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รำยชื่อผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก ประจำปี 2563
ประเภททุนส่งเสริมกำรศึกษำ ระดับอนุบำล ทุนละ 2,300 บำท
เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ระดับชั้น
ชื่อบุตร
9694 จ.ท. รามอน มาตสาลี
กพ.ทอ. อนุบาล1 ด.ญ.ลิลลดา มาตสาลี
10271 น.ส. วันเพ็ญ อิ่มหนา
กร.ทอ. อนุบาล1 ด.ช.ถิรพุทธิ์ วาดมณี
9679 จ.อ. ธิโรจน์ เศรษฐรัตน์
กร.ทอ. อนุบาล1 ด.ช.ธนฤทธิ์ เศรษฐรัตน์
10089 นาย สุทธิพงศ์ สารชาติ
กร.ทอ. อนุบาล1 ด.ช.สุกฤษฏิ์ สารชาติ
8886 พ.อ.ต.หญิง ขนิษฐา ทองคา
สวบ.ทอ. อนุบาล1 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ศาสตร์ใหม่
8931 จ.อ. หฤษฎ์ ยางม่วง
กพ.ทอ. อนุบาล1 ด.ญ.วรวลัญช์ ยางม่วง
9036 พ.อ.ท. ธวัฒน์ชัย ดิษเหมือน
สวบ.ทอ. อนุบาล1 ด.ช.ศิวดล ดิษเหมือน
8334 พ.อ.อ.หญิง วีรญา เพ็ชรเพ็ง
รร.นนก. อนุบาล1 ด.ช.รังสิมันต์ เพ็ชรเพ็ง
7725 พ.อ.อ.หญิง ภวยา ธรรมสุรีย์
สตน.ทอ. อนุบาล1 ด.ช.คุณัญญา รักไทย
7958 ร.ท. นเรศ พรหมจารีย์
กพ.ทอ. อนุบาล1 ด.ช.นภนต์ พรหมจารีย์
8845 น.ต.หญิง กานต์ชนิต สุบรรณ ณ อยุธยา กร.ทอ. อนุบาล1 ด.ช.ทิวัตถ์พล อยู่พมุ่
10318 จ.ท. สุทธิพงษ์ พันธไชย
สบ.ทอ. อนุบาล2 ด.ช.อัษฎาพร พันธไชย
10186 จ.ท. ทศวรรษ ภิรมย์ใส
สบ.ทอ. อนุบาล2 ด.ญ.บุญญาพร ภิรมย์ใส
9507 จ.อ. วสันต์ ธีรธาราธิคุณ
กพ.ทอ. อนุบาล2 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ธีรธาราธิคุณ
8834 จ.อ.หญิง สุจิตรา เฟือ่ งอักษร
สลก.ทอ. อนุบาล2 ด.ญ.สุมินท์ตรา คณฑา
7849 นาย ปิยะศักดิ์ โตสมบุญ
สพร.ทอ. อนุบาล2 ด.ญ.สุภาพิชญ์ โตสมบุญ
8881 พ.อ.ท. กิตติ ช้างอินทร์
สบ.ทอ. อนุบาล2 ด.ญ.ปิยธิดา ช้างอินทร์
9907 พ.อ.อ.หญิง นฤมล ใบกว้าง
กง.ทอ. อนุบาล2 ด.ช.ธฤต ใบกว้าง
8686 พ.อ.อ.หญิง จอมขวัญ ประสาร
สตน.ทอ. อนุบาล2 ด.ช.พฤทธิ์ ประสาร
7927 พ.อ.อ. สมรักษ์ ชนะสงคราม
ขว.ทอ. อนุบาล2 ด.ญ.กัญจน์ณัฏฐ์ ชนะสงคราม
7370 พ.อ.อ. พงศ์ธร ขาละมัย
กบ.ทอ. อนุบาล2 ด.ญ.พรนภัส ขาละมัย
7025 พ.อ.อ. อานาจ ยี่สุ่นแก้ว
บก.ทอ. อนุบาล2 ด.ญ.กวินธิดา ยี่สุ่นแก้ว
8731 ร.อ.หญิง วรพร จันทร์เปล่ง
กบ.ทอ. อนุบาล2 ด.ช.วรปรัชญ์ จันทร์เปล่ง
6664 พ.อ.อ. ธีระ คงชาติ
ศวอ.ทอ. อนุบาล2 ด.ญ.ชญานิศา คงชาติ
4567 พ.อ.อ. ฐพันธ์ปภพ สืบวงษ์
กง.ทอ. อนุบาล2 ด.ช.ณฐภัทร สืบวงษ์
5260 ร.ท. ชวลิต คงกัลป์
กพ.ทอ. อนุบาล2 ด.ช.จารุพัชภ์ คงกัลป์
9900 จ.อ. สุรศักดิ์ ไชยแสง
สปช.ทอ. อนุบาล3 ด.ช.ทวีศักดิ์ ไชยแสง
9993 นาย ภานุวัฒน์ พันธ์แตง
กร.ทอ. อนุบาล3 ด.ช.ภัทรพล พันธ์แตง
10166 จ.ท. เสถียร สังข์โอธาน
กพ.ทอ. อนุบาล3 ด.ช.สุเมธ สังข์โอธาน
10310 นาย พิทยา สุขหน้าไม้
ศวอ.ทอ. อนุบาล3 ด.ญ.พิชชาภา สุขหน้าไม้
9661 จ.อ. เพชร คาทวี
กบ.ทอ. อนุบาล3 ด.ช.ชนกภัทร คาทวี
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รำยชื่อผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก ประจำปี 2563
ประเภททุนส่งเสริมกำรศึกษำ ระดับอนุบำล ทุนละ 2,300 บำท
เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ระดับชั้น
ชื่อบุตร
10331 น.ส. อมรรัตน์ กันทะกาลัง
สบ.ทอ. อนุบาล3 ด.ช.เสฏฐวุฒิ ตรีบุญเมือง
9073 พ.อ.ต. ธีระพร คมสัน
กบ.ทอ. อนุบาล3 ด.ช.ทีฆทัศน์ คมสัน
8909 ร.ต. นที กล้าแข็ง
ชอ.
อนุบาล3 ด.ช.ติณห์ กล้าหาญ
8777 พ.อ.อ.หญิง จินตนา จาเนียรสาร
กง.ทอ. อนุบาล3 ด.ญ.สุวรรณา สภาภัก
8410 พ.อ.อ. หญิง มนีรัตน์ ชูภักดี
กง.ทอ. อนุบาล3 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ชูภักดี
7286 พ.อ.อ. เจตฐ์สฤษฎิ์ มีพร้อม
พอ.
อนุบาล3 ด.ช.อวิรุทธิ์ มีพร้อม
8161 ร.อ.หญิง วัชรากรณ์ ภัทรสุขศิริ
ขว.ทอ. อนุบาล3 ด.ญ.พัณณ์ชิตา เจริญตา
8236 น.ต.หญิง พรพรรณ ทองมา
รร.นนก. อนุบาล3 ด.ญ.ปณตพร ทองมา
8530 น.ต.หญิง ละมัย กาธิกาล
กง.ทอ. อนุบาล3 ด.ญ.ณิชนันทน์ ภูด่ อก
9181 น.ต. เฉลิมพล พุดศรี
ศวอ.ทอ. อนุบาล3 ด.ช.พลภัทร พุดศรี

