหาโพธิ ด.ญ.อัญชิษฐา  ชิ้นออน มัธยมศึกษา/ปวช. 12 ไดทุนป 58
159 153 17859 นางจีรภา  บุญโยธา วัดระเบาะไผ ศรีมหาโพธิ ด.ช.ดาวเงินแท  บุญโยธา มัธยมศึกษา/ปวช. 14 ไดทุนป 58
160 154 21551 นางสุกัญญา  เกตุทองมงคล วัดระเบาะไผ ศรีมหาโพธิ ด.ญ.ศิรดา  เกตุทองมงคง อนุบาล/ประถมศึกษา 6 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
161 329 16985 นายวิชัย  วงษบําหรุ บานหนองกระทุม ศรีมหาโพธิ นายชญานนท  วงษบําหรุ ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 59
162 330 9260 นางสายยิ่น  วัฒนศฤงคาร บานหนองกระทุม ศรีมหาโพธิ ด.ญ.พัชรพร  วัฒนศฤงคาร มัธยมศึกษา/ปวช. 13 ไดทุนป 58
163 168 15568 นายประวิทย  ประสมสิน วัดสัมพันธ ศรีมหาโพธิ ด.ช.ปญญพัฒน  ประสมสิน มัธยมศึกษา/ปวช. 15 ไดทุนป 58
164 206 18994 นายสัญญา  จันทรสอง บานทาตูม ศรีมหาโพธิ ด.ช.จิณณวัตร  จันทรสอง อนุบาล/ประถมศึกษา 10 ไดทุนป 59
165 24 15419 นายวินัย  สีสังวาลย บานทาตูม ศรีมหาโพธิ น.ส.มัชฌิมา  สีสังวาลย ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 58
166 445 16241 นางลัดดาวัลย  ทัพกิฬา ชุมชนบานเกาะสมอ ศรีมหาโพธิ นายกฤชตะวัน  ทัพกีฬา มัธยมศึกษา/ปวช. 17 ไดทุนป 58
167 127 7669 นายสมัย  ทองงาม วัดราษฎรเจริญ ศรีมหาโพธิ ด.ญ.กัญญาภัค  ทองงาม มัธยมศึกษา/ปวช. 14 ไดทุนป 59
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168 4 21183 น.ส.ศิริวรรณ  บุตรพรม วัดบุยายใบ ศรีมหาโพธิ ด.ญ.ชญานิศ  ปรางคสิริสกุล อนุบาล/ประถมศึกษา 6 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
169 192 17656 นางภัครดา  อินเที่ยง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ น.ส.อินทดานัน  ปนคุย ปวส./ปริญญา 19 ไดทุนป 59
170 197 16021 นางผัสพร  จิตตสวัสดิ์ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ นายภิตินันท  จิตตสวัสดิ์ ปวส./ปริญญา 19 ไดทุนป 59
171 199 17582 นางมานิตย  ทองเฟอง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ น.ส.พิมพทอง  ทองเฟอง ปวส./ปริญญา 20 ไดทุนป 59
172 202 18431 นางรัตนา  ตั้งฐิติพงศสกุล ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ นายภูมิรพี  จันทรอ่ํา มัธยมศึกษา/ปวช. 16 ไดทุนป 59
173 204 19365 นางประเสริฐ  ปลั่งประมูล ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ น.ส.ปยาภัทร  ปลั่งประมูล มัธยมศึกษา/ปวช. 15 ไดทุนป 58
174 328 21621 นายสมอารีย  วรรคจันทร ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ น.ส.ไหมขวัญ  ปงศรีนนท มัธยมศึกษา/ปวช. 16 อายุสมาชิกไมครบ 3 ป
175 193 17656 นางภัครดา  อินเที่ยง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ด.ช.มหาดินทร  ปนคุย มัธยมศึกษา/ปวช. 14 ขอ 2 ทุน
176 194 19288 นางฉวีวรรณ  ภูผา ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ด.ญ.ณัฎฐา  ภูผา อนุบาล/ประถมศึกษา 8 ขอ 2 ทุน
177 196 16021 นางผัสพร  จิตตสวัสดิ์ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ นายวรพัทธ  จิตตสวัสดิ์ มัธยมศึกษา/ปวช. 15 ขอ 2 ทุน
178 200 16077 น.ส.กฤษณา  ไพศาลนิชากร ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ด.ญ.ปรัชญาวีร  ไพศาลนิชากร อนุบาล/ประถมศึกษา 10 ขอ 2 ทุน
179 203 18431 นางรัตนา  ตั้งฐิติพงศสกุล ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ด.ญ.ภัทรรพี  จันทรอ่ํา มัธยมศึกษา/ปวช. 13 ขอ 2 ทุน
180 110 16853 นายนิยม  นิสัยกลา มารีวิทยา ศรีมโหสถ ด.ช.บรรณรต  นิสัยกลา อนุบาล/ประถมศึกษา 10 ไดทุนป 58
181 114 18063 นายสุกิจ  เหลาแกว มารีวิทยา ศรีมโหสถ ด.ช.พิษณุวัตร  เหลาแกว อนุบาล/ประถมศึกษา 8 ไดทุนป 58
182 115 18911 น.ส.สุทธิดา  แสงทัศน มารีวิทยา ศรีมโหสถ ด.ญ.นิจวิภา  ปานะพราหม อนุบาล/ประถมศึกษา 5 ไดทุนป 58
183 129 18217 น.ส.สุมาลี  ปนจอย มารีวิทยา ศรีมโหสถ ด.ช.สรวิศ  วุฒิแสง มัธยมศึกษา/ปวช. 13 ไดทุนป 58
184 132 19004 นางวัชรา  ศรีเกษม มารีวิทยา ศรีมโหสถ ด.ญ.ปาณิสรา  ศรีเกษม อนุบาล/ประถมศึกษา 7 ไดทุนป 58
185 340 16271 นางบาหยัน  เชาวนดี เทวรักษ ศรีมโหสถ นายสิทธา  เชาวนดี ปวส./ปริญญา 21 ไดทุนป 58
186 342 19106 น.ส.จงนิตย  มูลอินทร เทวรักษ ศรีมโหสถ ด.ช.ระพีพัฒน  โพธิ์สงค มัธยมศึกษา/ปวช. 13 ไดทุนป 58
187 70 15556 นายชินวร  งามศรี ศรีมโหสถ ศรีมโหสถ นายสิทธินนท  งามศรี ปวส./ปริญญา 21 ไดทุนป 58
188 104 19030 นางนงนิตย  สังขภิญโญ บานโคกพนมดี ศรีมโหสถ ด.ญ.ธนภรณ  สังขภิญโญ มัธยมศึกษา/ปวช. 14 ไดทุนป 58
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189 307 16345 นายสุเทพ  พนมฤทธิสุนทร วัดคูลําพัน ศรีมโหสถ น.ส.ภัทรียา  พนมฤทธิสุนทร ปวส./ปริญญา 21 ไดทุนป 58
190 209 17124 นางสมพร  วงษวิสิทธิ์ วัดไผงาม ศรีมโหสถ น.ส.ปพิชญา  วงษวิสิทธิ์ ปวส./ปริญญา 23 ไดทุนป 58
191 22 15623 นายทิพย  ศรีกะชา บานโคกพนมดี ศรีมโหสถ น.ส.พิชชาภา  ศรีกะชา ปวส./ปริญญา 21 ไดทุนป 58
192 23 18712 น.ส.ฐิติรัตน  ตรีวิริยะ บานโคกพนมดี ศรีมโหสถ นายฉัตรปพน  ฮอรอด ปวส./ปริญญา 19 ไดทุนป 58

192 ราย
ดังนี้ ไมสงภายในกําหนดเวลา 1 ราย

อายุสมาชิกไมถึง 3 ป (เลขสมาชิก > 20987) 24 ราย
ขอรับเกิน 1 ทุน 15 ราย
ไดรับทุนป 2558,  2559, 2560 152 ราย

ไมผานเกณฑ


