
ทุนเรียน อุปกรณ์อ่ืน ๆ ช่ือ - สกุล สังกัด
1 ด.ญ. นูรวิลดาน (6) ซีระ 6,000 1,500 อนุบาล 3/61 ส.อ. มาหะหมัด  ซีระ ขกท.พล.ร.15 เร่ิมพิจารณา
2 ด.ญ. นุชวรา (13) หรีมหนก 15,000 3,500 มัธยม 1/61 ปีต่อปี
3 ด.ช. นราวิชญ์ (11) หรีมหนก 10,000 2,500 ประถม 5/61
4 ด.ญ. ฐิติรัตน์ (12) ท้วมอ่่า 10,000 2,500 ประถม 6/61 จ.ส.อ. อ่านาจ  ท้วมอ่่า กรม ทพ.44
5 ด.ญ. กมลพรรณ (4) หอยแก้ว 6,000 1,500  อนุบาล 2/61 พลฯ อภิชาต  หอยแก้ว ร.153 พัน.3
6 น.ส. นูรูลฮูดา (16) เจ๊ะสนิ 15,000 3,500 มัธยม 4/60
7 ด.ญ. มูณาดีญา (11) เจ๊ะสนิ 10,000 2,500 ประถม 5/61
8 ด.ช. ณัฐชนนท์ (9) คุ่ยยกสุย 10,000 2,500 ประถม 3/61 อส.ทพ. สราวุฒิ คุ่ยยกสุย กรม ทพ.44
9 ด.ช. ชุติศรณ์ (7) ไชยสิทธ์ิ 10,000 2,500 ประถม 2/61 อส.ทพ. เกียรติศักด์ิ ไชยสิทธ์ิ กรม ทพ.44
10 ด.ญ. กัญญาวีร์ (5) นวลแก้ว 6,000 1,500 อนุบาล 2/61 อส.ทพ. วิษณุ  นวลแก้ว กรม ทพ.49
11 ด.ช. กันตินันท์  (4) รังสิมันตุชาติ 6,000 1,500 อนุบาล 1/61 อส.ทพ. ณัฐพล  รังสิมันตุชาติ กรม ทพ.44
12 ด.ญ. นิลาภรณ์ (4) พงศ์ไพรภูมิ 6,000 1,500 อนุบาล 1/61 อส.ทพ. ธันยา  เอ้ืองฟ้าไพรวัลย์ กรม ทพ.44
13 น.ส. ญาณิศา (20) บุญวิสุทธ์ิ 20,000 5,000 ปริญญาตรี ปีท่ี 1/63 พ.อ. บุญชัย  บุญวิสุทธ์ิ มทบ.41

14 ด.ญ. นูรฮัฟนาน (4) สามะอาลี 6,000 1,500 อนุบาล 2/61 จ.ส.อ. อาหามัด  สามะอาลี ร.153 พัน.2
15 ด.ญ. ปิยมน (9) อ้อเอก 10,000 2,500 ประถม 4/61 พลฯ อดิศักด์ิ  อ้อเอก ร.153 พัน.2
16 ด.ช. มิมบัร (3) บ่อหนา 6,000 1,500 อนุบาล 1/62 พลฯ กิตติพงษ์  บ่อหนา ร.153 พัน.3
17 น.ส. จิดาภา (19) มีบุญ 20,000 5,000 ป.ตรี ปี 1/62
18 นายองอาจ (16) มีบุญ 15,000 3,500 มัธยม 5/62
19 ด.ช. ธนกฤต (13) พินิจภาสกร 15,000 3,500 มัธยม 2/62 ส.อ. วชิรศักด์ิ  พินิจภาสกร พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15

ตรวจถูกต้อง

     มี.ค. 64

ปี 2562
พ.ต. กฤตย  มีบุญ รร.สพศ.ศสพ.

              พ.อ.หญิง ดลชนก  รักแผน
                         (ดลชนก  รักแผน)
                           ประจ่า กพ.ทบ.

หมายเหตุ

อส.ทพ. จุมพล  หรีมหนก กรม ทพ.42
ปี 2561

ส.ท. บุลยามีน เจ๊ะสนิ กรม ทพ.44

บัญชีรายช่ือผู้ท่ีได้รับอนุมัติทุนการศึกษา ทท. ของก าลังพลผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทุนการศึกษาไม่ต่อเน่ือง 

ล าดับ ช่ือบุตร สกุล
จ านวนเงินท่ีอนุมัติ (บาท)

อนุมัติทุนการศึกษา/ปี
บุตรของ



ทุนเรียน อุปกรณ์อ่ืน ๆ ช่ือ - สกุล สังกัด
1 ด.ช. สิทธิเดช (6) ค่าจันทร์ 6,000 1,500 อนุบาล 3/62 พ.ต. สิทธิชัย  ค่าจันทร์ ร.17 พัน.4

2 ด.ญ. ต่วนนัสมี (5) บนบาง 6,000 1,500 อนุบาล 3/63 ส.อ. ต่วนกูอาชิ  บนบาง
3 ด.ช. ธนดล (12) พุทโท 10,000 2,500 ประถม 5/63 ส.ต. ธเนตร  พุทโท
4 ด.ญ. นุรฮูดา (5) ปูเตะ 6,000 1,500 อนุบาล 3/63 อส.ทพ. อีลหฮัม  ปูเตะ
5 ด.ช. ธนภัทร (8) กายชาติ 10,000 2,500 ประถม 2/63 อส.ทพ. ประเสริฐ  กายชาติ
6 ด.ช. มูฮัมมัดริฎวาน (9)มาปะ 10,000 2,500 ประถม 3/63
7 ด.ช. มูฮัมมัดบัลยา (7) มาปะ 10,000 2,500 ประถม 2/63
8 ด.ช. ชโนทัย (7) ภักดีพันธ์ 10,000 2,500 ประถม 2/63 อส.ทพ. สิทธิชัย  ภักดีพันธ์
9 ด.ญ. กชมน (6 ) ทองไชย 10,000 2,500 ประถม 1/63 อส.ทพ. ศักด์ิพิชิต  ทองไชย
10 ด.ญ. บัณฑิตา (13) พงษ์สมบัติ 15,000 3,500 มัธยม 1/63 จ.ส.อ. เสนีย์ พงษ์สมบัติ ร้อย.ลว.ไกล.พล.ร.15
11 ด.ญ. กัณณิกา (6) ขิมทองดอนดู่ 6,000 1,500 อนุบาล 3/63 พลฯ ธนากรณ์  ขิมทองดอนดู่ ร.153 พัน.2
12 ด.ช. กรรชัย (8) จิมพระ 10,000 2,500 ประถม 2/63 อส.ทพ. วิรัตน์  จิมพระ กรม ทพ.46

ตรวจถูกต้อง ระหว่างน าเรียน ผบ.ชา

     มี.ค. 64

16-มี.ค.-64

                         (ดลชนก  รักแผน)
                           ประจ่า กพ.ทบ.

ปี 2563

กรม ทพ.47

อส.ทพ. มูฮัมมัดนัสรุดดีน มาปะ

กรม ทพ.44

              พ.อ.หญิง ดลชนก  รักแผน

บัญชีรายช่ือผู้ท่ีได้รับอนุมัติทุนการศึกษา ทท. ของก าลังพลผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทุนการศึกษาไม่ต่อเน่ือง (ทุนใหม่)

ล าดับ ช่ือบุตร สกุล
จ านวนเงินท่ีอนุมัติ (บาท)

อนุมัติทุนการศึกษา/ปี
บุตรของ

หมายเหตุ


