
 
 
 
 
 

ประกาศศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  ๔  จังหวัดตรัง 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

................................................................ 
ตามท่ีศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ไดประกาศรับสมัครบุคคล

เพ่ือขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๑๑๓ ทุนๆละ ๕, ๐๐๐ บาท            
รวมเปนเงิน ๕๖๕,๐๐๐ บาท (หาแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) โดยพิจารณาเด็กพิการใหไดรับทุนดังนี้ 

๑.  ผูขอรับทุนการศึกษาตองสังกัดในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง 
๒.  ผู ท่ีขอรับทุนการศึกษาตองมีบัตรประจําตัวคนพิการหรือสมุดจดทะเบียน              

คนพิการท่ียังไมหมดอายุ 
๓.  กรณีท่ีผูเคยไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จะพิจารณาผลการ

ใชทุนการศึกษาท่ีระบุในสมุดรายงาน (เลมสีชมพู) 
๔.  การพิจารณาเด็กพิการใหไดรับทุนการศึกษาตองคํานึงถึงความถ่ีในการรับทุน           

เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหกับเด็กพิการท่ีคนพบใหมดวย                 

บัดนี้  คณะกรรมการได พิจารณาคัดเลือกเด็กพิการให ไดรับ ทุนการศึกษา            
มูลนิธิคุณพุม ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๑๑๓ ทุน เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อ
นัก เรียน ท่ี ได รับ ทุนการศึกษา มูลนิธิ คุณพุม  ปการศึกษา ๒๕๖๒  ดั งรายชื่ อตามเอกสาร                            
แนบทายประกาศนี้  

           

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๒ 
   
 

 
(นางสาวอังสนา  มากมูล) 

รองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
1 1-9299-01342-55-4 ด.ญ.ปวีณา รักษา 8 ป พิการซอน นายวรวิทย รักษา           

น.ส.นฤมล คงปาน
32 ม.10 ต.เกาะเปยะ           
อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

094-3176279 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

2 1-9299-01485-35-5 ด.ญ.ยุวรินทร เรืองนิรันตกุล 6 ป พิการซอน นายทวีโรจน เรืองนิรันตกุล 
นางริญญารัตน เรืองนิรันตกุล

28/78 ถ.เพลินพิทักษ         
อ.เมือง จ.ตรัง

064-
7906492 
083-2600553

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

3 1-9299-01680-30-1 ด.ช.ปณณภัทร หมาดหลู 2 ป พิการซอน นายพิเชษฐ หมาดหลู   
นางสาวอภัสรา รอดสุด

58 ม.3 ต.ตะเสะ อ.หาดสําราญ
 จ.ตรัง

093-
7709163 
093-6177165

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

4 1-9291-00003-93-0 นายณัฐพล อินทรดํา 17 ป พิการซอน นางอุบล บุญยง 170 ม.7 ต.นาขาวเสีย        
อ.นาโยง จ.ตรัง

098-7094678 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

5 1-9288-00033-37-7 ด.ช.ฉัตรธรรม ศรีสม 11 ป พิการซอน นางเจือน บัวสด 70 ม.1 ต.วังคีรี  อ.หวยยอด 
จ.ตรัง

084-3767795 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

6 1-9295-00018-55-1 นายปนิทัศน เจะสา 16 ป พิการซอน นายคลอง เจะสา         นาง
นิตยา เจะสา

67 ม.5 ต.ปะเหลียน           
อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

086-
2710771 
061-2377470

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

7 1-9299-01656-34-6 ด.ช.ศักด์ิสิทธิ์ สุทธาภิรมย 3 ป พิการซอน นายวสันต สุทธาภิรมย      
นางญพิกา สวัสดิ์กุล

150 ม.2  ต.ปะเหลียน       
อ.ปะเลียน จ.ตรัง

099-8480930 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2562

ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง



8 1-9299-01213-77-1 ด.ช.ภูวมินทร รอดผล 11 ป พิการซอน นายวัฒนศักดิ์ รอดผล       
นางสาวชไมพร นํ้าแกว

109 ม.4 ต.เขาไพร อ.รัษฎา 
จ.ตรัง

098-
0879335 
098-1213766

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
9 1-9209-00082-04-6 ด.ช.สุกฤษฎิ์ ฉูมิ 4 ป พิการซอน นางสาวพิมพ เอียดทาน 229 ม.1 ต.เขาไพร อ.รัษฎา  

จ.ตรัง
082-2581731 ศูนยฯ เขต

การศึกษา 4
เตรียมความ

พรอม

10 1-9209-00058-69-2 ด.ญ.ธันยชนก วานิจ 14 ป พิการซอน นางอมรา เต็มที่ 125 ม.2 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา
 จ.ตรัง

096-7851579 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

11 1-9299-01135-88-5 ด.ญ.ประกายแกว ชวยโต 12 ป พิการซอน นายกิตติกรณ ชวยโต 189 ม.8 ต.คลองปาง อ.รัษฎา
 จ.ตรัง

091-
7508963 
096-8197643

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

12 1-9298-00207-04-0 ด.ช.พัชรพล สายชนะพันธ 7 ป พิการซอน นายสาคร กลอมพงศ 72/1 ม.2 ต.ยานซื่อ อ.กันตัง 
จ.ตรัง

ไมระบุ ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

13 1-9299-01549-45-1 ด.ญ.ผกามาศ โปหลง 6 ป พิการซอน นางดรรชนี โปหลง 99/6 ม.4 ต.บางหมาก       
อ.กันตัง จ.ตรัง

082-8168904 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

14 1-9299-01038-11-1 ด.ญ.พชรพร สองหลง 14 ป พิการซอน นางเยาะ เบ็ญหลี 38 ม.4 ต.กันตังใต            
อ.กันตัง จ.ตรัง

ไมระบุ ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

15 1-9298-00228-22-5 ด.ญ.ภัทรินทร สมาพงษ 2 ป พิการซอน นายนุกูล สมาพงษ 11/4 ม.3 ต.เกาะลิบง        
อ.กันตัง จ.ตรัง

093-7895324 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2562
ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง



16 1-9299-01711-37-1 ด.ช.ภานุวัฒน เสนี 2 ป พิการซอน นายทนงศักดิ์ เสนี             
นางนิภารัตน ไฝขาว

16/2 ม.9 ต.ทุงคาย             
 อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

095-
4216207 
094-8041465

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

17 1-9288-00050-42-5 ด.ช.จักรพรรดิ์ ชูแสง 5 ป พิการซอน นายปยวัฒน ชูแสง          
นางรุงอรุณ ถ่ินทอง

324 ม.11 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ
 จ.ตรัง

062-9234610 โรงเรียน 
บานไชยภักดี

อนุบาล2

ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
18 1-9299-01172-64-1 ด.ช.พรมนัส เพ็งสุขศรี 12 ป พิการซอน นายวิสุทธ เพ็งสุขศรี           

 นางสาวลัดดาวัลย นับแสง
27 ม.5 ต.นาเมืองเพชร       
อ.สิเกา จ.ตรัง

062-
0710184 
080-5383518

โรงเรียน
บานนาเมือง

เพชร

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 5

19 1-9299-01494-84-2 ด.ช.กิตติพงษ ชุมคง 6 ป พิการซอน นายรัชตะ ชุมคง             
น.ส.พิไลลักษณ ทองแกว

9 ม.2 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ   
  จ.ตรัง

085-
4727072 
080-6914156

โรงเรียน
บานหนาเขา

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 1

20 1-9299-01248-48-5 ด.ช.ณัฐวัฒน แซลิ้ม 10 ป พิการซอน นายสมหมาย เดชอรัญ     
น.ส.ชะแรม ชัยเพร็ขร

33 ม.4  ต.นาตาลวง อ.เมือง  
  จ.ตรัง

ไมระบุ โรงเรียนวัด
ไพรสณฑ

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 4

21 1-9105-01232-81-8 ด.ช.ธาวิน เบ็ญฤทธ์ิ 12 ป พิการซอน นายชาติ เบ็ญฤทธ์ิ              
น.ส.สายสุนีย ยาดํา

34/6 ม.3 ต.วังวน อ.กันตัง  
จ.ตรัง

092-
9612920 
065-0123788

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2562
ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง



22 1-9298-00222-43-0 ด.ช.เอกพล ทองเสนห 4 ป พิการซอน นายอลงกรณ ทองเสนย     
นางสุภาพร คงฉิม

1 ม.1 ต.บอนํ้ารอน อ.กันตัง 
จ.ตรัง

093-7527126 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

23 1-9299-01610-34-6 ด.ช.เกษมพงศ คงแกว 4 ป พิการซอน นายคมชาญ คงแกว      นางจิ
ราภรณ คลายทุกข

121 ม.8 ต.โคกยาง อ.กันตัง 
จ.ตรัง

062-8235966 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

24 1-9204-00273-24-1 ด.ช.อติวิชย สองนา 9 ป พิการซอน นายอรรถสิทธ์ิ สองนา      
น.ส.นราทิพย หะเทศ

196/1 ม.6 ต.บางดวน       
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

098-6913058 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

25 1-9299-01523-22-2 ด.ช.จักรพรรดิ ธรรมอักษร 6 ป พิการซอน นายจตุรงค ธรรมอักษร     
นางกาญจนา ธรรมอักษร

229 ม.1 ต.ทาพญา           
อ.ปะเหลี่ยน จ.ตรัง

064-
6632174  
095-4293812

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
26 1-9295-00071-39-8 ด.ช.พิชชากร ชัยเพ็ชร 6 ป พิการซอน นายวิรัตน ชัยเพ็ชร          

นางชุชารัตน ชัยเพ็ชร
45/5 ม.4 ต.ทาพญา         
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

065-0701471 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

27 1-9299-01263-36-1 ด.ช.ภาณุพงศ ชวยเอียด 10 ป พิการซอน นายสมนึก ชวยเอียด        
นางจินดา ชวยเอียด

144 ม.4 ต.โพรงจระเข       
อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

097-
1717671 
093-2948045

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

28 1-9291-00056-30-8 ด.ช.นิตธิกร รักรู 3 ป พิการซอน นายไชยภพ รักรู            
น.ส.ดวงอนงค ศิรรัตน

242/22 ม.1 ต.บอหิน อ.สิเกา 
   จ.ตรัง

097-
0464925 
088-6468941

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2562
ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง



29 1-8199-00804-83-1 ด.ช.พีรภัทร ปูเงิน 8 ป พิการซอน น.ส.พัชรี ปูเงิน 61/ ม.3 ต.บอเงิน อ.สิเกา   
จ.ตรัง

080-1471973 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

30 1-9291-00047-62-7 ด.ช.อดุลวิทย เกตโอ 6 ป พิการซอน น.ส.วรรณวิท เกตโอ 23 ม.7 ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 098-5794735 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

31 1-9299-01471-91-5 ด.ช.จิรัฏ อบอุน 6 ป พิการซอน นายวรรณชัย อบอุน         
นางไพรวรรณ ขวัญเมือง

89/1 ม.4 ต.เขากอบ  อ.หวย
ยอด จ.ตรัง

061-1857434 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

32 1-9299-01569-35-4 ด.ช.พงศธร บุญฉิม 5 ป พิการซอน นายเรวัต บุญฉิม             
น.ส.นฤมล สิทธิชัย

92 ม.12 ต.หนองชางแลน    
อ.หวยยอด  จ.ตรัง

095-1892589 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

33 1-9206-01366-61-1 ด.ช.อริยธัช เช้ือขํา 8 ป พิการซอน นายอนุวัตน  เช้ือขํา       
น.สณัฐณิชา ยะทะ

104 ม.2 ต.หนองชางแลน   
อ.หวยยอด จ.ตรัง

093-6344223 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

34 1-9299-01343-47-0 ด.ญ.อภิญญา สุกแกวนรงค 9 ป พิการซอน นายสุริโย สุกแกวนรงค       
นางเบญจวรรณ บุญฉิม

17 ม.4 ต.เขาปูน อ.หวยยอด  
  จ.ตรัง

080-1420552 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
35 1-9295-00050-33-1 ด.ญ.ชญานิษฐ ทองขวิด 10 ป พิการซอน นายโชคดี ทองขวิด          

นางนฤมล ณ สงค
81 ม.4 ต.หนองบอ           
อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

065-
5677753 
097-1460915

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

36 1-9209-00073-63-2 ด.ช.คมกริช กลับขัน 7 ป พิการซอน นายวิโรจน กลับขัน 54 ม.4 ต.หนองปรือ อ.รัษฏา 
  จ.ตรัง

063-9951247 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

37 1-9206-01337-71-9 ด.ช.ธนวัฒ เหาะหาด 12 ป พิการซอน นายสัตยา เหาะหาด         
นางสาวจุรีพร เชยช่ืนจิตร

94 ม.4 ต.ควนเมา อ.รัษฏา   
 จ.ตรัง

088-6057251 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2562
ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง



38 1-9299-01515-06-8 ด.ญ.นัททิกา ทองดี 6 ป พิการซอน น.ส.รัตนา พรหมสาย 103/1 ม.6 ต.บานควน อ.
เมือง จ.ตรัง

096-6475662 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

39 1-9299-01526-29-9 ด.ช.ธนกฤต ปยะภาโส 6 ป พิการซอน นายธวัชชัย ปยะภาโส         
นางลดาวัลย รักษา

219/5ถ.กันตัง ต.ทับเท่ียง     
   อ.เมือง จ.ตรัง

095-2351284 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

40 1-9299-01611-00-8 ด.ช.ณัฐภัทร ศรีประดิษฐศักดิ์ 4 ป พิการซอน นายณัฐชนน ศรีประดิษฐศักดิ์
 น.ส.พรรณวดี ศรีประดิษฐศักดิ์

88/10 ม.10 ต.โคกหลอ      
อ.เมือง จ.ตรัง

099-1838104 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

41 1-9299-01154-67-7 ด.ญ.อาลิสา ชาตรี 12 ป พิการซอน นายสมชาย ชาตรี           
นางสาวกนกวรรณ จันทรศร

31/3 ม.3 ต.นาโยงใต อ.เมือง
 จ.ตรัง

064-8063830 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

42 1-9299-01350-71-9 ด.ช.จิรเมธ แกวตาแค 8 ป พิการซอน นายสุวรรณ แกวตาแค        
 นางจินตนา จันทรสุข

32 ม.2 ต.บานควน อ.เมือง    
 จ.ตรัง

084-6280788 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

43 1-9299-00979-24-9 นายณัฐวุฒิ เช่ียวนอย 15 ป พิการซอน นายประสพ เช่ียวนอย       
น.ส.ดวงใจ ชูศรี

74/2 ม.6 ต.โคกหลอ อ.เมือง 
  จ.ตรัง

090-1797980 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
44 1-9299-01668-84-1 ด.ช.ธีรดลย อ้ันซาย 3 ป พิการซอน นายชนินทร อ้ันซาย        

น.ส.นิภาวรรณ ประเสริฐ
122 ม.3 ต.นํ้าผุด อ.เมือง     
จ.ตรัง

089-
2992334 
093-6917437

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

45 1-9299-01385-19-9 ด.ช.พุฒิพงศ ดวงเกลี้ยง 8 ป พิการซอน นางรัญชนา ทาจีน 73 ม.3  ต.บางรัก อ.เมือง     
จ.ตรัง

064-3422498 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

46 1-9299-01553-84-9 ด.ช.วงศธร คุมพล 5 ป พิการซอน นายรุงอรุน คุมพล          
น.ส.อําพัน จิตรสุวรรณ

112/2 ม.3 ต.โคกหลอ         
อ.เมือง จ.ตรัง

083-5996384 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2562
ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง



47 1-9299-01612-62-4 ด.ช.วุฒิภัทธ หอมหวน 2 ป พิการซอน นายสุรัต ศักดิ์รัตน 56/4 ต.ควนธานี อ.กันตัง      
 จ.ตรัง

061-0905435 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

48 1-9299-01656-05-2 ด.ญ.อนงครัตน ดําเอียด 3 ป พิการซอน น.ส.อรุณศรี ทองดียิ่ง 17/7 ม.3 ต.โคกหลอ  อ.เมือง
 จ.ตรัง

094-5622204 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

49 1-9299-00919-56-4 นางสาวอลิสดา ศรีรักษา 15 ป พิการซอน นายดวงดี ศรีรักษา            
น.สบุษบา ชนะนาค

21/3 ม.4  ต.ควนปริง         
อ.เมือง จ.ตรัง

084-7465648 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

50 1-9299-00968-87-5 นางสาวอุมาพร จันสังข 15 ป พิการซอน น.ส.จันทรจิรา ชัยชนะ 409/40 ถ.หวยยอด ต.ทับ
เท่ียง  อ.เมือง จ.ตรัง

082-2802052 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

51 1-9299-01434-39-4 ด.ช.รัชชานนท พรหมสุข 7 ป พิการซอน นายวิชาญ พรหมสุข         
นางสาวพิลัยพร ศรีสุวรรณ

67 ม.4 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ   
จ.ตรัง

062-
2031610 
061-5853267

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

52 1-9288-00053-04-1 ด.ช.วุฒิชัย คงแกวโต 4 ป พิการซอน นายโสภณ คงแกวโต          
นางศรีสุดา คงแกวโต

75 ม.6 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ   
  จ.ตรัง

093-7462419 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

53 1-9288-00002-75-7 น.ส.ทิพยเกสร เอ่ียมละมอม 17 ป พิการซอน นายชัยวัฒน เอียดละมอม   
นางสมจิต เอียดภิรมย

110 ม.6  ต.อาวตง อ.วังวิเศษ
 จ.ตรัง

095-3947723 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

54 1-9288-00004-89-0 นายชลิตพล วันทยะกุล 17 ป พิการซอน นายสมศักดิ์ วันทยะกุล         
 นางสุพิศ วันทยะกุล

30 ม.7 ต.มะปรางเหนือ      
อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง

089-
9776472 
083-3948571

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

55 1-9298-00142-07-0 นายชัญญา เบ็ญสอาด 16 ป รางกาย นายเจะสม เพ็ญสอาด       
นางนงนุช เคาสกุล

47 ม.4 ต.บางสัก อ.กันตัง   
จ.ตรัง

093-5924339 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง
รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2562



56 2-9298-00024-93-8 ด.ช.ธนพล ฝอยทอง 10 ป รางกาย นางชื่น ฝอยทอง 28/1 ม.5 ต.บางหมาก        
อ.กันตัง จ.ตรัง

086-4711453 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

57 1-9299-01455-00-6 ด.ช.พัทธดนย  เฮียนฮะ  7 ป รางกาย นายกําพล  เฮียนฮะ         
น.ส.กาญจนา  กาลวิบูลย

87 ม.1 ต.นาโตะหมิง อ.เมือง 
จ.ตรัง

080-
9249841 
096-0466151

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

58 1-8006-00246-56-7 ด.ญ.ปลิตา  เปดทอง 10 ป รางกาย นายจตุรงค  เปดทอง       น.ส.
สุดารัตน  สุขชวย

66/7 ม.6 ต.บานควน อ.เมือง  
 จ.ตรัง

081-0846310 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

59 1-9299-01621-82-8 ด.ญ.พรวดี อะกิ่ง 3 ป รางกาย น.ส.รัตนาวดี เพชรสุทธิ์ 3/1 ม.9 ต.นํ้าผุด อ.เมือง      
จ.ตรัง

097-0193763 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

60 1-8099-02449-71-0 ด.ญ.ปานขวัญ ทองนวล 12 ป รางกาย นายสมเกียรติ ทองนวล      
นางกําไร ทองนวล

21/3 ม.2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง
 จ.ตรัง

ไมระบุ โรงเรียน 
บานเกาะ

มุกด

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 6

61 1-9299-00995-10-4 ด.ญ.อนงพร คงสมุทร 14 ป รางกาย นายอะดร คงสมุทร        
นางสาวสุคนธ ระเดน

13/1 ม.3 ต.เขาไมแกว อ.สิเกา
 จ.ตรัง

062-3588797 โรงเรียน 
บานแหลม

ไทร

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 5

ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
62 2-9298-00025-10-1 ด.ญ.พัทรธิชา มาศเมฆ 8 ป รางกาย นายเอกชัย มาศเมฆ        

นางสาวธิติมา เกตุกอ
169 ม.4 ต.บางสัก อ.กันตัง   
จ.ตรัง

065-3547397 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

63 1-9295-00033-10-1 ด.ช.ถิรวัฒน เทพแกว 13 ป รางกาย นางสาวรสสุคนธ นวลนาค 203/1 ม.4 ต.แหลมสอม      
 อ.ปะเหลี่ยน จ.ตรัง

091-1701215 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2562
ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง



64 1-9299-01210-09-7 ด.ญ.สิริวิมล สมแสง 11 ป รางกาย นายเทียบ สมแสง 86 ม.6 ต.เกาะเปยะ            
อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

ไมระบุ ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

65 1-9299-01560-00-4 ด.ช.คัชพล สองแกว 5 ป รางกาย นายสมาน สองแกว     
นางสาววราภรณ สังขเมือง

52 ม.3 ต.เขาไพร             
อ.รัษฎา จ.ตรัง

090-4974265 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

66 1-9299-01526-98-1 ด.ช.ธีระเดช หัวเขา 6 ป รางกาย นายจรินทร หัวเขา            
นางยุพา หัวเขา

8 ม.5 ต.นาหมื่นศรี           
อ.นาโยง จ.ตรัง

083-2492779 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

67 1-9299-01216-02-8 ด.ช.พงศวิชาญ  หนูเริก 11 ป รางกาย นายอานุภาพ  หนูเริก       นาง
รวีกานต  หนูเริก

109 ม.4 ต.นํ้าผุด อ.เมืองตรัง  
 จ.ตรัง

080-7180278 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

68 1-9299-01073-70-7 ด.ช.สมศักด์ิ ฤทธิพล 13 ป รางกาย นายปญญา ฤทธิพล          
นางวัชรี  กาญจนพรหม

43/28 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง     
อ.เมืองตรัง   จ.ตรัง

099-1194737 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

69 1-9299-01212-73-1 ด.ช.สุริยา แยมศรี 11 ป รางกาย นายสุเทพ แยมศรี           นาง
จุรีพร แยมศรี

93/1 ม.5 ต.นํ้าผุด อ.เมืองตรัง 
จ.ตรัง

091-9796808 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

70 1-9299-01547-07-5 ด.ญ.ณัฎฐธิดา หงษทอง 5 ป รางกาย นายสุทิน หงษทอง          
นางสาววรรณ คงดวง

53 ม.2 ต.นาตาลวง อ.เมือง   
จ.ตรัง

084-
7448534 
098-0840242

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
71 1-1017-00479-66-8 ด.ช.ณพรัตน โกกระโทก 9 ป ออทิสติก นายธนโชติ โกกระโทก      

นางนพพร ตันติธํารงวุฒิ
20/3 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง      
อ.เมือง จ.ตรัง

092-516519 
086-3095641

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง
รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2562



72 1-9299-01595-05-3 ด.ช.ฐปณวัฒน นวลสุวรรณ 4 ป ออทิสติก นายคํารณ  นวลสุวรรณ      
นางอัจราภรณ นวลสุวรรณ

29 ม.2  ต.ทุงคาย อ.ยานตา
ขาว จ.ตรัง

085-
7891251 
081-8424900

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

73 1-9206-01333-03-9 ด.ช.วัขรศักดิ์ ดวงสง 13 ป ออทิสติก น.ส.วันทา วังหิน 97 ม.7 ต.ทุงตอ อ.หวยยอด 
จ.ตรัง

089-0274115 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

74 1-9299-01265-55-0 ด.ช.ชัยวัฒน ฤทธิ์ฉิม 10 ป ออทิสติก นายมนพ เกลี้ยงนาน        
น.ส.ทิพยา ฤทธิ์ฉิม

35/2 ม.3 ต.ทุงคาย              
อ.ยานตาขาว  จ.ตรัง

084-8487699 ร.ร.บาน
โคกชะแง

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 3

75 1-9299-00958-61-6 นายชลัยรัชฎ หอยบาง 15 ป ออทิสติก นางกัญญา ขําทิพย 85 ม.5 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ    
จ.ตรัง

088-4425534 โรงเรียน
บานตนปรง

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 5

76 1-7499-01402-31-1 ด.ช.พิชัย มิเชะ 7 ป ออทิสติก นายอาโละ มิเชะ              
นางจารุณี เน้ือนุย

ฟารมเพชรสิณัฐ 135 ม.12    
ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ  
จ.ตรัง

082-9014402 โรงเรียน
บานปากปรน

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 1

77 1-9288-00033-21-1 ด.ช.ธนวัฒน ผอมแกว 11 ป ออทิสติก นางคํานึง คงเอียด 74 ม.12 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 
   จ.ตรัง

064-1859313 โรงเรียน
บานหลังเขา

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 6

78 1-7199-00862-27-1 ด.ช.ศิริรัก สิมะกุล 8 ป ออทิสติก นางงามนิตย สิมะกุล 40/205 ม.1 ต.ควนธานี       
อ.กันตัง จ.ตรัง

062-3766419 โรงเรียนวัด
สาริการาม

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 2

79 1-9299-01238-94-3 ด.ช.อาชวิน ตัดสายชล 10 ป ออทิสติก น.ส.ปยดา ปติพงค 97 ม.2 ต.นาเมืองเพชร        
อ.สิเกา จ.ตรัง

062-9639243 โรงเรียนวัด
สาริการาม

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 1

ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
80 1-4099-04230-50-6 ด.ช.ธีรภัทร เกื้อเดช 5 ป ออทิสติก น.ส.อุทัยวรรณ พิชัยรัตน 146 ม.3 ต.แหลมสอม         

อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
088-8358253 ศูนยฯ เขต

การศึกษา 4
เตรียมความ

พรอม

รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2562
ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง



81 1-8402-01329-85-0 ด.ญ.วรัญญา เมฆสุกใส 8 ป ออทิสติก น.ส.วุฐิตา รองเดช 100/2 ม.2 ต.สุโสะ อ.ปะ
เหลียน จ.ตรัง

088-8240267 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

82 1-9299-01231-24-8 ด.ช.กรินทร วงศวิวัฒน 10 ป ออทิสติก นายบดิศร วงศวิวัฒน        
นางณิชานันท

435 ถ.เพชรเกษม ต.หวยยอด  
 อ.หวยยอด จ.ตรัง

095-1037409 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

83 1-9299-01485-86-0 ด.ช.ธนากร ตันพานิช 6 ป ออทิสติก นายวิศิษฎ ตันพานิช          
นางราตรี ตันพานิช

194 ม.2 ต.ลําภูรา อ.หวยยอด 
จ.ตรัง

098-0605971 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

84 1-9299-01075-48-3 ด.ญ.ณัฐฑิตา เปนใจเย็น 13 ป ออทิสติก นายจักพันธ เปนใจเย็น        
นางราตรี นํ้าแกว

98 ม.4 ต.เขาไพร อ.รัษฎา    
จ.ตรัง

080-8832036 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

85 1-9209-00073-21-7 ด.ช.วรัญู พงษธนู 7 ป การไดยิน นายนพดล พงษธนู        
นางสาวเพ็ญศรี เทียนกก

133  ม.7 ต.หนองปรือ         
อ.รัษฏา จ.ตรัง

084-0351692 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

86 1-9299-01501-37-7 ด.ช.ธินณพัช เพชรหนู 6 ป การไดยิน นายเอกรินทร เพชรหนู    
นางสาวนันทิตา มุดาเคล

97/13 ม.10 ต.โคกหลอ         
 อ.เมือง จ.ตรัง

082-
4113785 
066-0423655

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

87 1-9295-00026-06-6 ด.ช.ภูรินัฐ สันเพชร 14 ป สติปญญา นายสิริชัย สันเพชร           
นางสาวจําเรียง พูลเพ็ช

53/4 ม.5 ต.ตะเสะ            
อ.หาดสําราญ จ.ตรัง

098-
7450346 
065 -
3560521

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

88 1-9299-01487-55-2 ด.ญ.อธิชา ขันติวงค 6 ป สติปญญา นายสันธารา สุทธาภิรมย   
นางปวีณา ขันติวงค

150 ม.2 ต.ปะเหลียน           
 อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ไมระบุ ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น

รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2562
ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง



89 1-9001-01369-30-1 นายรัฐนนท รักย่ิง 17 ป สติปญญา นายรวย รักย่ิง           
นางสาวสําลี ชูกลิ่น

185 ม.1 ต.โพรงจระเข          
 อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

082-0459125 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

90 1-8399-02079-44-1 ด.ช.ภูดิศ แกวสุวรรณ 10 ป สติปญญา นายกิตติ  แกวสุวรรณ        
น.ส.ณรัฐนันทน สุขศรีเพ็ง

20/11 ม.7 ต.วังมะปรางเหนือ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

099-
3097169 
091-0742779

โรงเรียน
บานตนปรง

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 4

91 1-9209-00065-08-7 ด.ญ.ขวัญพิชชา บุญฤทธิ์ 11 ป สติปญญา นายสุธิพร บุญฤทธิ์             
นางสุดใจ บุญฤทธิ์

17 ม.1 ต.เขาไพร อ.รัษฎา    
จ.ตรัง

090-0687259 โรงเรียน
บานลําชาง

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 5

92 1-9299-01354-07-2 ด.ช.กรกช หลีเจริญ 8 ป สติปญญา นายสิทธิชัย หลีเจริญ       
น.ส.พรรณิภา โพธิ์เอี่ยม

111 ม.7 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ
 จ.ตรัง

061-
1906408 
080-6919254

โรงเรียน
บานหลังเขา

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 2

93 1-9288-0003-64-0 ด.ช.นฤเบศ ดําเกิด 10 ป สติปญญา นายวินัย ดําเกิด             นาง
ศรีทอง สิงหสน่ัน

171 ม.4 ต.วังมะปรางเหนือ   
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

095-8508982 โรงเรียนวัด
เขาวิเศษ

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 4

94 1-8199-00761-89-9 ด.ญ.สุภาพร ดวงทอง 9 ป สติปญญา น.ส.พัตราวรรณ ลูกเมือง 5/26  ต.ทับเที่ยง   อ.เมือง   
จ.ตรัง

098-9264570 โรงเรียนวัด
สาริการาม

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 2

95 1-8399-02283-41-2 ด.ช.จารุกร วัฒนโภคา 6 ป สติปญญา นางจิราพร วัฒนโภคา 152 ม.2 ต.เขาขาว อ.หวยยอด 
 จ.ตรัง

094-5903505 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

96 1-9299-01333-85-7 ด.ญ.ฟาใส แซจัง 9 ป สติปญญา นายสมชาย แซจ้ัง 80/12  ถ.หนองยวน ต.ทับ
เที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

088-9211869 โรงเรียนวัด
สาริการาม

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 2

ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง

รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2562



97 1-9204-00275-67-8 ด.ช.พงษพัฒต เสียมไหม 7 ป สติปญญา นายพรพจน เสียมไหม      
น.ส.สุทารัตน หมัดเส็น

4 ม.5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน     
จ.ตรัง

088-6368404 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

98 1-9295-00020-15-7 นางสาวจิดาภา เมืองรักษ 15 ป สติปญญา นายสุนทร เมืองรักษ        
น.ส.วิภารัตน หินขวาง

101/3 ม.3 ต.ทาพญา         
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

061-2355547 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

99 1-9291-00037-79-6 ด.ช.วรากร ชางนํ้า 10 ป สติปญญา นายวินัย ชางนํ้า            น.ส.
ตรึงใจ เองลอง

107 ม.3 ต.เขาไมแกว อ.สิเกา 
จ.ตรัง

065-0491174 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

100 1-9291-00041-29-7 ด.ช.วิทวัส หยีหาสัน 9 ป สติปญญา นายวิชัย หยีหาสัน           
นางสุดารัตน เกลาจิตร

77/2 ม.8 ต.บอหิน อ.สิเกา    
จ.ตรัง

063-5341312 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

101 1-9291-00049-36-1 ด.ญ.ธัญญาภรณ รัตนตรัง 5 ป สติปญญา นายสะหมัน รัตนตรัง            
นางสุณีย รัตนตรัง

30 ม.7 ต.ไมฝาด อ.สิเกา      
จ.ตรัง

093-6253486 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

102 1-9299-01204-65-8 ด.ญ.ธัญสินี รัตนตรัง 11 ป สติปญญา นายสะหมัน รัตนตรัง           
นางสุณีย รัตนตรัง

30 ม.7 ต.ไมฝาด อ.สิเกา      
จ.ตรัง

093-6253486 โรงเรียนวัด
สาริการาม

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 4

103 1-9299-01095-29-8 ด.ช.ณัฐวุฒิ ทองแกว 13 ป สติปญญา นางลีนา แซอึ่ง 164 ม.2 ต.หวยยอด อ.หวย
ยอด จ.ตรัง

065-7251553 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

104 1-9206-01368-02-9 ด.ช.นิติกร พุททอง 8 ป สติปญญา นายนิกร  พุททอง           นาง
ศิริขวัญ พุททอง

1/2 ม.3  ต.เขาปูน อ.หวยยอด
 จ.ตรัง

093-7760799 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

105 1-9206-01368-02-9 ด.ช.ภัทราวุธ สมบูรณ 12 ป สติปญญา นายสมหมาย สมบูรณ      
นางสาวสรอยอํานวย จําปา

277 ม.6  ต.หนองชางแลน    
อ.หวยยอด จ.ตรัง

093-6262191 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
106 1-8399-02368-83-3 ด.ญ.พลอยชมพู ดีปาน 4 ป สติปญญา นางสาวภาวี เอียดทอง 228/2 ม.9  ต.หนองปรือ     

อ.รัษฎา จ.ตรัง
082-5788384 ศูนยฯ เขต

การศึกษา 4
เตรียมความ

พรอม

รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2562
ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง



107 1-9299-01545-69-2 ด.ญ.อนัญญา หลงเศษ 5 ป มองเห็น นายอดิศักด์ิ หลงเศษ     
นางสาวมลธิญา สิงหอินทร

17/6 ม.2  ต.ปะเหลียน       
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

061-2022093 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

108 1-9299-01055-64-4 ด.ช.ภูมินทร คงสุข 14 ป มองเห็น นายอนิรุต คงสุข            น.ส.
รุงนภา สังฆรักษ

29 ม.4  ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 093-7527750 โรงเรียน
หาดปากเมง

ช้ันมัธยม  
ศึกษาปท่ี 2

109 1-8399-01791-97-0 ด.ช.อนุรักษ สุวรรณมณี 14 ป การเรียนรู นายวัชระ สุวรรณมณี         
นางสมคิด นวลใย

307 ม.3 ต.หนองชางแลน     
อ.หวยยอด จ.ตรัง

088-
6464248 
099-0916959

โรงเรียน
บานหนอง
สองพ่ีนอง

ช้ันมัธยม  
ศึกษาปท่ี 1

110 1-9299-01089-26-3 ด.ช.จิตรทิวัส ชื่นชม 13 ป การเรียนรู นายจรัส ชื่นชม             
นางสาวกลองจิตร บุญรอด

145 ม.3 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ
 จ.ตรัง

080-
8719722 
062-5684810

โรงเรียน   
วังวิเศษ

ช้ันมัธยม  
ศึกษาปท่ี 1

111 1-9299-01302-59-5 ด.ช.ฐิติวัฒน ดําคชรัตน 10 ป การเรียนรู นายวัชระ ดําคชรัตน          
นางสาวธัญญาวดี ดําคชรัตน

78 ม.14 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ
 จ.ตรัง

082-
8279379 
094-7961076

โรงเรียนวัด
เขาวิเศษ

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 4

112 1-8082-00049-95-8 ด.ช.นิติวุฒิ หนูสมแกว 10 ป การเรียนรู นายสัญญา หนูสมแกว       
นางสาวศศิธร นกรักษ

56 ม.5 ต.วังมะปรางเหนือ    
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

 098-
7184465

โรงเรียนวัด
เขาวิเศษ

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 5

113 1-9308-00143-73-6 ด.ช.เสฏฐวุฒิ สังขสิงห 9 ป การเรียนรู นายวิรัช สังขสิง           
นางสาวมลิสา กุลนิล

40  ม.2 ต.หนองตรุด อ.เมือง 
จ.ตรัง

ไมระบุ โรงเรียนวัด
ไพรสณฑ

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 4


