
ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตร สาขาที่ เบอร์โทรติดต่อ ชื่อ-นามสกุล ระดับ สถานศึกษา
(เดิม) (ใหม่) (สมาชิก) ประชาชน สมาชิกกู้เงิน สาขา เลขที่บัญชี (สมาชิก) (บุตรสมาชิก) การศึกษา

1 กขว.ทภ.1/ทภ.1/กทม.  - พ.ท.วิมล  พูลเจริญ 3 1103 00368 77 5 สํานักราชดําเนิน สํานักราชดําเนิน 020012404610 084-4275013 ด.ช.ปภังกร  พูลเจริญ ม.1 รร.สารสาสน์วิเทศมีนบุรี ทภ.1
2 กขว.ทภ.1/ทภ.1/กทม.  - จ.ส.อ.พีระวิทย์ บุญญากานต์กุล 5 4502 00035 82 4 สํานักราชดําเนิน บิ๊กซี บางปะกอก 020239192063 098-5733549 ด.ช.กฤชณัท  บุญญากานต์กุล ป.4 รร.วัดเบญจมบพิตร ทภ.1
3 กปช.ทภ.1/ทภ.1/กทม.  - จ.ส.อ.เฉลิมชัย  เอี่ยมสอาด 3 1019 00287 02 5 สํานักราชดําเนิน แยกพิชัย 020302603186 097-0404388 ด.ญ.อชิรญาณ์  เอี่ยมสอาด ป.5 รร.พันธะวัฒนา ทภ.1
4 พล.1 รอ./ทภ.1/กทม. - จ.ส.ท.ไพฑูรย์  ดีขาย 3 1201 01363 10 2 สํานักพหลโยธิน ติวานนท์ 020302400203 081-3028039 ด.ญ.พิชชาอร  ดีขาย ป.6 รร.ชลประทานวิทยา ทภ.1
5 พล.1 รอ./ทภ.1/กทม. - จ.ส.อ.จักรภพ   เทพาขันธ์ 2 4016 00019 00 8 บางเขน ท่าม่วง 020303993743 081-4451869 ด.ญ.ฐิติพร   เทพาขันธ์ ป.5 รร.เพชราวุธวิทยา ทภ.1
6 พล.ร.2 รอ./ทภ.1/ปราจีนบุรี - จ.ส.อ.มนตรี  มีหา 3 4010 00943 94 2 ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 050811088611 089-8089024 ด.ช.ศุภฤกษ์   มีหา ป.6 รร.อนุบาลปราจีนบุรี ทภ.1
7 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี  - จ.ส.อ.พุทธิพงษ์  ท้วมโสภา 3 7109 00617 49 5 ท่าเรือ (กญ) ลาดหญ้า 020151251582 081-1997706 ด.ญ.นนทพร  ท้วมโสภา ป.5 รร.ถาวรวิทยา ทภ.1
8 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี  - ส.อ.นพดล  เภรีวงษ์ 1 7201 00011 27 8 กาญจนบุรี ลาดหญ้า 020274147568 092-5308219 ด.ญ.กวินธิดา  เภรีวงษ์ ป.1 รร.ดรุณากาญจนบุรี ทภ.1
9 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี  - จ.ส.อ.ยศดนัย  ศรีอนันต์ 3 7207 00399 23 1 กาญจนบุรี ลาดหญ้า 020302621246 080-6260460 ด.ญ.พัชญ์ทิตา  ศรัอนันต์ ป.3 รร.ดรุณากาญจนบุรี ทภ.1
10 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี - ร.ท.สราวุธ  ผิวแดง 3 4001 01668 21 1 ลูกแก ลูกแก 055710163944 084-7128287 ด.ญ.วิชญาพร  ผิวแดง ป.5 รร.อนุบาลกาญจนบุรี ทภ.1
11 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี - จ.ส.อ.ชาญณรงค์  วิลัยเกษม 3 7101 00724 13 1 ลูกแก กาญจนบุรี 050781755850 089-5463176 ด.ญ.ณิชชา  วิลัยเกษม ป.5 รร.อนุบาลกาญจนบุรี ทภ.1
12 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี - จ.ส.อ.สุกิจ  ศรีคํา 3 6299 00079 32 8 ท่ามะกา ลาดหญ้า 020300575766 065-2595891 ด.ญ.ธัญญเรศ ศรีคํา ป.4 รร.อนุบาลเมฆบัณฑิต ทภ.1
13 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี  - จ.ส.อ.บุญเลี้ยง  ญาณโสตถี 4 1002 00003 99 4 ท่าเรือ (กญ) ลาดหญ้า 020101771648 081-7591641 ด.ช.ปัณณทัต  ญาณโสตถี ป.3 รร.วีรศิลป์ ทภ.1
14 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี  - ส.อ.ธีรเดช คุ้มสว่าง 1 7199 00090 88 0 กาญจนบุรี ลาดหญ้า 020244447494 086-0397715 ด.ช.ธนเดช คุ้มสว่าง ป.2 รร.อนุบาลกาญจนบุรี ทภ.1
15 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบรี - จ.ส.อ.สมบรณ์ ฝาเรือนดี 3 5402 00234 71 4 ท่าเรือ (กญ) ลาดหญ้า 020178958664 080-6406095 ด.ญ.จิรัชญา ฝาเรือนดี ป.4 รร.อนบาลกาญจนบรี ทภ.1

บัญชีทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. ประจําปี 2562
ประเภททุนทั่วไป (ทุนละ 2,000 บาท)
สมาชิกผู้รับทุน รายละเอียดบุตรที่ได้รับทุน

หมายเหตุบัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน (สมาชิก)
ลําดับ หน่วย/สังกัด/จังหวัด หน่วย/สังกัด/จังหวัด

15 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุร จ.ส.อ.สมบูรณ  ฝาเรอนด 3 5402 00234 71 4 ทาเรอ (กญ) ลาดหญา 020178958664 080 6406095 ด.ญ.จรชญา  ฝาเรอนด ป.4 รร.อนุบาลกาญจนบุร ทภ.1
16 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี - จ.ส.อ.เชิดชาย ป้องหลวง 3 4010 00142 09 5 ลูกแก ลาดหญ้า 020120013279 089-9916631 ด.ญ.ชลดาอร  ป้องหลวง ม.1 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทภ.1
17 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี - จ.ส.ท.วีระกร  นิตย์แสวง 3 7101 00466 04 2 ลูกแก ลาดหญ้า 020103098255 089-2592118 ด.ญ.ธนิศา  นิตย์แสวง ป.1 รร.ถาวรวิทยา ทภ.1
18 พล.ร.11/ทภ.1/ฉะเชิงเทรา  - จ.ส.อ.อาทิตย์   ต๊ะวัน 3 6203 00346 87 4 ฉะเชิงเทรา บิ๊กซีฉะเชิงเทรา 020300131917 088-1559282 ด.ช.จักรกริช  ต๊ะวัน ป.1 รร.สันติภาพ ทภ.1
19 พล.ม.2 รอ./ทภ.1/สระบุรี  - จ.ส.อ.อภิชัย พงษ์อารีย์ 3 3401 01290 76 6 โชคชัย 4 ชัยสมรภูมิ 020039411887 095-2527956 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์  พงษ์อาร์รีย์ ป.5 รร.สารสาสร์ ทภ.1
20 พล.ม.2 รอ./ทภ.1/สระบุรี  - จ.ส.อ.สายัน  จันทร์สมัคร 3 3506 00172 66 1 สระบุรี สระบุรี 020008023028 097-0021025 ด.ญ.ภัททิยา  จันทร์สมัคร ป.4 รร.อนุบาลสระบุรี ทภ.1
21 พล.พัฒนา 1/ทภ.1/ราชบุรี  - จ.ส.อ.นิพน  จุลระศร 3 1002 02448 72 3 ราชบุรี ราชบุรี 020234022398 098-2962820 ด.ช.ปกรณ์เกียรติ  จุลระศร ป.4 รร.เทศบาล 5 ทภ.1
22 พล.พัฒนา 1/ทภ.1/ราชบุรี - จ.ส.อ.ธนนชัย  รากแก้ว 3 1909 00350 81 8 โพธาราม โพธาราม 051340998940 087-0324239 ด.ช.นวพรรษ  รากแก้ว ป.5 รร.อนุบาลราชบุรี ทภ.1
23 บชร.1/ทภ.1/ราชบุรี  - จ.ส.อ.พัทธรายุทธ  พวงศิริ 3 2512 00456 29 0 พนัสนิคม พนัสนิคม 051790889862 081-2699957 ด.ช.สุรสิริ   พวงศิริ ป.2 รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย ทภ.1
24 บชร.1/ทภ.1/ราชบุรี  - จ.ส.อ.วิพล  วุฒิสาร 3 4110 00150 71 3 พนัสนิคม เกาะโพธิ์ 020296464421 086-8237472 ด.ญ.ศิริยากร  วุฒิสาร ม.3 รร.อนุบาลเกาะจันทร์ ทภ.1
25 มทบ.17/ทภ.1/กาญจนบุรี  - จ.ส.อ.สุพจน์  สุขพิพัฒน์ 3 4503 00081 61 9 กาญจนบุรี ลาดหญ้า 020299066371 088-6875206 ด.ญ.ภูริชญา  สุขพิพัฒน์ ป.3 รร.ดรุณากาญจนบุรี ทภ.1
26 มทบ.17/ทภ.1/กาญจนบุรี  - ส.อ.กฤษติพงษ์  จํานงนอก 3 3612 00045 30 2 กาญจนบุรี ลาดหญ้า 020073774414 064-9391995 ด.ญ.กฤติมา  จํานงนอก ม.1 รร.ดรุณากาญจนบุรี ทภ.1
27 มทบ.17/ทภ.1/กาญจนบุรี  - จ.ส.อ.พิชัย  กองศรีรักษ์ 3 4499 00222 96 3 กาญจนบุรี ลาดหญ้า 020302192404 084-3487073 ด.ช.ภูบดินทร์  กองศรีรักษ์ ม.3 รร.วิสุทธรังษี ทภ.1
28 มทบ.17/ทภ.1/กาญจนบุรี  - จ.ส.อ.วุฒิชัย  สุขอร่าม 3 7105 00628 34 1 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 050780979097 081-9433584 ด.ญ.กัญญาณัฐ  สุขอร่าม ป.6 รร.อนุบาลเมฆบัณฑิต ทภ.1
29 มทบ.18/ทภ.1/สระบุรี - ส.ท.ประชุมพล  ปันทะวาย 3 1999 00051 80 1 สระบุรี สุขอนันต์ปาร์ค 020134174778 092-6653509 ด.ญ.ปาลินี  ปันทะวาย ป.1 รร.อนุบาลศาลาแดง ทภ.1
30 จทบ.ส.ก./ทภ.1/สระแก้ว มทบ.19/ทภ.1/สระแก้ว ร.ท.สุเนตร  กรดี 3 2511 00131 44 5 อรัญประเทศ อรัญประเทศ 020098044728 086-0279574 น.ส.ลลิตวดี  กรดี ม.3 รร.พวงคราม ทภ.1
31 จทบ.ส.ก./ทภ.1/สระแก้ว มทบ.19/ทภ.1/สระแก้ว ร.ต.อุทัย  สิงห์นาม 5 1005 00106 45 2 อรัญประเทศ อรัญประเทศ 020302694599 084-9139344 ด.ญ.สิริยากร  สิงห์นาม ม.2 รร.สําเร็จวิทยา ทภ.1
32 กรม ทพ.14/ทภ.1/กาญจนบุรี - จ.ส.ท.มงคล  ข้องคาน 3 6703 00308 63 8 กาญจนบุรี ลาดหญ้า 020072701194 099-9869496 ด.ช.นพฤทธิ์   ข้องคาน ป.4 รร.ถาวรวิทยา ทภ.1
33 กรม ทพ.14/ทภ.1/กาญจนบุรี - จ.ส.ท.ฉัตรชัย  จริงประโคน 3 3108 00051 78 7 กาญจนบุรี สวนผึ้ง 020292209267 081-7053562 ด.ญ.อรณิชา  จริงประโคน ป.5 รร.วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" ทภ.1
34 กรม ทพ.14/ทภ.1/กาญจนบุรี - จ.ส.ท.ฉัตรชัย  จริงประโคน 3 3108 00051 78 7 กาญจนบุรี สวนผึ้ง 020292209267 081-7053562 ด.ญ.ณัฐชา  จริงปะโคน ม.2 รร.ถาวรวิทยา ทภ.1
35 กรม ทพ.14/ทภ.1/กาญจนบุรี - จ.ส.อ.สรกฤษ  ทรงฉาย 3 6001 00467 49 0 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 020140339761 097-2468572 ด.ญ.พัชราธิดา   ทรงฉาย ป.3 รร.วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" ทภ.1
36 กรม ทพ.14/ทภ.1/กาญจนบุรี - จ.ส.อ.สรกฤษ  ทรงฉาย 3 6001 00467 49 0 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 020140339761 097-2468572 ด.ญ.จิดาภา   ทรงฉาย ม.3 รร.กาญจนานุเคราะห์ ทภ.1
37 ส.พัน.21 ทภ.1/ทภ.1/กทม. - จ.ส.อ.ฐนิตร์  อรรคดี 1 3207 00117 03 8 สํานักพหลโยธิน เซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา 020237715832 096-7233553 ด.ญ.กวินตรา  อรรคดี ป.2 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ทภ.1
38 ส.พัน.21 ทภ.1/ทภ.1/กทม. - จ.ส.อ.เจนณรงค์  วงศาสุวรรณ 3 5510 00031 04 7 สํานักพหลโยธิน สะพานใหม่ 020293455919 093-3433223 ด.ญ.กัญวรา  วงศาสุวรรณ ป.2 รร.ประเทืองทิพย์ ทภ.1
39 ส.พัน.21 ทภ.1/ทภ.1/กทม. - จ.ส.อ.พิชิต   แสงล้ํา 3 3202 00366 07 8 สํานักพหลโยธิน สะพานใหม่ 020297332593 091-7673582 ด.ญ.ญาณิศา  แสงล้ํา ป.2 รร.บางบัว ทภ.1

หนาที่ 1



ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตร สาขาที่ เบอร์โทรติดต่อ ชื่อ-นามสกุล ระดับ สถานศึกษา
(เดิม) (ใหม่) (สมาชิก) ประชาชน สมาชิกกู้เงิน สาขา เลขที่บัญชี (สมาชิก) (บุตรสมาชิก) การศึกษา

บัญชีทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. ประจําปี 2562
ประเภททุนทั่วไป (ทุนละ 2,000 บาท)
สมาชิกผู้รับทุน รายละเอียดบุตรที่ได้รับทุน

หมายเหตุบัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน (สมาชิก)
ลําดับ หน่วย/สังกัด/จังหวัด หน่วย/สังกัด/จังหวัด

40 ทภ.2 - จ.ส.อ.สุขเกษม  ทองสุข 3 3001 01841 08 8 สุรนารี ประตูชุมพล 020165373505 093-4737028 น.ส.สุวนันท์  ทองสุข ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิค น.ม. ทภ.2
41 ทภ.2 - ร.ต.หญิง รุจิกร  แก้วสําราญ 3 3001 01521 17 2 มุขมนตรี มุขมนตรี 020303402711 090-3789987 นาย จิรวัฒน์  แก้วสําราญ ป.ตรี ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ทภ.2
42 ทภ.2 - จ.ส.อ.ประวิทย์ สวัสดิ์วงศ์ไชย 3 4999 00033 68 1 สุรนารี สุรนารี 020278485600 085-6355524 นส.วรกรรญา  สวัสดิวงศไชย ป.ตรี ม.ราชภัฏนครราชสีมา ทภ.2
43 ทภ.2 - จ.ส.อ.อนุภัทร  ปะเสระกัง 3 3001 00453 37 8 สุรนารี สุรนารี 020303365280 086-2573125 ด.ญ.อภิญญา  ปะเสระกัง ม.3 รร.สุรนารีวิทยา ทภ.2
44 ทภ.2 - ส.ต.หญิง ปริศนา งิ้วกลาง 3300100777947 สุรนารี สุรนารี 020119121802 0869996949 ด.ญ.ประภัสสร  งิ้วกลาง ป.3 รร.โยธินนุกูล ทภ.2
45 ทภ.2 - จ.ส.อ.มานะ  ปรางค์นอก 3 3004 00270 26 1 สุรนารี สุรนารี 020269038541 088-2755423 ด.ช.ฐาปนา  ปรางค์นอก ป.4 รร.โยธิน ทภ.2
46 ทภ.2 - จ.ส.อ.พิทยาคม  เทียมกลาง 3 3019 00156 11 5 สุรนารี สุรนารี 020172073247 081-1446325 ด.ช.วชิรวิชญ์  เทียมกลาง ม.2 รร.บ้านแพรกประชาสรรดี ทภ.2
47 ทภ.2 - จ.ส.อ.ประวัติ  เกษวิชัย 3 3001 00626 28 1 สุรนารี สุรนารี 052530626747 090-2453246 ด.ญ.กฤตยา เกษวิชัย ม.3 รร.สุรนารีวิทยา ทภ.2
48 ทน.2 - จ.ส.อ.สําราญ  เกียรตินอก 3 3015 00438 68 7 มุขมนตรี มุขมนตรี 020230909994 080-4031853 ด.ช.กิตติกวิน  เกียรตินอก ป.2 รร.สุขานารี ทภ.2
49 ร.3 พัน.1 - จ.ส.ต.รัตนศักดิ์  แก้วฝ่าย 1 4701 00016 69 8 สกลนคร ถนนประชาราษฎร์ 020115285635 098-3055526 ด.ช.รัตนพงษ์  แก้วฝ่าย ป.5 รร.อนุบาลสกลนคร ทภ.2
50 ร.3 พัน.2 - ร.ตร.ต.คนึง วิเศษอักษร 3300101610680 นครราชสีมา นครราชสีมา 050051618838 0908217496 น.ส.สุชานารถ  วิเศษอักษร ม.5 รร.สุรธรรมพิทักษ์ ทภ.2
51 ร.8 - จ.ส.อ.ชัชวาล  สนิทเชื้อ 3401400139121 ขอนแก่น ขอนแก่น 020072278169 087-8620001 ด.ญ.กฤตพร  สนิทเชื้อ ป.5 รร.สุรธรรมพิทักษ์ ทภ.2
52 ร.8 - ส.อ.เทิดศักดิ์  กําลังเร็ว 1440800111235 มะลิวัลย์ มะลิวัลย์ 020271649624 096-792620 ด.ช.ธนารักษ์  กําลังเร็ว ป.1 รร.บ้านคอกม้า ทภ.2
53 ร.13 - จ.ส.อ.สามารถ  นิลดาศรี 3 4101 00904 79 4 อุดรธานี อุดรธานี 020179593916 061-3096816 ด.ญ.ปาลิตา  นิลดาศรี ป.3 ร.ร.บ้านหมากแข้ง ทภ.2
54 ร.13 พัน.3 - จ.ส.อ.สมคิด แสนสภา 1 4310 00001 71 1 โพศรี บงคํา 020238426132 084-8621745 ด.ช.ไกรวิชาญ แสนสภา ป.3 รร.อนบาลอดรธานี ทภ.254 ร.13 พน.3 จ.ส.อ.สมคด  แสนสุภา 1 4310 00001 71 1 โพศร บงคา 020238426132 084 8621745 ด.ช.ไกรวชาญ แสนสุภา ป.3 รร.อนุบาลอุดรธาน ทภ.2
55 ป.3 - จ.ส.อ.มานะ  ศรีโสภา 3 3309 00481 84 8 นครราชสีมา สุรนารี 052530781161 081-4705422 ด.ญ.จิรสุดา  ศรีโสภา ป.4 รร.มารีย์วิทยา ทภ.2
56 ป.3 พัน.3 - จ.ส.อ.สุทธิพงษ์  เดชบุปผา 3 3013 00086 35 3 นครราชสีมา มุขมนตรี 020172099580 062-8375005 นายจิระวุฒิ  เดชบุปผา ม.4 รร.ราชสีมาวิทยาลัย ทภ.2
57 ส.พัน.3 พล.ร.3 - จ.ส.อ.สนชัย  อยู่ประโคน 3 3104 00263 98 1 มุขมนตรี มุขมนตรี 020149438036 095-6096465 ด.ช.ณภัทร  อยู่ประโคน ป.2 รร.สามัคคีรถไฟ ทภ.2
58 ช.พัน.3 พล.ร.3 - จ.ส.อ.สมภาร กล้าหาญ 3 4108 00218 59 1 นครราชสีมา มุขมนตรี 020301574529 089-6289895 ด.ช.ปภาวิน  กล้าหาญ ป.3 ร.ร.มารีย์วิทยา ทภ.2
59 พัน.สร.3 - จ.ส.ท.สุทิน  จรรยาศิริ 3 3001 00052 26 8 นครราชสีมา นครราชสีมา 020240693539 065-4386957 น.ส.ศิรินภา  จรรยาศิริ ม.6 ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์ ทภ.2
60 บก.พล.ร.3 - จ.ส.ท.ยุทธพล  อันทะหวา 3 3001 01170 72 8 สุรนารี สุรนารี 020298555556 0908300038 นายจิรันธนิน อันทหวา ม.5 รร.ราชสีมาวิทยาลัย ทภ.2
61 ร้อย.สห.สนาม 1 - จ.ส.อ.ยุทธภูมิ  บุญโสพิส 3 3099 01066 26 5 สุรนารี สุรนารี 052530789586 0862439865 น.ส.วันวิสา  บุญโสพิส ปี.5 ม.ขอนแก่น ทภ.2
62 กอง สพบ.พล.ร.3 - จ.ส.อ.นพพร  ตระกูลพันธ์ 3 3099 00286 66 1 สุรนารี สุรนารี 020297940114 0857718756 น.ส.นงนภัส ตระกูลพันธ์ ปี 2 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ทภ.2
63 บก.พล.ร.6 - จ.ส.อ.สมชัย  โกฏหอม 3 4502 00444 85 0 เทวาภิบาล เทวาภิบาล 020049745175 084-8997819 ด.ช.บัญญพัฒน์ ฯ ป.1 รร.อนุบาลเอกกุมาร จว.ร.อ. ทภ.2
64 กอง สพบ.พล.ร.6 - จ.ส.อ.สุดใจ ทองแก้ว 3 3407 01553 75 0 เทวาภิบาล ร้อยเอ็ด 020267294799 093-4211066 ด.ญ.กัณฑีรา ฯ ม.1 รร.สารคามพิทยาคม ทภ.2
65 ร้อย.บก.พล.ร.6 - จ.ส.อ.ภาณุพงศ์  สีหาวงค์ 5 4101 00051 05 4 เทวาภิบาล เทวาภิบาล 020113744286 089-2342450 ด.ญ.ศิรประภา ฯ ป.4 รร.ป่าข่าง ทภ.2
66 ร้อย.ตถ.6 - จ.ส.อ.กฤดิพัฒน์  ขุมทอง 1 3206 00001 48 8 เทวาภิบาล ร้อยเอ็ด 050642139864 061-0455324 ด.ญ.ธมลวรรณ ขุมทอง ม.3 รร.เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด ทภ.2
67 ร้อย.ลว.ไกล 6 - จ.ส.อ.มนตรา ผิวอ่อน 3 3304 00729 91 3 เทวาภิบาล กันทรลักษ์ 020304059593 081-8774001 ด.ญ.ณัฐธิดา ฯ ม.3 รร.กันทรลักษ์วิทยา จว.ม.ค. ทภ.2
68 ร้อย.ม.(ลว.) 6 - จ.ส.อ.พลลภัตม์ เมษา 3 3099 01001 25 2 เทวาภิบาล เทวาภิบาล 020177908090 091-3692183 ด.ช.ภัทรพล ฯ ม.1 รร.เฉลิมพระเกียรติ ทภ.2
69 ร้อย.สห.สนาม 2 - จ.ส.อ.ประถม  หินอ่อน 3 3416 00195 68 9 เทวาภิบาล เทวาภิบาล 020033502525 089-2758134 ด.ช.ธนวัฒน์ ฯ ม.3 รร.ไพโรจน์วิชชาลัย ทภ.2
70 ชสบ.6 - ส.อ.ครรชิต  ปัสสาคร 3 4503 00201 24 0 เทวาภิบาล เทวาภิบาล 020255670901 061-5020222 นายฐากูร ฯ ม.4 รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ทภ.2
71 กอง สพบ.พล.ร.6 - จ.ส.ท.ศักดิ์ชัย พันโกฏิ 3 4601 00866 29 9 เทวาภิบาล เทวาภิบาล 020303045650 098-1422959 ด.ช.เจตนิพันธ์ ฯ ป.2 รร.เมืองร้อยเอ็ด จว.ร.อ. ทภ.2
72 กอง พธ.พล.ร.6 - จ.ส.อ.ไกรจักร จารุการ 3 3415 01153 24 4 เทวาภิบาล เทวาภิบาล 020092710464 084-5126316 ด.ญ.กวินธิดา ฯ ม.2 รร.การกุศลวัดสระทอง จว.ร.อ. ทภ.2
73 ช.พัน.6 พล.ร.6 - จ.ส.อ.สุนัดดา นราศร 3 4401 00022 06 6 ร้อยเอ็ด เทวาภิบาล 020136751193 089-5703175 ด.ช.ธีร์วัช ฯ ป.6 รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ทภ.2
74 ส.พัน.6 พล.ร.6 - จ.ส.อ.เรืองศักดิ์ แดนกมล 1 4602 00012 67 8 เทวาภิบาล เทวาภิบาล 020077052551 095-7813482 ด.ญ.กัญญารัตน์ ฯ ป.1 รร.อนุบาลจันทร จว.ก.ส. ทภ.2
75 พัน.สร.6 - ร.ต.สุจิตร  บุบผา 3 4409 00563 73 8 เทวาภิบาล เทวาภิบาล 020037665575 084-7972802 ด.ช.ศาศวัด ฯ ป.6 รร.เมืองวาปีปทุม จว.ม.ค. ทภ.2
76 ร.6 - ร.อ.ชัยพล เพชรพลอย 3 7706 00476 12 8 วารินชําราบ วารินชําราบ 020283014841 063-1469435 ด.ญ.ฉัตรทริภา ฯ ป.4 รร.งามจิตรวาริน จว.อ.บ. ทภ.2
77 ร.6 พัน.1 - จ.ส.อ.อิทธิพล ลาผ่าน 3 3411 00843 51 7 วารินชําราบ วารินชําราบ 020304032657 093-4489845 น.ส.อรชพร ฯ ป.ตรี ม.เชียงใหม่ ทภ.2
78 ร.6 พัน.2 - จ.ส.อ.ธีระชัย  พลศรี 3 3404 00656 62 2 วารินชําราบ วารินชําราบ 020117358695 097-3353651 น.ส.พัทธ์ธีวา ฯ ม.4 รร.ลือคําหาญวารินชําราบ จว.อ.บ. ทภ.2
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79 ร.16 - จ.ส.อ.บํารุง  ผิวหอม 3 4606 00598 23 4 ยโสธร ยโสธร 050921105495 087-9092423 นายธนพล ฯ ป.ตรี ม.มหาสารคาม ทภ.2
80 ร.16 พัน.1 - จ.ส.อ.ศิริพล ศรีอภัย 3 3019 00126 36 4 ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 020161251333 064-4181994 ด.ช.ภานุเดช ศรีอภัย ม.1 รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ทภ.2
81 ร.16 พัน.2 - ร.ท.สายันต์  อุลหัสสา 3 4504 00528 08 9 ยโสธร ยโสธร 050921156241 090-3717428 ด.ญ.อมรกานต์ ฯ ป.2 รร.จตุรพักตรพิมาน จว.ร.อ. ทภ.2
82 ร.16 พัน.3 - จ.ส.อ.นพรัตน์  วันทาวงศ์ 3 4111 00389 37 8 ยโสธร ยโสธร 020302710080 098-6415964 ด.ช.ราชรัตน์ ฯ ม.2 รร.โพธิ์ไทรงาม จว.อ.บ. ทภ.2
83 ร.23 - จ.ส.อ.ทวีสุท เสาโกมุข 3 3606 00455 85 0 นครราชสีมา นครราชสีมา 020229013923 080-3369824 ด.ญ.วนิดา ฯ ม.1 รร.สุรธรรมพิทักษ์ จว.น.ม. ทภ.2
84 ร.23 พัน.1 - จ.ส.ต.ฉัตรชัย  ทองสว่าง 1 1037 00334 13 1 นครราชสีมา นครราชสีมา 020148964099 062-4135491 ด.ช.ศักดิ์ธัช ฯ ป.3 รร.สุรนารี  จว.น.ม. ทภ.2
85 ร.23 พัน.4 - ร.ท.ยุทธนา  ไร่ปัดชา 3 4601 00832 66 1 บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 020020488837 092-1304379 ด.ญ.สุพรรษา ฯ ม.2 รร.บุรีรัมย์พิทยาคม ทภ.2
86 ป.6 - ร.ต.ทวนทอง โทรัตน์ 3 4609 00220 01 6 เทวาภิบาล เทวาภิบาล 020092070232 088-3676610 ด.ญ.กัญญาภัทร ฯ ป.6 รร.เทศบาลวัดสระทอง จว.ร.อ. ทภ.2
87 ป.6 พัน.6 - ร.ท.มาโนช บุญมาลี 3 3414 00633 56 9 วารินชําราบ วารินชําราบ 052580888577 094-3075553 ด.ช.เมธาสิทธิ์ ฯ รร.มูลนิธิวัดศรีอุบล จว.อ.บ. ทภ.2
88 ป.6 พัน.16 - จ.ส.อ.อธิปัตย์  บุญรักษ์ 5 4507 00039 00 4 เทวาภิบาล เทวาภิบาล 020030542599 ด.ช.ชยสิทธิ์ ฯ ป.1 รร.เมืองร้อยเอ็ด ทภ.2
89 ป.6 พัน.106 - ร.ท.ถวิล ชิ้นเพชร 5 3201 00025 23 2 ร้อยเอ็ด เทวาภิบาล 020019830833 094-2618416 นายนครินทร์ ฯ ม.3 รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ทภ.2
90 ป.6 พัน.23 - จ.ส.อ.นรุตม์ พจนา 3 4706 00410 03 1 นครราชสีมา นครราชสีมา 020282191053 065-7247234 ด.ช.ชยานันต์ ฯ ม.2 รร.สุรธรรมพิทักษ์ จว.น.ม. ทภ.2
91 ร้อย.คม.1 กอง สน.ฯ พล.พัฒนา 2 จ.ส.อ.สากล   ผาดไธสง 3 3109 00569 76 1 นครราชสีมา นครราชสีมา 050051740558 064-4281925 นายวิษณุ  ผาดไธสง ม.3 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย ทภ.2
92 ร้อย.คม.1 กอง สน.ฯ พล.พัฒนา 2 จ.ส.อ.ชีวัน   เปลินเสวี 3 3001 00471 23 6 นครราชสีมา นครราชสีมา 050052387722 062-0386615 น.ส.ปิญนันท์   เปลินเสวี ม.4 รร.สุรธรรมพิทักษ์ ทภ.2
93 พัน.พัฒนา 2 พัน.พัฒนา 2 จ.ส.อ.สรชัย ชนะหาญ 3 3001 00623 86 9 สรนารี สรนารี 020247689340 087-8705516 นายพีรศักดิ์ ชนะหาญ ม.6 รร.สรธรรมพิทักษ์ ทภ.293 พน.พฒนา 2 พน.พฒนา 2 จ.ส.อ.สุรชย   ชนะหาญ 3 3001 00623 86 9 สุรนาร สุรนาร 020247689340 087 8705516 นายพรศกด   ชนะหาญ ม.6 รร.สุรธรรมพทกษ ทภ.2
94 พัน.พัฒนา 2 พัน.พัฒนา 2 ร.ต.ชัยพร    ใคร่ครวญ 3 3001 01610 67 1 สุรนารี สุรนารี 052530813238 062-1428858 ด.ญ.อนุธิดา   ใคร่ครวญ ป.6 ร.ร.เสนานุเคราะห์ ทภ.2
95 ช.2 พัน.202 ช.2 พัน.202 จ.ส.อ.อมรเชษฐ์   คําบุญมี 3 6011 01418 46 9 มุขมนตรี มุขมนตรี 020002890166 089-6303654 นายณัฏฐชัย  คําบุญมี ม.4 ร.ร.บุญวัฒนา ทภ.2
96 ช.พัน.201 ช.พัน.201 จ.ส.อ.สิรณัฏฐ์  บางปา 3 4010 00256 38 4 ถนนจอมพล ถนนจอมพล 020004718340 080-1581069 ด.ช.ณัฐวัชต์   บางปา ป.4 รร.สุรธรรมพิทักษ์ ทภ.2
97 ช.พัน.201 ช.พัน.201 จ.ส.อ.นิตรยา   อ่อนพินา 3 4801 00533 98 2 ถนนจอมพล ประตูชุมพล 020224834992 081-0741015 ด.ญ.อรจิรา  อ่อนพินา ม.2 รร.สุรธรรมพิทักษ์ ทภ.2
98 ช.พัน.201 ช.2 พัน.201 จ.ส.อ.นิคม  ภิรมกิจ 3 4015 00309 00 2 ถนนจอมพล ประตูชุมพล 020294626443 080-7159557 น.ส.ปิยวดี   ภิรมกิจ ป.ตรี ม.ราชภัฎ น.ม. ทภ.2
99 ช.พัน.202 ช.พัน.202 จ.ส.อ.ภักดี   ภูขันซ้าย 3 4601 00280 74 0 มุขมนตรี ตลาดเซฟวัน 020304068453 087-0874784 ด.ญ.วรัชยา  ภูขันซ้าย ป.1 ร.ร.เสนานุเคราะห์ ทภ.2
100 ช.พัน.202 ช.พัน.202 จ.ส.อ.สถาพร  ปะตังโต 3 3001 00479 94 6 มุขมนตรี มุขมนตรี 052521262981 098-1032714 ด.ญ.ปลายฟ้า  ปะตังถาโต ม.3 รร.สุรธรรมพิทักษ์ ทภ.2
101 ช.พัน.202 ช.พัน.202 จ.ส.อ.สุภาพ   ศรีสุมัง 3 3210 01150 73 4 มุขมนตรี เดอะมอลล์ นครราชสีมา 020304025743 062-3128939 ด.ช.สุธานุวัฒน์  ศรีสุมัง ม.3 รร.สุรธรรมพิทักษ์ ทภ.2
102 ช.พัน.202 ช.พัน.202 จ.ส.อ.สว่าง  วงวิราช 3 4119 00534 02 0 มุขมนตรี ธาตุพนม 020304068529 086-2376069 น.ส.ธัญมาศ   วงวิราช ป.ตรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี ทภ.2
103 บชร.2 บชร.2 จ.ส.อ.ปราการ การนอก 3 3001 01448 35 1 ประตูชุมพล ประตูชุมพล 055530470651 081-0768282 ด.ญ.ภคพร  การนอก ม.2 รร.สุรธรรมพิทักษ์ ทภ.2
104 ร้อย.บก.บชร.2 ร้อย.บก.บชร.2 จ.ส.อ.จรุณ วรรณนิยม 3 3099 01647 02 1 ประตูชุมพล ประตูชุมพล 055530476575 097-3356502 ด.ญ.ณิชานันท์  วรรณนิยม ป.2 รร.อุบลรัตน์ ทภ.2
105 พัน.สบร.22 บชร.2 - จ.ส.อ.นิพนธ์  สีหาวะบุตร 5 3017 00003 49 4 ประตูชุมพล ประตูชุมพล 020270951278 080-1555563 ด.ญ.จิรณัฐ  สีหาวะบุตร ป.1 รร.สุขานารี ทภ.2
106 พัน.สบร.22 บชร.2 - จ.ส.อ.บุญโชค  โพธิ์คํา 1 3209 00006 42 6 ประตูชุมพล ประตูชุมพล 055530474257 095-6218248 ด.ญ.ศิรภัสสร  โพธิ์คํา ป.1 รร.อนุบาล น.ม. ทภ.2
107 พัน.ซบร.22 บชร.2 - จ.ส.อ.มงคล  อ้อมกลาง 3 3608 00193 09 3 มุขมนตรี มุขมนตรี 020304167180 086-2434900 ด.ญ.กัลยาณมิตร  อ้อมกลาง ม.ต้น รร.สุรนารี ทภ.2
108 พัน.ซบร.22 บชร.2 - จ.ส.ต.ศักดินันท์ ชูพุทธพงษ์ 1 3099 00145 91 2 ประตูชุมพล มุขมนตรี 020272637917 ด.ช.ปุณณวิช  ซูพุทธพงษ์ ประถม รร.มารีย์วิทยา ทภ.2
109 พัน.ซบร.22 บชร.2 - จ.ส.อ.จรรยา  โกฏค้างพูล 3 3009 00388 90 2 ประตูชุมพล ประตูชุมพล 020297605451 095-8812873 น.ส.ณัฐฐยา  โกฏค้างพูล ป.ตรี ม.เกษตรศาสตร์ ทภ.2
110 พัน.ซบร.22 บชร.2 - จ.ส.อ.ยุทธภูมิ  พลธรรม 3 4001 00595 72 4 ประตูชุมพล ประตูชุมพล 020302742539 089-4249958 ด.ญ.สิริยาพร  พลธรรม ประถม รร.โยธินนุกุล ทภ.2
111 พัน.ขส.22 บชร.2 - จ.ส.อ.ผดุงเกียรติ  เกาะสังข์ 1 3097 00071 89 3 ประตูชุมพล ประตูชุมพล 020283983151 095-6591179 ด.ญ.ภัทรพร  เกาะสังข์ ป.6 รร.สุขานารี ทภ.2
112 พัน.ขส.22 บชร.2 - จ.ส.อ.พิทักษ์ธรรม  เอกตาแสง 1 4009 00105 55 5 ประตูชุมพล ประตูชุมพล 020283986386 090-4962314 ด.ช.อรรถวิชญ์  เอกตาแสง ป.1 รร.มารีย์วิทยา ทภ.2
113 พัน.ขส.22 บชร.2 พัน.สร.22 จ.ส.ท.อุเทน  สุขหมื่นไวย 1 3099 00077 59 3 ประตูชุมพล ประตูชุมพล 020159563475 084-4107172 ด.ช.กิตติภพ  สุขหมื่นไวย ม.1 รร.สุรธรรมพิทักษ์ ทภ.2
114 มทบ.21 - ส.ท.วินัย  ศรีโคกกรวด 3 6009 00265 75 1 นครราชสีมา นครราชสีมา 020244109136 080-5574881 ด.ญ.ณิชาปวี ศรีโคกกรวด ป.5 รร.อนุบาล น.ม. ทภ.2
115 มทบ.21 - ส.อ.ณัฏฐพัชทร์  คํามาสรรค์สกุล 1 3611 00064 66 0 ถนนจอมพล ถนนจอมพล 020303038226 080-6146328 ด.ญ.ณัฏยาภรณ์  คํามาสรรค์สกุล ป.5 สุขานารี ทภ.2ุ ุ ุ
116 มทบ.21 - จ.ส.อ.โกศล  คล่องขยัน 1 3099 00038 84 9 นครราชสีมา ถนนจอมพล 020303438350 084-7695127 นายเสฏฐวุฒิ  คล่องขยัน ม.4 สุรธรรมพิทักษ์ ทภ.2
117 มทบ.21 - จ.ส.อ.อดิสิทธิ์  จงธรรม 3 3003 00369 28 1 ถนนจอมพล ถนนจอมพล 020018376119 092-5705935 ด.ช.ธนกฤษ  จงธรรม ป.3 อนุบาลสกุลจิตร ทภ.2

หนาที่ 3



ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตร สาขาที่ เบอร์โทรติดต่อ ชื่อ-นามสกุล ระดับ สถานศึกษา
(เดิม) (ใหม่) (สมาชิก) ประชาชน สมาชิกกู้เงิน สาขา เลขที่บัญชี (สมาชิก) (บุตรสมาชิก) การศึกษา

บัญชีทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. ประจําปี 2562
ประเภททุนทั่วไป (ทุนละ 2,000 บาท)
สมาชิกผู้รับทุน รายละเอียดบุตรที่ได้รับทุน

หมายเหตุบัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน (สมาชิก)
ลําดับ หน่วย/สังกัด/จังหวัด หน่วย/สังกัด/จังหวัด

118 มทบ.21 - ส.ต.สํารอง  จรครบุรี 3 3002 00657 09 9 ถนนจอมพล ถนนจอมพล 020303154288 093-3409437 น.ส.วิลัยลักษณ์  จรครบุรี ม.6 สุรนารีวิทยา ทภ.2
119 มทบ.22 - ร.ต.ทวีบูรณ์  บุญเรือง 3341400020605 วารินชําราบ วารินชําราบ 020139094765 0872315779 ด.ญ.ภัคจิราพร  บุญเรือง ม.3 รร.เบ็ญจะมะมหาราช ทภ.2
120 มทบ.22 - จ.ส.อ.นพดล  ต้นสาย 3 3498 00026 55 1 วารินชําราบ วารินชําราบ 020096966724 081-0722702 ด.ญ.นิรินี  ต้นสาย ม.2 รร.เบ็ญจะมะมหาราช ทภ.2
121 มทบ.23 - จ.ส.อ.หญิง กอบกุล กระจ่างกุล 3 4009 00587 78 5 ขอนแก่น ขอนแก่น 020034888782 097-0245292 นายกุลชาต  กระจ่างกุล ป.ตรี ปี 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทภ.2
122 มทบ.23 - ส.ต.ศักดิ์ดา แก้วโนนตุ่น 3 4002 00322 90 8 ขอนแก่น ศูนย์ราชการ 020303401382 061-5620664 ด.ช.ณัฐการต์ แก้วโนนตุ่น ม.3 ขอนแก่นวิทยายน ทภ.2
123 มทบ.24/อ.ด. มทบ.24/อ.ด. ส.ท.สมพงษ์  น้อยมี 3 4101 00251 50 2 ประชารักษา ประชารักษา 020168801445 085-0108328 ด.ญ.กานศิตา  น้อยมี ม.2 รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ทภ.2
124 มทบ.24/อ.ด. รพ.ค่ายประจักษ์ จ.ส.อ.หญิง ปิยรัตน์  อุ้ยปะโค 3 4018 00120 92 4 บงคํา โพศรี 020293818108 086-6387266 ด.ญ.พัชรพร  อุ้ยปะโค ม.2 รร.สตรีราชินูทิศ ทภ.2
125 มทบ.25 - พ.ท.สิทธิผล  แก่นพิทักษ์ 5 3415 90012 98 2 สุรินทร์ แยกหนองบัว 020304175399 083-3669537 น.ส.ภัทราพร  แก่นพิทักษ์ ม.ปลาย รร.สิรินธร ทภ.2
126 มทบ.25 - จ.ส.อ. ภูสิต  ปุยะติ 3 3201 00093 46 1 สุรินทร์ สุรินทร์ 020133734192 085-7649442 น.ส.ปุณิกา  ปุยะติ ม.ต้น รร.สิรินธร ทภ.2
127 มทบ.25 - จ.ส.อ.อภิสิทธิ์  นพเก้า 3 3201 01743 44 2 สุรินทร์ สุรินทร์ 020084380342 085-8574654 ด.ญ.พณณกร นพเก้า ปฐมศึกษา รร.อนุบาลสุรินทร์ ทภ.2
128 มทบ.25 - นาง ธัญลักษณ์  ศิริพัสดิ์ 3 3201 01586 70 3 สุรินทร์ สุรินทร์ 050931798966 098-9255446 ด.ช.ศิวกร ศิริพัสดิ์ ปฐมศึกษา รร.อนุบาลสุรินทร์ ทภ.2
129 จว.บ.ร.  มทบ.26 - ร.ต.บุญเพ็ง  อุบลลา 4 4119 00001 50 0 บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 050960957277 085-7520082 น.ส.ธนภรณ์  อุบลลา ป.ตรี ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ทภ.2
130 จว.บ.ร.  มทบ.26 - จ.ส.อ.แสวง สาหร่ายกลาง 3 3017 00802 62 5 บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 020302783244 065-6165291 น.ส.บูชิตา  สาหร่ายกลาง ป.ตรี ม.มหาสารคาม ทภ.2
131 มทบ.27 - จ.ส.ท.ชัชวาล  สอนนํา 5 3612 00009 60 4 ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 020255724161 091-8656671 ด.ญ.ชวัลลักษณ์ สอนนํา ป.6 รร.เทศบาลวัดสระทอง ทภ.2
132 มทบ.27 - จ.ส.อ.วิชิต สีส่อง 3 4109 00164 60 4 ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 020304358607 093-4610077 ด.ญ.ณริศรา สีส่อง ป.5 รร.พระกมารร้อยเอ็ด ทภ.2132 มทบ.27 จ.ส.อ.วชต  สสอง 3 4109 00164 60 4 รอยเอด รอยเอด 020304358607 093 4610077 ด.ญ.ณรศรา สสอง ป.5 รร.พระกุมารรอยเอด ทภ.2
133 มทบ.27 - จ.ส.อ.ชัย  มหานาม 3 4404 00103 42 8 ร้อยเอ็ด เทวาภิบาล 020149079574 089-2782780 น.ส.นนทกร  มหานาม ป.ตรี ม.เชียงใหม่ ทภ.2
134 จังหวัดทหารบก เลย มทบ.28 จ.ส.อ.หญิง จุฑากาญจน์  เสียงใส 3 6099 00367 63 3 เลย นาอาน 020237630379 ด.ญ.ณิชาพัชร์  เสียงใส ม.ต้น ร.ร.เลยพิทวิทยาคม ทภ.2
135 มว.ดย.มทบ.29 - จ.ส.อ.วรพฤกษ  ชอบชนไชย 3 6204 00014 38 5 ถนนประชาราษฏร์ ถนนประชาราษฏร์ 020018233906 089-6180055 ด.ญ.รักษาศิณีย์  ชอบชนไชย ม.1 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท์    จว ทภ.2
136 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา - จ.ส.อ.หญิง วไลพร  สอนสุทธิ์ 5 4614 00017 35 9 ถนนประชาราษฏร์ โรบินสัน สกลนคร 020286706500 061-1013044 ด.ช.เตชิต  สอนสุทธิ์ ป.2 ร.ร.อนุบาลสกลนคร ทภ.2
137 ม.5 พัน.23 ร้อย.บก.พล.ม.3 ร.ท. วรศักดิ์  วรปัญญา 3 4101 01547 07 3 สระบุรี กระนวน 020304144049 062-6803559 ด.ญ. บุญญิสา  วรปัญญา     ป.6 รร.บ้านหนองมะค่า ทภ.2
138 ม.6 - ร.ต.วัฒนา วงศ์พรหมเมฆ 3 4613 00154 17 0 ศูนย์ราชการ ศูนย์ราชการ 020304339045 080-1399504 นายธนวรรธน์ วงศ์พรหมเมฆ ป.ตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทภ.2
139 ม.6 พัน.21 - จ.ส.อ.ไกรฤกษ์  ไกยสวน 3450101134321 เทวาภิบาล เทวาภิบาล 020052316880 0892745200 น.ส.ศศิตา  ไกยสวน ม.6 รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ทภ.2
140 ม.7 พัน.8 - จ.ส.อ. วิชาญ  แจ้งขํา 3 3015 00180 07 8 สาขาถนนจอมพล ถนนจอมพล 020255745133  044-255017 ด.ญ. ณัฐณิชา  แจ้งขํา  ป.2 รร.อนุบาลประภารัตน์ ทภ.2
141 ม.7 พัน.14 - ร.ต. ปารุจ  แวะศรีภา 3 4016 00398 98 8 กระนวน น้ําพอง 020283865614 094-5251611 น.ส.ปาล์มวดี  แวะศรีภา ม.4 รร.น้ําพองศึกษา ทภ.2
142 ม.7 พัน.14 - จ.ส.อ.วสันต์ ชารีโคตร 3 4201 00216 08 1 กระนวน กระนวน 020230174383 097-1421950 น.ส.ธนัชพร ชารีโคตร ป.ตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทภ.2
143 กรม.ทพ.23 - ร.ท.สิทธินันท์ หมู่ไพบูลย์ 3 4801 00526 20 0 กันทรลักษ์ กันทรลักษ์ 052661209560 081-2662643 นายวุฒินันท์  หมู่ไพบูลย์ ม.6 รร.กันทรลักษ์วิทยา ทภ.2
144 กรม.ทพ.23 - ร.ต.วัฒนพงศ์  พิมพ์ขันธ์ 3 3415 01695 27 6 กันทรลักษ์ กันทรลักษ์ 052661198730 081-9557606 น.ส.ทิพย์สุดา  พิมพ์ขันธ์ ป.ตรี ม.วลัยลักษณ์ ทภ.2
145 ส.พัน.22 - ส.อ.สุรสิทธิ์  อุตมโสภณ 3300101265664 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ 020116905116 0828302658 ด.ช.กิตติศักดิ์  อุตมโสภณ ป.6 ร.ร.ภูเขาลาด ทภ.2
146 รพ.ค่ายสุรนารี - ร.อ.สุรพันธ์  แข็งขัน 3 3099 01211 77 0 มุขมนตรี มุขมนตรี 020240355592 081-8796631 น.ส.วรลักษณ์  แข็งขัน ป.ตรี ม.หัวเฉียว ทภ.2
147 รพ.ค่ายสุรนารี - จ.ส.อ.หญิง ไพรัช  เปรมเพชร 3 3002 00540 09 4 มุขมนตรี มุขมนตรี 020239850868 089-5816816 น.ส.กัณฐมณี  เปรมเพชร ป.ตรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทภ.2
148 ทภ.2 - จ.ส.อ.ภานุวัฒน์  คําทองทิพย์ 3 3013 00126 09 6 สุรนารี สุรนารี 020104533227 0807379660 ด.ช.ภัทราวุฒิ  คําทองทิพย์ ป.1 รร.อนุบาล น.ม. ทภ.2
149 นปอ./ร้อย.บก.นปอ. นปอ./ร้อย.บก.นปอ. ร.ท.สุพล  สุขเกตุ 3 1601 01795 16 9 ห้วยขวาง ดอนเมือง 050341250319 089-1153763 ด.ญ.ปริณมัย  สุขเกตุ ม.3 รร.สตรีราชินูทิศ นปอ.
150 นปอ./ปตอ.2 นปอ./ปตอ.2 จ.ส.ท.สุทธสม แคนเสาร์ 3 4409 00691 32 9 สํานักพหลโยธิน สะพานแดง 020245971468 061-6104166 ด.ญ.ขวัญกมล แคนเสาร์ ประถม รร.วัดจันทร์สโมสร นปอ.
151 นปอ./ปตอ.1 พัน.3 นปอ./ปตอ.1 พัน.3 จ.ส.อ. นเรศ แพรเมือง 3 1302 00019 66 3 โคกกะเทียม โคกกะเทียม 020008188557 083-9153246 น.ส. นภารัตน์ แพรเมือง ม.3 รร.เทศบาล 4 ลพบุรี นปอ.
152 นปอ./ปตอ.1พัน.5 นปอ./ปตอ.1พัน.5 จ.ส.อ.ปริญญา  ทวีเงิน 3 3603 00081 80 6 สํานักพหลโยธิน สํานักพหลโยธิน 020250950092 095-1134636 ด.ญ.ปริณดา  ทวีเงิน ประถม รร.ทุ่งสองห้อง นปอ.
153 นปอ./ศปภอ.ทบ.2 นปอ./ศปภอ.ทบ.2 จ.ส.อ.ธวัชชัย สุธรรมเทวกุล 3 3099 00330 28 7 นครราชสีมา ประตูชุมพล 055530347990 085-7713716 ด.ช.วรเมธ  สุธรรมเทวกุล ป.3 รร.สายมิตรโนนไทย นปอ.
154 พัน.ส.ซบร.เขตหลัง - จ.ส.อ.เมธัสฐ์   มะโรงมืด 5 3023 00004 56 7 กระทุ่มแบน กระทุ่มแบน 020165184852 094-9974425 ด.ญ.ขวัญฤทัย   มะโรงมืด ป.1 รร.สวนหลวง สส.ุ ุ
155 ส.1 พัน.102 - จ.ส.อ.ทวิทย์  เพ็งบุตร 3 6406 00433 67 5 กระทุ่มแบน กระทุ่มแบน 020167946787 091-7750040 ด.ญ.ทวิติยา  เพ็งบุตร ป.6 รร.เทศบาลวัดดอนไก่ดี สส.
156 ส.1 พัน.102 - จ.ส.อ.เฉลิม  ดวงแก้ว 3 3407 00781 36 8 กระทุ่มแบน บิ๊กซี อ้อมใหญ่ 020304073750 089-9915360 ด.ญ.อรวรรณ  ดวงแก้ว ม.3 รร.เทศบาลวัดดอนไก่ดี สส.

หนาที่ 4



ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตร สาขาที่ เบอร์โทรติดต่อ ชื่อ-นามสกุล ระดับ สถานศึกษา
(เดิม) (ใหม่) (สมาชิก) ประชาชน สมาชิกกู้เงิน สาขา เลขที่บัญชี (สมาชิก) (บุตรสมาชิก) การศึกษา

บัญชีทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. ประจําปี 2562
ประเภททุนทั่วไป (ทุนละ 2,000 บาท)
สมาชิกผู้รับทุน รายละเอียดบุตรที่ได้รับทุน

หมายเหตุบัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน (สมาชิก)
ลําดับ หน่วย/สังกัด/จังหวัด หน่วย/สังกัด/จังหวัด

157 ส.1 พัน.101 - จ.ส.อ.ยุทธนา  คะเนนอก 3 2001 01365 66 0 กระทุ่มแบน กระทุ่มแบน 020294113889 064-3989198 ด.ญ.รุจิษยา  คะเนนอก ม.2 รร.ชลบุรีสุขบท สส.
158 สวพท. - จ.ส.อ. บรรจบ  พีระพรประเสริฐ 3 1014 03041 88 5 ชัยสมรภูมิ ชัยสมรภูมิ 020168925749 081-8898112 นายบัณฑิตย์  พีระพรประเสริฐ ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิค พบ.
159 วพม. - จ.ส.อ.หญิง ศิริพร  สังข์ทอง 3 1201 01320 75 6 ชัยสมรภูมิ ชัยสมรภูมิ 054400595523 น.ส. ศิริลักษณ์ สังข์ทอง ปี 4 ม.เทคโนโลยีราชมงคล พบ.
160 ศพม. - จ.ส.อ. ประเทือง  บุญเรือง 3 1017 00967 03 1 ชัยสมรภูมิ ชัยสมรภูมิ 020255755439 080-0433064 ด.ช. นพฤทธิ์  บุญเรือง ม.1 รร.สุรศักดิ์มนตรี พบ.
161 สพธ. - ร.ท. ไตรยศ  ธราพร 3 1601 00226 48 9 ชัยสมรภูมิ ชัยสมรภูมิ 020237364375 084-1003733 ด.ช. วงศธร  ธราพร ป.5 รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัย พบ.
162 กยซ.พบ. - จ.ส.อ. สะอาด  แก้วโกมล 3 2510 00249 81 9 ชัยสมรภูมิ ชัยสมรภูมิ 054400651920 099-4518346 ด.ช. รัชพล  แก้วโกมล ป.2 รร.อพป.คลองน้ําใส พบ.
163 กยซ.พบ. - น.ส. ธัญญรัตน์  ฟักหอม 3 1202 00084 28 7 ชัยสมรภูมิ ชัยสมรภูมิ 020304147190 088-9834025 ด.ญ. ธัญชนก  ฟักหอม ป.5 รร.วัดบางไกรนอก พบ.
164 รพ.อ.ป.ร. - ร.ท. คธาวุธ  ศักดิ์เหลือง 3 1601 00149 53 1 โคกกระเทียม โคกกระเทียม 020303498370 086-0683022 ด.ญ. ฐาปนีย์  ศักดิ์เหลือง ประถมฯ รร.วินิตศึกษา พบ.
165 รพ.อ.ป.ร. - ร.ต. นพดล มานพกาวี 3 5404 00581 95 7 โคกกระเทียม โคกกระเทียม 020032486902 082-0232091 ด.ช. พงศพัศ  มานพกาวี ประถมฯ รร.วินิตศึกษา พบ.
166 รพ.อ.ป.ร. - จ.ส.อ. สมาน  แววทอง 3 1606 00320 56 5 โคกกระเทียม วงเวียนสระแก้ว 020088574403 ด.ช. จักรภัทร  แววทอง ประถมฯ รร.เทศบาลเขาสามยอด พบ.
167 กสษ.1 กส.ทบ./จว.ก.จ. - จ.ส.อ. วิฑูรย์  เปี่ยมสกุล 2 7605 00019 19 3 กาญจนบุรี ตลาดผาสุก 020148595133 081-9415561 ด.ญ. นริญญา  เปี่ยมสกุล ป.5 รร.ชัยจิตต์วิทยา กส.ทบ.
168 กสษ.3 กส.ทบ./จว.ช.ม. - นาย วิเชียร  สิงห์แก้ว 3 5007 00543 17 1 แม่โจ้ แม่ริม 020278993207 089-8516405 ด.ช. ปองภพ  สิงห์แก้ว ป.2 รร.แม่สา กส.ทบ.
169 ผอส.กสษ.3 กส.ทบ./จว.น.ว. - นาย เอกพร  ปลิวมา 3 1299 00391 90 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 050041996831 081-0466533 ด.ญ. ณิชาภัทร  ปลิวมา ป.3 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยฯ กส.ทบ.
170 พัน.สต.กส.ทบ./จว.ช.ม. - จ.ส.อ. สมสรรค์  ครจํานงค์ 3 3001 00624 41 5 เชียงใหม่ แม่ริม 020007741059 081-2899490 ด.ญ. วิชญาพร  ครจํานงค์ ป.4 รร.ดาราวิทยาลัย กส.ทบ.
171 พัน.สท./จว.น.ม. - ส.ท. คมศักดิ์ ดาพันธ์ 5 3613 00003 29 2 ปากช่อง นครปฐม 050401936682 081-0335460 ด.ญ. ภัทรสดา ดาพันธ์ ป.2 รร.โนนสว่างท่ากระบือ กส.ทบ.171 พน.สท./จว.น.ม. ส.ท. คมศกด  ดาพนธ 5 3613 00003 29 2 ปากชอง นครปฐม 050401936682 081 0335460 ด.ญ. ภทรสุดา  ดาพนธ ป.2 รร.โนนสวางทากระบอ กส.ทบ.
172 ขกท. - จ.ส.อ. วิทูล  เขี่ยงถุ่ง 3 4017 00434 78 1 สํานักพหลโยธิน สํานักพหลโยธิน 020018653905 081-4544850 ด.ญ. วิภาดา  เขี่ยงถุ่ง ป.5 รร.ราชวัตรวิทยา ขกท.
173 ขกท. - จ.ส.อ. บํารุงโชค  คงทอง 3 8007 00054 23 2 สํานักพหลโยธิน พระแสง 020304243569 080-8629038 ด.ญ. ศิรภัสสร  คงทอง ป.5 รร.บ้านพรหมรังสิต ขกท.
174 ขกท. - จ.ส.อ. มงกุฎ  บุญทูล 3 3307 00115 70 8 สํานักพหลโยธิน กระทุ่มแบน 051290619553 081-1236450 ด.ญ. อรกานต์  บุญทูล ป.6 รร.ศรีตะวัน ขกท.
175 ขกท. - จ.ส.อ. ประสิทธิ์  ศรีคํา 3 2304 00203 19 0 สํานักพหลโยธิน แยกพิชัย 020221189424 094-4506565 ด.ญ. ณิชญาณินท์  รุ่งจิตรานันท์ ม.1 รร.ราชวินิตมัธยม ขกท.
176 กบ.ทบ. - จ.ส.อ. สมพุฒ  จิตต์แจ่ม 3 1020 00852 12 6 สํานักราชดําเนิน เทเวศร์ 020303447492 098-9371743 ด.ช. สุวิจักษณ์  แก้วใส ป.5 รร.ปัญจทรัยพ์ กบ.ทบ.
177 ยก.ทบ. - จ.ส.อ. อนุชา  ทองพูล 3 7605 00285 37 1 สํานักราชดําเนิน สํานักราชดําเนิน 020297519785 099-1036565 ด.ช. อนุภัทร  ทองพูล ป.4 รร.พญาไท ยก.ทบ.
178 วศ.ทบ. - ร.ต. นุสนธ์  ขินเพชร 3 7209 00371 91 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 020255749358 086-9704475 ด.ญ. จิรัชญา  ขินเพชร ป.5 รร.วัดปากท่อ เขตสวนหลวง วศ.ทบ.
179 กง.ทบ. - จ.ส.อ.หญิง อรทัย  หอมยามเย็น 3 7210 00016 56 9 หัวลําโพง เทเวศร์ 020162042004 097-1260099 ด.ช. นฤไทย  หอมยามเย็น ป.1 รร.วัดปรินายก กง.ทบ.
180 จบ. - นาย ธนิก  ประจักษ์จิต 3 3301 00776 44 4 สํานักราชดําเนิน นางเลิ้ง 020304432048 087-5035057 ด.ช. สุนทรพจน์  ประจักษ์จิต ป.6 รร.บ้านหนองสาดโนนเจริญ จบ.
181 กช. - จ.ส.อ. เรืองศักดิ์  ครุธไทย 3 7007 00670 45 7 ราชบุรี รอยัลพาร์ค 020092543766 091-8151546 ด.ช. รุจิภาส  ครุธไทย ป.3 รร.อนุบาลราชบุรี กช.
182 พัน.ร.รร.จปร./รร.จปร. - จ.ส.อ. ปราโมช  เปรมปรีดิ์ 3 2603 00385 24 5 นครนายก นครนายก 020304308271 089-8929023 ด.ญ. ปทิตตา  เปรมปรีดิ์ ป.3 รร.อนุบาลนครนายก รร.จปร.
183 ขว.ทบ. - พ.อ. สรากร  โพธิ์ทอง 3 1020 00752 35 1 สํานักราชดําเนิน สุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน 020303202244 ด.ช. ธนพัต  โพธิ์ทอง ป.3 รร.เซนต์ฟรังซึสเซเวียร์ ขว.ทบ.
184 ขว.ทบ. - ร.อ. สถาพร  พรหมชนะ 3 1014 00906 59 1 สํานักราชดําเนิน สํานักราชดําเนิน 050024995842 064-2422939 ด.ช. สุชัจจ์  พรหมชนะ ป.2 รร.ช่างอากาศอํารุง ขว.ทบ.
185 ขว.ทบ. - จ.ส.อ.หญิง เบญจวรรณ  หอมเนียม 3 6012 00125 13 3 สํานักราชดําเนิน สํานักราชดําเนิน 020202058077 092-2468988 ด.ญ. ศุภรดา  คูณเทวี ป.3 รร.พันธะวัฒนา ขว.ทบ.
186 สห.ทบ. - ร.อ. รัชกฤต  ธนนอมรธาดา 3 3012 00808 24 1 สํานักพหลโยธิน ชัยสมรภูมิ 020096863053 086-6122502 ด.ญ. ทัตชญา  ธนนอมรธาดา ม.2 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สห.ทบ.
187 กชส.ศอ.สพ.ทบ./กทม. - น.ส. พิมพ์คุณัชญ์  ธนะภัทรชํานาญ 3 5711 00512 46 2 ลาดพร้าว บางบัวทอง 020075556488 093-8781288 ด.ช. ณัฐวราวุธ  อุ่นจิตต์ ม.2 รร.พลูตาหลวงฯ สพ.ทบ.
188 คส.สพ.ทบ./ลพบุรี - นาย เธียรทรรศน์  แก้วใจรักษ์ 3 1201 00094 18 3 โคกกระเทียม โคกกระเทียม 020303068850 092-9369692 ด.ญ. สิรีรัศม์  แก้วใจรักษ์ ม.1 รร.พระนารายณ์ สพ.ทบ.
189 คส.สพ.ทบ./ลพบุรี - นายอรรถพร  สุนทรวิภาต 3 1002 02322 77 1 โคกกระเทียม โคกกระเทียม 051671081035 085-0461592 ด.ญ. ณัณนิชาภรณ์ สุนทรวิภาต ป.4 รร.วรนาถวิทยา สพ.ทบ.
190 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ./อยุธยา - นายสุรศักดิ์  ศุภกรรม 3 1401 00343 88 4 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 020304243395 085-1838328 ด.ช. พิษณุ  ศุภกรรม ป.1 รร.อนุบาลอยุธยา สพ.ทบ.
191 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ./อยุธยา - นายพิพัฒน์  เนียมหอม 3 2001 01315 26 3 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 020300397187 089-9920234 ด.ช. พิชญา  เนียมหอม ป.3 รร.ประตูชัย สพ.ทบ.
192 พัน.สพ.ซบร.ฯ/สระบุรี ศซส.สพ.ทบ./ปทุมธานี จ.ส.อ. บุญธรรม  แช่มขุนทด 3 3008 00998 70 9 สระบุรี ราชวัตร 020300380647 080-4538870 ด.ญ. ชนินทร์ภัค  แช่มขุนทด ป.4 รร.ทานสัมฤทธิ์ สพ.ทบ.
193 กคย.สพ.ทบ./กทม. - จ.ส.อ. สมบัติ  ตระการวิทย์ 3 1022 00891 96 6 สะพานแดง สะพานแดง 020092756202 089-2212562 ด.ญ. จิดาภา  ตระการวิทย์ ม.2 รร.ราชวินิต สพ.ทบ.
194 ศม./สระบุรี - ร.ต. ศิวสรรค์  ราชมณี 3 1999 00411 16 5 สระบุรี สระบุรี 020010467726 081-9467338 ด.ช. ชัชพงษ์  ราชมณี ป.4 รร.อนุบาลสระบุรี ยศ.ทบ.
195 ศม./สระบุรี - ร.ต. สุพล  มณีเลิศ 3 3421 00092 62 8 สระบุรี สระบุรี 050511124534 080-9457562 ด.ช. ธนกฤต  มณีเลิศ ม.2 รร.มัธยมวัดใหม่กรองทอง ยศ.ทบ.

หนาที่ 5



ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตร สาขาที่ เบอร์โทรติดต่อ ชื่อ-นามสกุล ระดับ สถานศึกษา
(เดิม) (ใหม่) (สมาชิก) ประชาชน สมาชิกกู้เงิน สาขา เลขที่บัญชี (สมาชิก) (บุตรสมาชิก) การศึกษา

บัญชีทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. ประจําปี 2562
ประเภททุนทั่วไป (ทุนละ 2,000 บาท)
สมาชิกผู้รับทุน รายละเอียดบุตรที่ได้รับทุน

หมายเหตุบัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน (สมาชิก)
ลําดับ หน่วย/สังกัด/จังหวัด หน่วย/สังกัด/จังหวัด

196 ศม./สระบุรี - จ.ส.อ. สุรสิทธิ์  ไวยครุฑ 3 1406 00322 21 5 สระบุรี สระบุรี 050510978765 090-0864899 ด.ช. อรรถนนท์  ไวยครุฑ ม.3 รร.สระบุรีวิทยาคม ยศ.ทบ.
197 ศม./สระบุรี - จ.ส.อ. สมหมาย  ศรีกันทอง 3 4001 01411 75 9 สระบุรี สระบุรี 050511437803 092-2538793 ด.ญ. พิมพ์ภิชา  ศรีกันทอง ป.4 รร.อนุบาลสระบุรี ยศ.ทบ.
198 ศม./สระบุรี - จ.ส.อ. ปรีชา  เหมือนสุวรรณ์ 3 1901 00257 48 1 สระบุรี สระบุรี 020113342933 090-4274746 ด.ช. ปรัชญาภรณ์  เหมือนสุวรรณ์ ป.2 รร.อนุบาลสระบุรี ยศ.ทบ.
199 สปช.ทบ. - จ.ส.อ. นัฐพล สร้อยทอง 3 1002 02198 45 0 สํานักราชดําเนิน สํานักราชดําเนิน 020073639641 081-3080212 ด.ช. จิรัฐ สร้อยทอง ป.5 รร.ดรุณาราชบุรี สปช.ทบ.
200 ศคย.ทบ. - จ.ส.อ. วิเชียร  ปัดชาเขียว 3 4106 00920 13 6 สํานักพหลโยธิน เซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา 020249287788 095-7464313 ด.ช. ชนะฉัตร  ปัดชาเขียว ป.2 รร.พีระยานาวิน ศคย.ทบ.
201 ศคย.ทบ. - จ.ส.อ. สุพิเชษฐ์  บุรีชัย 3 3601 01474 69 7 สะพานใหม่ สะพานใหม่ 020304268855 064-3239584 ด.ญ. อภัสรา  บุรีชัย ม.3 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ศคย.ทบ.
202 ศคย.ทบ. - จ.ส.อ. ชัยยันต์  บัวเหลือง 3 1002 00082 63 2 สํานักพหลโยธิน สะพานใหม่ 020178607030 091-8747058 ด.ญ. นะโม  บัวเหลือง ม.3 รร.สารวิทยา ศคย.ทบ.
203 ศคย.ทบ. - จ.ส.อ. เสกสรร  นิลรัตน์ 3 1005 03191 96 9 สะพานใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 020215485242 081-9047586 ด.ญ. ศุภิสรา  นิลรัตน์ ป.4 รร.มูลนิธิพีระยา ศคย.ทบ.
204 สวพ.ทบ. - พ.อ. รณภพ  จันทรนิยม 3 1001 01096 66 0 เทเวศร์ สุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน 020180461640 081-6462376 ด.ญ. กมลชนก  จันทรนิยม ป.4 รร.ราชินีบน สวพ.ทบ.
205 สวพ.ทบ. - จ.ส.อ. ธวัช  อุดมสาลี 3 1005 00613 81 1 - เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ 020251404008 083-7093194 ด.ญ. พิริยาภรณ์  อุดมสาลี ป.5 รร.กลาโหมอุทิศนนทบุรี สวพ.ทบ.
206 ร้อย.บก.ทภ.3/     - จ.ส.อ.อภิกฤช  กิจธรรมกุล 3160100893566 พิษณุโลก เดอะมอลล์ บางกะปิ 020292842174 098-5619464 ด.ช.ภูเมธ  กิจธรรมกุล ป.5 รร.อนุบาลพิษณุโลก ทภ.3
207 ร้อย.บก.ทภ.3/    - จ.ส.อ.นพดลย์  หย่ําวิลัย 3660100347079 พิษณุโลก พิษณุโลก 020275701561 096-6688966 ด.ช.ณัฐวุฒิ  หย่ําวิลัย ม.2 รร.พิษณุโลกพิทยาคม ทภ.3
208 ม.พัน.12/พล.ม.1/  - จ.ส.อ. มนเทียน กําแก้ว 5570500040679 เด่นชัย กาดน้ําทอง แพร่ 020200337499 089-556-2883 ด.ญ. มนรดา  กําแก้ว ป.4 รร.วัดเมธังกราวาส ทภ.3
209 กรม ทพ.35/  - ส.อ. สมบูรณ์  คีรีกําธร 3630700065431 นครชุม พบพระ(ธ.ชุมชน) 020133615896 081-0310121 ด.ญ. หนึ่งธิดา  คีรีกําธร ป.3 รร.อรุณเมธา ทภ.3
210 ร้อย.บก.ทภ.3/ - จ.ส.อ. พีระพงษ์ แก้วชมภ 3 5606 00014 02 9 พิษณโลก พิษณโลก 020248150367 097-9874078 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา แก้วชมภ ป.2 รร.โพธิสารศึกษา ทภ.3210 รอย.บก.ทภ.3/ จ.ส.อ. พระพงษ  แกวชมภู 3 5606 00014 02 9 พษณุโลก พษณุโลก 020248150367 097 9874078 ด.ญ. ณฏฐชญา  แกวชมภู ป.2 รร.โพธสารศกษา ทภ.3
211 พล.ร.7/เชียงใหม่  - จ.ส.อ. เอกชัย   เสียงสนั่น 1509900173850 ตลาดหัวอิฐ ตลาดหัวอิฐ 020028426391 089-4747177 ด.ช. รฐนนท์   เสียงสนั่น ป.5 รร.คําเที่ยงอนุสรณ์ ทภ.3
212 ป.พัน.17 พล.ร.7/พล.ร.7/เชียงใหม่  - จ.ส.อ. สมชาย    ใจบุญ 3560500653038 สํานักพหลโยธิน พะเยา 020033595115 087-1744309 ด.ญ. กานต์ธิดา   ใจบุญ ม.1 รร.เทศบาล 3 ทภ.3
213  พัน.สบร.23 บชร.3/  -  จ.ส.อ. เฉลิมชาติ พงษ์บ้านไร่ 3640100856143 นางพญา เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 020134426152 094-6011154 ด.ช.ธีวสุ พงษ์บ้านไร่ ป.2  รร.โรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง ทภ.3
214  พัน.สบร.23 บชร.3/  -  จ.ส.อ. ศราวุธ ด่านสัมฤทธิ์ 3650100435628 นางพญา บิ๊กซี พิษณุโลก 020073765321 089-4376088 ด.ญ.ปพิชญา ด่านสัมฤทธิ์ ม.2  รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภณ์ฯ ทภ.3
215 อก./มทบ.31/  - จ.ส.ท. ศาสตรา  พูลสุข 3609800006442 สวรรค์วิถี สวรรค์วิถี 020303486334  089-2718909 ด.ญ. ปุณยาภา  พูลสุข ป.4 รร.อนุบาลนครสวรรค์ ทภ.3
216 สห./มทบ.31/  - ส.ต. มนตรี  สรวงเทพ 1600100013450 สวรรค์วิถี สวรรค์วิถี 020236128698 087-8417650 ด.ญ. มินตรา  สรวงเทพ ป.5 รร.อนุบาลนครสวรรค์ ทภ.3
217 มทบ.32  - ร.ต.สัญญา  พุ่มพฤกษ์ 5160500002321 แจ้ห่ม ลําปาง 020048519621 082-0359996 ด.ญ. กุลนิษฐ์  พุ่มฤกษ์ ม.3 รร.บุญวาทย์ วิทยาลัย ทภ.3
218 มทบ.33  - ส.อ. ศรายุทธ  ชัยชมภู 3501900180383  ช้างเผือก หนองหอย 052221039457 087-1737955 ด.ญ.รัชดาภรณ์ ชัยชมภู  ม.3 รร.ปรินส์รอยแยลฯ ทภ.3
219 ผพธ.มทบ.34/   มทบ.34/พะเยา  - จ.ส.อ.ทรงธรรม   คําเป็ง 3520500419671 พะเยา พะเยา 020221146887 088-769638 ด.ญ.ธนพรรณ  คําเป็ง ป.5 ร.ร.บุญสิษฐ์วิทยา ทภ.3
220 มทบ.36/  - จ.ส.อ. อุบล   ทันดา 3450200107641 เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 020013372204 080-9703275 ด.ญ.พลอยชมพู    ทันดา ป.6 รร.วัชรชัย ทภ.3
221 ร้อย.บก.ทภ.3/ - จ.ส.อ. สรสิงห์  มานะคง 3660400092114 พิษณุโลก พิษณุโลก 020088304942 089-8178785 ด.ช. ธนวินท์  มานะคง ป.6 รร.จ่าการบุญ ทภ.3
222 ฝสส.มทบ.39/   มทบ.39/พิษณุโลก  - จ.ส.อ.ประสิทธิ์  งามบุญฤทธิ์ 3660100513874 พิษณุโลก พิษณุโลก 020278623994 085-7305010 ด.ญ.ทิพย์กุมพล งามบุญฤทธิ์ ป.3 รร.วัดคูหาสวรรค์ ทภ.3
223 ผปบ.มทบ.39/   มทบ.39/พิษณุโลก  - จ.ส.ท.จํารัส   ปัญญทา 1529900101948 พิษณุโลก พิษณูโลก 020021399835 085-8785780 ด.ช.จิรพัฒน์  ปัญญาทา ป.1 รร.อนุบาลพิษณุโลก ทภ.3
224 รจ.มทบ.310/  - ส.ท. วีรวัฒน์  เกษม 3610400295091 ตาก บิ๊กซี ตาก 020247914771 086-3187144 ด.ช. วีรภัทร เกษม ม.1 รร.วัดหนองบัว ทภ.3
225  รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช/  - จ.ส.อ. อนุวัช  ไวจันทร์ 1440900018181  พิษณุโลก  พิษณุโลก 020255743682 086-9334414 ด.ญ.นภัทธิญา  ไวจันทร์ ป.1 โรงเรียนโรจนวิทย์ ทภ.3
226  รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช/  - จ.ส.อ. อํานาจ  อ่วมพรม 3530700488863  พิษณุโลก  พิษณุโลก 050181742680 092-2536398 ด.ญ.ฉัตรทิพปภา เทียมทัน ม.1 โรงเรียนเฉลิม ทภ.3
227 สสน.บก.ทบ. กซส.ยย.ทบ. พ.ต. พันธ์ประยูร  อนันตศรี 3220100011589 สํานักราชดําเนิน สํานักราชดําเนิน 050025087334 088195 3975 ด.ช.ศรีรุ่งโรจน์  อนันตศรี ม.3 รร.สตรีวิทยา 2 ยย.ทบ.
228 กพ.ทบ. - จ.ส.อ. ธงสิน  ห้องแซง 3350800859741 สํานักราชดําเนิน สํานักราชดําเนิน 020097733529 02-2977114 ด.ช. อรรถพล ห้องแซง ป.5 รร.วัดเบญจมบพิตร กพ.ทบ.
229 กพ.ทบ. - จ.ส.อ. วงศ์สถิตย์  แก้วเขียว 1101400429762 สํานักราชดําเนิน ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 020114704180 087-5294836 ด.ช.จักรรินทร์ แก้วเขียว ม.3 รร.สายปัญญารังสิต กพ.ทบ.
230 กพ.ทบ. - ร.ต. ชัชวาลย์  เข็มเกาะ 3100203188911 สํานักราชดําเนิน เทเวศร์ 020099931535 085-3406322 ด.ช.กนกพงศ์  เข็มเกาะ ม.3 รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กพ.ทบ.
231 ขส.ทบ. - นาย พัฒน์ธพนธ์  เปรี้ยวนิ่ม 3100503601938 สํานักพหลโยธิน สํานักพหลโยธิน 020171615212 097-3599598 ด.ช. ภรณ์พิพัตร์  เปรี้ยวนิ่ม ป.1 รร.กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ ขส.ทบ.
232 ขส.ทบ. - จ.ส.อ. ดํารง  วิพัฒนากลืน 3620501305121 สํานักพหลโยธิน เตาปูน 020124733419 080-9214754 ด.ญ. ณัฐพร  วิพัฒนากลืน ป.3 รร.ชลประทานวิทยา ขส.ทบ.
233 ขส.ทบ. - นาย ปกรณ์  หวังประดิษฐ์ 3102000636300 สํานักพหลโยธิน สะพานแดง 020133361954 082-7969484 ด.ช. รัชกร์  หวังประดิษฐ์ ป.4 รร.ราชวินิต ขส.ทบ.

์234 ขส.ทบ. - นาง วาสนา  ขําเลิศ 3100903282970 สํานักพหลโยธิน สะพานแดง 020250220488 082-7066926 ด.ญ. เปรมฤทัย  ศักดิ์อรุณชัย ม.1 รร.วัดน้อยนพคุณ ขส.ทบ.
235 สสน.บก.ทบ. - ร.ต. สุพจน์  กุลทองคํา 3670100263479 สํานักราชดําเนิน สํานักราชดําเนิน 020109573251 - ด.ญ. พิมพ์ชนก  กุลทองคํา ม.2 รร.ราชวินิตมัธยม สสน.บก.ทบ.

หนาที่ 6



ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตร สาขาที่ เบอร์โทรติดต่อ ชื่อ-นามสกุล ระดับ สถานศึกษา
(เดิม) (ใหม่) (สมาชิก) ประชาชน สมาชิกกู้เงิน สาขา เลขที่บัญชี (สมาชิก) (บุตรสมาชิก) การศึกษา

บัญชีทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. ประจําปี 2562
ประเภททุนทั่วไป (ทุนละ 2,000 บาท)
สมาชิกผู้รับทุน รายละเอียดบุตรที่ได้รับทุน

หมายเหตุบัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน (สมาชิก)
ลําดับ หน่วย/สังกัด/จังหวัด หน่วย/สังกัด/จังหวัด

236 ยศ.ทบ. - ร.ท. ประเสริฐสุข  สุดเสน่หา 3730300142712 ค่ายธนะรัชต์ สุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน 020250375183 085-2958457 ด.ช.ปัณณกร  สุดเสน่หา ม.2 โรงเรียนวัดราชาธิวาส ยศ.ทบ.
237 ร.15 พัน.1/ - ร.ท. เสถียร  รักษามั่น 3801100204765 ตลาดหัวอิฐ คลองท่อม 020302040629 093-7465225 ด.ญ.ถิรพร  รักษามั่น ป.3 รร.บ้านควนลําภู ทภ.4
238 มทบ.43/ - ร.ท. จํารักษ์  รอดหยู่ 3809700118620 ทุ่งสง ทุ่งสง 020125684694 086-2822489 ด.ญ.จุฬาลักษณ์  รอดหยู่ ป.3 รร.รัตนศึกษา ทภ.4
239 มทบ.42/ - ร.ท. ธารา  นิลปักษ์ 3900100361532 ศรีภูวนาท ศรีภูวนารถ 054120601312 082-2663987 ด.ช.ธราเทพ  นิลปักษ์ ป.5 รร.สุวรรณวงศ์ ทภ.4
240 มทบ.42/ - จ.ส.อ. ธนิสร  แก้วเมฆ 1930300008619 ยะลา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ 020304263708 095-4424834 ด.ช.ปัณณฑัต  แก้วเมฆ ป.3 รร.ศรีนคร ทภ.4
241 รพ.ค่ายวชิราวุธ - จ.ส.อ. จักรกริช  เที่ยวแสวง 5800100012896 นครศรีธรรมราช ตลาดหัวอิฐ 054040625482 084-1911776 ด.ญ.กัญปภัทร  เที่ยวแสวง ป.5 รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช ทภ.4
242 ส.พัน.24 ทภ.4/ - จ.ส.อ. อรุณ  ดวงประทุม 3800600655714 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 050231888400 086-9424069 ด.ญ.ภัลนันท์  ดวงประทุม ป.6 รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทภ.4
243 กกร.ทภ.4/ - จ.ส.อ. ชุติพนธ์  ช่อทอง 3900900125752 ตลาดหัวอิฐ ตลาดหัวอิฐ 020114495110 085-5770388 ด.ช.จักรชัย  ช่อทอง ป.3 รร.นานาชาติเทศบาล ทภ.4
244 บก.ทภ.4/ - จ.ส.อ. สายัญ  เปาะทองคํา 3800800913440 ตลาดหัวอิฐ นครศรีธรรมราช 020251551519 084-0537210 ด.ช.พุฒินันท์  เปาะทองคํา ป.5 รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช/ ทภ.4
245 มทบ.41/ - จ.ส.อ. ขจรเกียรติ  ทองศิลป์ 3801200086004 ตลาดหัวอิฐ นครศรีธรรมราช 020251212484 084-6264655 ด.ญ.บัณฑิตา  ทองศิปล์ ป.5 รร.เทศบาลท่าแพ ทภ.4
246 พล.ร.15/ - จ.ส.อ. วิชัย  ด้วงสินธุ์ 3801600626987 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 020178874424 087-2839923 ด.ช.กฤตพจน์  ด้วงสินธุ์ ป.3 รร.เทศบาลวัดใหญ่ ทภ.4
247 กกร.ทภ.4/ - จ.ส.อ. สว่างพงศ์   ยาจาติ 1809900093934 ตลาดหัวอิฐ ตลาดหัวอิฐ 020113635377 093-7755325 ด.ช.ณรงค์ศักดิ์  ยาจาติ ป.3 รร.เทศบาลวัดใหญ่ ทภ.4
248 ร้อย.บก.ทภ.4/ - จ.ส.ท. ธีรศักดิ์   สุกทอง 1930500026921 ตลาดหัวอิฐ ตลาดหัวอิฐ 054040647973 086-9418345 ด.ญ.ณัฐกานต์  สุกทอง ป.4 รร.เทศบาลวัดใหญ่ ทภ.4
249 ร้อย.บก.ทภ.4/ - ส.อ. วรท  พงศาปาน 2800100018733 ตลาดหัวอิฐ ตลาดหัวอิฐ 020214099960 061-1954642 ด.ญ.ณัฐสินี  พงศาปาน ป.2 รร.บ้านบ่อกูด ทภ.4
250 ร้อย.บก.ทภ.4/ - จ.ส.ท. สําราญ  ชูช่วย 5800700058986 ตลาดหัวอิฐ ตลาดหัวอิฐ 020060551908 082-2847911 ด.ช.ณภัทร  ชูช่วย ป.2 รร.ศรีธรรมราชศึกษา ทภ.4

้ ี ์ โ ์ ี ์ โ ์ ใ ่251 ร้อย.บก.ทภ.4/ - จ.ส.อ. พีรยุทธ์  โพธิ์สุวรรณ 3801400389256 ตลาดหัวอิฐ นครศรีธรรมราช 020304284092 084-8895458 ด.ญ.อินทุกานต์  โพธิ์สุวรรณ ป.1 รร.เทศบาลวัดใหญ่ ทภ.4
252 มทบ.44/ - จ.ส.อ. อารมณ์   แจ่มสุข 3770300378988 ชุมพร ชุมพร 050191284038 095-2452524 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์  แจ่มสุข ม.1 รร.ศรียาภัย ทภ.4
253 มทบ.45/ - จ.ส.อ. อนุวัฒน์  เมืองแดง 1849900002220 ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนราษฎร์อุทิศ 020251533970 082-2773223 ด.ญ.นพวรรณ  เมืองแดง ป.4 รร.เทศบาล 5 ทภ.4
254 มทบ.45/ - จ.ส.อ. จิตติ  อินทรเพชร 3930600108801 ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนราษฎร์อุทิศ 020225148517 061-2265498 ด.ช.วงศธร  อินทรเพชร ม.2 รร.ควนเนียงวิทยา ทภ.4
255 มทบ.45/ - จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ ทองมาก 5920400021849 ถ.ราษฎร์อุทิศ ถนนราษฎร์อุทิศ 020303685612 086-7462940 ด.ช.ธนัชชา  ทองมาก ป.3 รร.จอย ทภ.4
256 มทบ.45/ - จ.ส.ท. สนธยา  นาเจริญ 1840900033011 ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนราษฎร์อุทิศ 020303438376 065-9629198 ด.ญ.ภูริชญา  นาเจริญ ป.1 รร.อุ่นรัก 2 ภาษา ทภ.4
257 มทบ.43/ - จ.ส.อ. นพนนท์  รักษาแก้ว 3800900126881 ทุ่งสง ทุ่งสง 020304301839 082-8189332 ด.ช.อิทธิเชษฐ์  รักษาแก้ว ป. รร.รัตนศึกษา ทภ.4
258 สสน.บก.ทบ. - จ.ส.อ. วิชัย  ปัทเนตร 3 4405 00108 16 2 สํานักราชดําเนิน เทเวศร์ 020304316803 061-4345957 ด.ญ. ชนิกานต์  ปัทเนตร ป.2 รร.วัดมกุฎกษัตริย์ สสน.บก.ทบ.
259 กพ.ทบ. - พ.ต. พิชัย  ขันโททอง 3 4305 00944 21 1 หนองคาย สุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน 020304322652 064-8571133 ด.ช. ศิรวิชญ์  ขันโททอง อ.2 รร.เลิศปัญญา กพ.ทบ.
260 มทบ.41/ - จ.ส.อ. สุเทพ  ส้มเขียวหวาน 3130600230868 ถนนราษฎร์อุทิศ ตลาดหัวอิฐ 020145727671 096-6354891 ด.ญ.ลดามณี  ส้มเขียวหวาน ป.5 รร.เทศบาลวัดใหญ่ ทภ.4

ตรวจถูกต้อง
           ร.ท.หญิง
                      (ชุติกาญจน์  สดใส)
                      ประจํากอง กพ.ทบ.
                                ธ.ค. 62

หนาที่ 7



ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตร สาขาที่ เบอร์โทรติดต่อ ชื่อ-นามสกุล ระดับ สถานศึกษา
(เดิม) (ใหม่) (สมาชิก) ประชาชน สมาชิกกู้เงิน สาขา เลขที่บัญชี (สมาชิก) (บุตรสมาชิก) การศึกษา

1 กกร.ทภ.1/ทภ.1/กทม. - จ.ส.อ.ยุทธนา  สกุลมา 3730500708345 สํานักราชดําเนิน สํานักราชดําเนิน 050024980497 096-9204605 น.ส.รติกา  สกุลมา ม.4 รร.ชลประทานวิทยา ทภ.1
2 พล.1 รอ./ทภ.1/กทม.  - จ.ส.อ.สุวัฒน์  มดตะน้อย 3720700209661 าวิทยาลัยเกษตรศาส เดอะแจส รามอินทรา 020298718691 086-0851907 นายเด่นพิภพ  มดตะน้อย ม.4 รร.สารวิทยา ทภ.1
3 พล.1 รอ./ทภ.1/กทม.  - จ.ส.อ.อดุลย์ ธงโบราณ 3350100757407 สํานักพหลโยธิน ตลาดยิ่งเจริญ 020065359695 063-8389503 ด.ญ.กรองแก้ว ธงโบราณ ม.4 รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ทภ.1
4 พล.ร.2 รอ./ทภ.1/ปราจีนบุรี  - จ.ส.อ.ธนพัต  ทับทอง 3179900052696 ฉะเชิงเทรา ถนนมหาจักรพรรดิ์ 020081053017 089-6599185 นายกิตติคุณ  ทับทอง ปี 1 รร.เตรียมทหาร ทภ.1
5 พล.ร.2 รอ./ทภ.1/ปราจีนบุรี  - จ.ส.อ.ศรีอุบล  ศรีพิราม 3250700158475 ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 020303079394 080-8281073 น.ส.สุภัสสร  ศรีพิราม ม.5 รร.ปราจิณราษฎรอํารุง ทภ.1
6 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี  - ร.ท.มนูน  สายเพชร 3770600482624 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 050781675165 089-5502137 นายศุภณัฐ  สายเพชร ปวช. รร.จิตรดาวิชาชีพ ทภ.1
7 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี  - จ.ส.อ.จักรพงษ์ หมื่นสุวรรณวดี 3520300062222 ลูกแก กาญจนบุรี 020081993659 083-3106191 ด.ญ.จรัสแสง หมื่นสุวรรณวดี ม.4 รร.วิสุทธรังษี ทภ.1
8 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี  - ร.ท.ฉัตรชัย เทียมสีฟ้า 3710100318442 ท่ามะกา กาญจนบุรี 050781581793 03-4603056 น.ส.อรพรรณ เทียมสีฟ้า ม.5 รร.กาญจนานุเคราะห์ ทภ.1
9 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี  - จ.ส.อ.นิติธร  นุ่มดี 3770600484473 ลูกแก ลาดหญ้า 020302692775 097-1433869 น.ส.ณิชาภัทร  นุ่มดี ม.6 รร.วิสุทธรังษี ทภ.1
10 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี  - ร.อ.ดํารงค์   วาลมูลตรี 3440900468701 ลูกแก ลาดหญ้า 020131277772 084-7572625 นายณัฐวัชร  วาลมูลตรี ม.4 รร.วิสุทธรังษี ทภ.1
11 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี  - จ.ส.อ.กฤษณวัฒน์  จิตรจันทึก 3480300290897 กาญจนบุรี ลาดหญ้า 020184607883 061-5269391 น.ส.วราทิพย์  จิตรจันทึก ปวส. ม.เทคนิคตราด ทภ.1
12 บชร.1/ทภ.1/ราชบุรี  - จ.ส.อ.กิตติพงษ์  พลพิลา 4300100001084 พนัสนิคม เกาะโพธิ์ 020250271770 082-6416907 นายคณิน  พลพิลา ปวช. รร.วิทยาลัยภาคตะวันออก ทภ.1
13 มทบ.11/ทภ.1/กทม.  - จ.ส.ท.สุวัฒนชัย  ศรีพูล 3350300332043 สํานักงานใหญ่ นางเลิ้ง 020302750797 094-2094745 น.ส.นฤมล  ศรีพูล ม.6 รร.ศรีอยุธยาฯ ทภ.1

บัญชีทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. ประจําปี 2562
ประเภททุนทั่วไป (ทุนละ 3,000 บาท)

ลําดับ หน่วย/สังกัด/จังหวัด หน่วย/สังกัด/จังหวัด
สมาชิกผู้รับทุน รายละเอียดบุตรที่ได้รับทุน

หมายเหตุบัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน (สมาชิก)

14 มทบ.12/ทภ.1/ปราจีนบุรี  - ร.อ.ประภาส บุพลับ 3250700350597 ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 020280907146 098-2615581 น.ส.กัญญาณัฐ บุพลับ ม.4 รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ทภ.1
15 จทบ.พ.บ./ทภ.1/เพชรบุรี มทบ.15/ทภ.1/เพชรบุรี จ.ส.อ.ไพรัช  มีเปี่ยม 3760700061159 เพชรบุรี  โรบินสัน เพชรบุรี 020303033979 062-9822569 น.ส.รัตนวรรณ  มีเปี่ยม ม.6 รร.เบญจมเทพอุทิศ ทภ.1
16 มทบ.17/ทภ.1/กาญจนบุรี  - ร.อ.รักเกียรติ  สีเดือน 3760600324000 กาญจนบุรี ลาดหญ้า 020179061211 092-6459235 น.ส.กรองกาญจน์  สีเดือน ม.6 รร.วิสุทธรังษี ทภ.1
17 มทบ.18/ทภ.1/สระบุรี  - ร.อ.ปองภพ  อึ่งวะระ 3190300053294 สระบุรี โรบินสัน สระบุรี 020302576044 089-0826151 นายสรวิชญ์  อึ่งวะระ ม.6 รร.สระบุรีวิทยาคม ทภ.1
18 จทบ.ส.ก./ทภ.1/สระแก้ว มทบ.19/ทภ.1/สระแก้ว จ.ส.อ.ธงชัย  เกษรนวลสกุล 3251100103255 อรัญประเทศ อรัญประเทศ 020224863082 093-0121674 น.ส.จุฑามาศ  เกษรนวลสกุล ม.6 รร.ท่าเกษมพิทยา ทภ.1
19 นปอ./ปตอ.1 พัน.7 นปอ./ปตอ.1 พัน.7 จ.ส.อ.อํานาจ หุนตระกูล 3510300203934 ห้วยขวาง ถนนสงประภา 020121437758 089-8134385 น.ส.จารวี  หุนตระกูล ปวช. ว.เทคโนโลยีสยามฯ นปอ.
20 นปอ./กอง สพบ.พล.ปตอ. นปอ./กอง สพบ.พล.ปตอ. ร.ต.อภิชาติ  นุชพันธ์ 3100504110032 สํานักพหลโยธิน ไอที สแควร์ 020302295967 084-6681323 น.ส.อัฐญา  นุชพันธุ์ ม.5 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย นปอ.
21 นปอ./ศปภอ.ทบ.1 นปอ./ศปภอ.ทบ.1 จ.ส.อ. สุชาติ ไชยหงส์สา 3450400287677 วังน้อย วังน้อย 020179178049 095-6532724 นาย ธนกร  ไชยหงส์สา ม.4 รร.อยุธยาวิทยาลัย นปอ.
22 ส.1 พัน.102 - จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ  พิมทา 3349900276053 กระทุ่มแบน กระทุ่มแบน 051290571804 081-9860274 นายโชติวัฒน์  พิมพา ม.6 รร.กาญจนาภิเษกวิทายลัย สส.
23 รพ.รร.6 - ร.ต. พิเชษฐ์  มณีวงษ์ 3401000923585 ชัยสมรภูมิ ชัยสมรภูมิ 020299574341 น.ส. อภิชา  มณีวงษ์ ม.6 รร.ศรีอยุธยา พบ.
24 กสษ.1 กส.ทบ./จว.ก.จ. - นาย ดํารงศักดิ์  นัยเสถียร 3710100557382 สํานักพหลโยธิน กาญจนบุรี 050781684118 091-7394963 นาย บารมี  นัยเสถียร ปวช. ปี 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ กส.ทบ.
25 ขกท. - จ.ส.อ. ประชวน  พูลสวัสดิ์ 3720200540040 สํานักพหลโยธิน แยกพิชัย 020303025017 081-4130684 น.ส. ศุภกานต์  พูลสวัสดิ์ ม.4 รร.มัธยมปางกะปิ ขกท.
26 ขกท. - จ.ส.อ. ไพศาล  พุ่มพะเนิน 3860200203409 ชุมพร ชุมพร 020304352584 088-7608258 น.ส. ไพลิน  พุ่มพะเนิน ปวช. วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชุมพร ขกท.
27 สบ.ทบ. มทบ.11 จ.ส.อ. บํารุงศักดิ์  สังขรัตน์ 3900300384579 สํานักราชดําเนิน สํานักราชดําเนิน 020250771100 094-4519721 นาย กีรติ  สังขรัตน์ ม.5 รร.ราชวินิตมัธยม สบ.ทบ.
28 ผหพ.รร.จปร./รร.จปร. - นายนนท์ธวัตน์  จันทร์เอี่ยม 3120200084481 นครนายก นครนายก 020304306705 089-9305765 น.ส. ธัญญวรรณ  จันทร์เอี่ยม ม.6 รร.ปิยชาติพัฒนา รร.จปร.
29 พัน.ร.รร.จปร./รร.จปร. - ร.อ. เสรี  ปานอ่ํา 3269900029138 นครนายก นครนายก 050821008039 086-3252418 นาย ศิวัช  ปานอ่ํา ม.5 รร.นครนายกวิทยาคม รร.จปร.
30 กชส.ศอ.สพ.ทบ./กทม. กคย.สพ.ทบ./สระบุรี นายพรชัย  อุณหกะ 3199900410509 ลาดพร้าว ลาดพร้าว 020281693430 086-8078722 น.ส. สุพิชญา  อุณหกะ ปวส. ว.อาชีวศึกษาสระบุรี สพ.ทบ.
31 กคสป.สพ.ทบ./กทม. คส.สพ.ทบ./ลพบุรี ร.อ. สมเจตน์  อินทรวิเชียร 3120100296355 สะพานแดง สะพานแดง 020098196841 094-3674659 น.ส. นิชนาฎ  อินทรวิเชียร ปวช. ม.เทคโนโลยีฯ สพ.ทบ.
32 คลังแสง 6/ราชบุรี - นาย วิษณุ  ศรีนุช 3700100561177 ราชบุรี ราชบุรี 020259365797 078-1514699 น.ส. ศศิภา  ศรีนุช ปวส. ว.เทคนิคราชบุรี สพ.ทบ.
33 กบร.สพ.ทบ./กทม. - จ.ส.อ. อรรณพ  มีสุวรรณ 3100201354610 สะพานแดง สะพานแดง 020005772940 081-8496559 น.ส. ปาณิตา  มีสุวรรณ ม.6 รร.โยธินบูรณะ สพ.ทบ.
34 กชส.ศอ.สพ.ทบ./กทม. - นาย สมาน  นพพันธ์ 3250400958930 ลาดพร้าว รามคําแหง 2 020272755156 090-9847904 นาย ณัฏฐกฤษ  นพพันธ์ ม.5 รร.เตรียมอุดม สพ.ทบ.
35 กชส.ศอ.สพ.ทบ./กทม. - นาย สมยศ  วันงาม 3120600912438 ลาดพร้าว ลาดพร้าว 050630914989 082-0478264 นาย สิริวัฒน์  วันงาม ปวช. รร.ช่างกล ขส.ทบ. สพ.ทบ.
36 กชส.ศอ.สพ.ทบ./กทม. - นาย บุญสม  ทวีโชคชาญชัย 3720700399371 ลาดพร้าว ลาดพร้าว 050630897796 081-9273254 นาย กานต์อธิษฐ์  ทวีโชคชาญชัย ม.6 รร.ชลประทานฯ สพ.ทบ.
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บัญชีทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. ประจําปี 2562
ประเภททุนทั่วไป (ทุนละ 3,000 บาท)

ลําดับ หน่วย/สังกัด/จังหวัด หน่วย/สังกัด/จังหวัด
สมาชิกผู้รับทุน รายละเอียดบุตรที่ได้รับทุน

หมายเหตุบัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน (สมาชิก)

37 กชส.ศอ.สพ.ทบ./กทม. - นาย สุรพล  ซื่อสัตย์ 3140100392125 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 050151221780 086-1363211 นาย คเณศ  ซื่อสัตย์ ม.4 รร.อยุธยาวิทยาลัย สพ.ทบ.
38 กชส.ศอ.สพ.ทบ./กทม. - นาย ยงยุทธ  เต่าจันทร์ 3130100440405 ลาดพร้าว ลาดพร้าว 050630950538 098-8266025 น.ส. สุธาสินี  เต่าจันทร์ ม.4 รร.คณะราษฎรฯ สพ.ทบ.
39 คลังแสง 6/ราชบุรี - จ.ส.อ. สาธิต  บุญท้วม 3750100602213 ราชบุรี ราชบุรี 020197172404 081-2670429 น.ส. ณัฐริชา  บุญท้วม ปวช. ว.เทคนิคราชบุรี สพ.ทบ.
40 กรซย.ศซส.ฯ/นครราชสีมา - พ.ต. พินิจ  ช่างทอง 4100200004133 นครราชสีมา สุรนารี 020008103614 095-6059029 น.ส. พนิดา  ช่างทอง ม.5 รร.สุรนารีวิทยา สพ.ทบ.
41 กชส.ศอ.สพ.ทบ./กทม. กกพ.สพ.ทบ./กทม. นาง วันเพ็ญ  หาญรบ 3100601007046 กระทรวงการคลัง สะพานแดง 020255957795 081-2063651 ด.ญ. พิรญาณ์  หาญรบ ม.6 รร.บดินทรเดชา สพ.ทบ.
42 ศม./สระบุรี - ร.ท. รุ่งโรจน์  ปิยะจิรวัฒน์ 3100903352897 สระบุรี สระบุรี 050511564986 099-8981667 นาย กรณ์ปรุฬห์  ปิยะจิรวัฒน์ ม.5 รร.สระบุรีวิทยาคม ยศ.ทบ.
43 ศม./สระบุรี - ร.ท. เรื่องยศ  สมบัติไพศาลกุล 3199900368286 สระบุรี สระบุรี 020302721301 085-4201738 น.ส. นิชาฎา  บุญศิลป์ ม.4 รร.วิทนาศาสตร์จุฬาฯ ยศ.ทบ.
44 ศม./สระบุรี - จ.ส.อ. อภิสิทธิ์  แก้วใส 3160100546319 สระบุรี สระบุรี 020302342413 080-9047719 น.ส. ปภาวรินทร์  แก้วใส ม.5 รร.เทศบาล 4 ลพบุรี ยศ.ทบ.
45 ศม./สระบุรี - จ.ส.อ. เด่นชัย  ศรีสมบัติ 3190600206835 สระบุรี สระบุรี 050511609880 092-5918221 น.ส. ชมพูนุท  ศรีสมบัติ ปวช. ว.อาชีวศึกษาสระบุรี ยศ.ทบ.
46 พธ.ทบ. - พ.ต. นิพนธ์  ภานุปภาพร 3700700962440 ติวานนท์ ติวานนท์ 055810123434 081-9270903 นาย ณัฏฐกนต์  ภานุปภาพร ม.5 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย พธ.ทบ.
47 พัน.สบร.23 บชร.3/บชร.3/พิษณุโลก  -  จ.ส.อ.บุญเลิศ   ดีอินทร์ 3 6507 00022 35 9 พิษณุโลก พิษณุโลก 050181615340 088-6231764  น.ส.ฑิฆัมพร   ดีอินทร์ ปี 1  ม.ขอนแก่น ทภ.3
48 ป.4 พัน.104/พล.ร.4/พิษณุโลก - จ.ส.อ. สมชาย  เหลืองพวงทอง 3 6404 00600 98 5 พิษณุโลก ห้าแยกโคกมะตูม 020289442996 098-8565338 นชท. สหัพย์ภาพ  ปวช. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ทภ.3
49 ทน.3/พิษณุโลก - จ.ส.อ.สุรเดช  รวบยอด 3 6501 01027 79 5 พิษณุโลก พิษณุโลก 020032639310 089-4616115 น.ส.พนิดา  รวบยอด ม.5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ทภ.3
50 ช.3 พัน.302/พล.พัฒนา 3/พิษณุโลก - จ.ส.อ. นาวิน หงส์ทอง 3 7007 00377 65 2 พิษณุโลก วังทอง 020303606907 091-18560309 นาย วัฒนะ หงส์ทอง ม.4 รร.เซนต์นิโกลาส ทภ.3
51 มทบ.32 จ.ส.อ. พิพัฒน์  ดวงใจ 3 5201 00411 14 2 สบตุ๋ย ลําปาง 020244516488 090-8931476 น.ส. พัชราภรณ์ ดวงใจ ม.5 รร.บุญวาทย์ วิทยาลัย ทภ.3
52 มทบ.36/ ร.อ. จิรภัทร์    ต่างงาม 3 6707 00971 31 8 เพชรบูรณ์ เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์ 020055960510 087-8416564 นาย ธนสิษฎ์    ต่างงาม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ทภ.3
53 สสน.บก.ทบ. - ร.ท. ชูพันธุ์  ชัยศรี 3 1201 01278 48 2 เทเวศร์ เทเวศร์ 020304003559 081-3744521 น.ส. ชูษิตา  ชัยศรี ม.5 รร.เบญจมราชานุสรณ์ สสน.บก.ทบ.
54 กพ.ทบ. - จ.ส.อ. จิรเดช  เย็นใจ 3 1705 00136 88 6 สํานักราชดําเนิน สํานักราชดําเนิน 020019525698 064-0781245 น.ส. กัญญ์วรา  เย็นใจ ปวช.3 ม.เทคโนโลยีราชมงคงพระนคร กพ.ทบ.
55 กพ.ทบ. - จ.ส.อ.หญิง ปวีณา  จันทร์อําพล 3 1002 03108 25 0 ราชดําเนิน เทเวศร์ 020304017104 094-8451078 นายฐาปกรณ์  จันทร์อําพล ม.4 รร.วัดเบญจมบพิศ กพ.ทบ.
56 ขส.ทบ. - นาง วาสนา  มงคลศิริ 3 1002 00200 33 3 สํานักพหลโยธิน สะพานแดง 020123181248 083-4211173 น.ส. กัญญาภัค  มงคลศิริ ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ขส.ทบ.
57 มทบ.43/ - จ.ส.อ. อาณัติ  จิตรสํารวย 3 8003 00008 23 3 ทุ่งสง ศูนย์การค้าไทย 020303529505 081-7284271 น.ส.ปัญญดา  จิตรสํารวย ม.6 รร.มอ.วิทยานุสรณ์ ทภ.4
58 มทบ.43/ - จ.ส.อ.หญิง เพลินพิศ  แหวนเพ็ชร์ 3 3504 00070 50 4 ทุ่งสง ศูนย์การค้าไทย 020221210600 084-7463627 น.ส.พิมพกานต์  แหวนเพ็ชร์ ม.6 รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ทภ.4
59 บก.ทภ.4/ - พ.ท. ธนกร  เหมือนกู้ 3 9303 00499 69 4 ตลาดหัวอิฐ ตลาดหัวอิฐ 054040539048 089-6483317 นายจีรทิปต์  เหมือนกู้ ม.5 รร.โยธินบํารุง/ ทภ.4
60 ร้อย.ฝรพ.4/ - ร.ต. สุเมธ  ศรีหะรัญ 3 8016 00598 77 1 สิชล สิชล 053270584021 065-4100500 นายณัฐภัทร  ศรีหะรัญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสิชล ทภ.4
61 มทบ.45/ - จ.ส.อ. บรรเจิด  นวลนุช 3 8002 00096 12 2 ถ.ราษฎร์อุทิศ สหไทย สุราษฎร์ธานี 020304416264 099-4066924 น.ส.พรกนก  นวลนุช ปวส. อาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี ทภ.4
62 ร.25/ - จ.ส.อ. กิตตินันท์  คงรินทร์ 3 8406 00183 68 5 ถ.ราษฎร์อุทิศ ถนนราษฎร์อุทิศ 054260421687 089-4749664 นายปณิธาน  คงรินทร์ ม. ทภ.4

ตรวจถูกต้อง
           ร.ท.หญิง
                      (ชุติกาญจน์  สดใส)
                      ประจํากอง กพ.ทบ.
                                ธ.ค. 62
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1 ทน.1/ทภ.1/กทม ร.ต.วินัย  จงประเสริฐ 5 7303 90003 24 1 สํานักราชดําเนิน เทเวศร์ 020302476898 084-9719546 น.ส.นัฐพร  จงประเสริฐ ป.ตรี ม.ธุรกิจบัณฑิต ทภ.1
2 ทน.1/ทภ.1/กทม - จ.ส.อ.สนั่น  รวมสุข 5 6501 90015 47 6 สํานักราชดําเนิน สํานักราชดําเนิน 020302549165 081-9191713 น.ส.ญานิกา  รวมสุข ป.ตรี ม.นเรศวร ทภ.1
3 พล.1 รอ./ทภ.1/กทม. - จ.ส.อ.สุพจน์  จันทรโชติ 3 1014 00824 02 1 ม.เกษตรศาสตร์ เดอะแจส รามอินทรา 020167746526 091-8783318 น.ส.เจนจิรา  จันทรโชติ ป.ตรี ม.ธุรกิจบัณฑิต ทภ.1
4 พล.1 รอ./ทภ.1/กทม. - ร.ต.ไพบูลย์ สาระดํา 3 3413 00353 14 9 ม.เกษตรศาสตร์ เดอะแจส รามอินทรา 020247930918 084-6774168 น.ส.สุกัญญา  สาระดํา ป.ตรี ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง ทภ.1
5 พล.ร.2 รอ./ทภ.1/ปราจีนบุรี - จ.ส.ท.ประชา  จารัญ 3 2507 00166 19 2 ปราจีนบุรี โรบินสัน ปราจีนบุรี 020304280322 090-9909621 น.ส.ปฐมาวดี  จารัญ ป.ตรี ม.ธรรมศาสตร์ ทภ.1
6 พล.ร.2 รอ./ทภ.1/ปราจีนบุรี - จ.ส.อ.ธนพนธ์  ตุลา 3 4001 01146 85 1 สระแก้ว สระแก้ว 020020452098 061-3167989 น.ส.สุวรรณรัตน์  ตุลา ป.ตรี ม.มหาสารคาม ทภ.1
7 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี - จ.ส.อ.บุญเลี้ยง ญาณโสตถี 4 1002 00003 99 4 ท่าเรือ ลาดหญ้า 020101771648 081-7591641 น.ส.ปิยนาถ  ญาณโสตถี ป.ตรี ม.ภาษาต่างประเทศ ต้าหลียน ทภ.1
8 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี - จ.ส.อ.ชนะพล  เกษมโสด 3 7101 01023 85 3 กาญจนบุรี ลาดหญ้า 020302397268 081-3647361 นายฐากูล  เกษมโสด ป.ตรี ม.ราชภัฏนครปฐม ทภ.1
9 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี - ร.ต.ชลธวัช  ชาวเชียงขวาง 3 7204 00495 61 7 ท่าม่วง ลาดหญ้า 020302610850 097-9608084 น.ส.ศิรสธร ชาวเชียงขวาง ป.ตรี ม.ศิลปากร ทภ.1
10 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี - จ.ส.อ.ฬุจน์  วรรณารุณ 3 7204 00751 38 9 กาญจนบุรี ลาดหญ้า 020289322867 081-3622173 น.ส.วธุการ  วรรณารุณ ป.ตรี ม.ศิลปากร ทภ.1
11 พล.ร.9/ทภ.1/กาญจนบุรี - จ.ส.อ.สุระพงษ์ จินะแก้ว 3 5703 00556 56 0 ท่าเรือ ลาดหญ้า 020048353161 086-1871372 น.ส.พรทิพา  จินะแก้ว ป.ตรี ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฯ ทภ.1
12 พล.ม.2 รอ./ทภ.1/สระบุรี - จ.ส.อ.ปรจบ  วงษ์สีดา 4 1999 00006 72 2 สระบุรี สุขอนันต์ปาร์ค 020304262262 085-4201567 น.ส.เจนจิรา  วงษ์ศรีดา ป.ตรี วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี ทภ.1
13 พล.พัฒนา 1/ทภ.1/ราชบุรี - ร.อ.มงคล  ธารมรรค 3 7099 00079 80 7 โพธาราม ราชบุรี 050501604867 089-8363863 น.ส.ศศิชล  ธารมรรค ป.ตรี ม.เกษตรศาสตร์ ทภ.1

บัญชีทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. ประจําปี 2562
ประเภททุนทั่วไป (ทุนละ 5,000 บาท)
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14 พล.พัฒนา 1/ทภ.1/ราชบุรี - จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ  ยวงสุวรรณ 3 1002 00965 43 7 ราชบุรี ราชบุรี 020302357353 094-5468056 น.ส.ปิ่นประภา ยวงสุวรรณ ป.ตรี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ทภ.1
15 จทบ.พ.บ./ทภ.1/เพชรบุรี มทบ.15/ทภ.1/เพชรบุรี จ.ส.อ.เศกสัน  ดังสท้าน 3 7606 00328 69 2 เพชรบุรี เพชรบุรี 020090481217 095-6399355 น.ส.กรพิน  ดังสท้าน ป.ตรี ม.ศิลปากร ทภ.1
16 ผอส.กสษ.3 กส.ทบ./จว.น.ว. - นาย สถิต  กลิ่นรักษ์ 3 6001 01061 22 5 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 020234367652 085-7326316 น.ส. เกวลิน  กลิ่นรักษ์ ป.ตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร กส.ทบ.
17 กกพ.รร.จปร./รร.จปร. - จ.ส.อ. พรภิรมย์  พวงสุนทร 3 1001 01104 84 1 นครนายก นครนายก 020304140138 089-5156713 น.ส. พรนภา  พวงสุนทร ป.ตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รร.จปร.
18 กบร.สพ.ทบ./กรุงเทพฯ - นาย วสันต์  เปลี่ยนแปลง 3 1201 00966 10 5 ลาดพร้าว นนทบุรี 020018265411 062-4477419 น.ส. นคนันทินี  เปลี่ยนแปลง ป.ตรี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สพ.ทบ.
19 คส.สพ.ทบ./ลพบุรี - นาย วสันต์  พุทธรัตน์ 3 2405 00177 03 4 โคกกระเทียม โคกกระเทียม 020016069443 085-1545195 น.ส. ณิชาภัทร  พุทธรัตน์ ป.ตรี ม.เกษตรศาสตร์ สพ.ทบ.
20 กรซย.ศซส.ฯ/นครราชสีมา - นาย รัตนชัย  สุขสนธิสมบูรณ์ 3 3099 01092 91 6 นครราชสีมา นครราชสีมา 020168117164 088-5842145 น.ส. ลดาพร  สุขสนธิสมบูรณ์ ป.ตรี ม.แม่ฟ้าหลวง สพ.ทบ.
21 ศม./สระบุรี - ร.ต. วัชราวุฒิ  หนองยาง 5 1999 99001 09 2 สระบุรี สระบุรี 020259003216 062-8641554 นาย ชิษณพงศ์  หนองยาง ป.ตรี ม.มหิดล ยศ.ทบ.
22 ศม./สระบุรี - จ.ส.ท. วสันต์  พรรณภักตรา 3 1005 01018 66 6 สระบุรี สระบุรี 050511081338 094-5719677 น.ส. วรัญญา  พรรณภักตรา ป.ตรี ม.พะเยา ยศ.ทบ.
23 พัน.สบร.23 บชร.3/บชร.3/พิษณุโลก  -  จ.ส.อ. อนันต์   โตเกษม 3 6599 00677 18 7 บิ๊กซี บิ๊กซี พิษณุโลก 020142998838 089-7064223  น.ส.กัณฐิกา   โตเกษม ปี 4 มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ทภ.3
24 สง.ปรมน.ทบ. - ร.ท.อมรเทพ อร่ามแสง 3 1201 01933 16 2 สํานักราชดําเนิน สํานักราชดําเนิน 050024961000 089-7821404 น.ส.มนทกานต์ อร่ามแสง ป.ตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิปล์ สง.ปรมน.ทบ.
25 ร.15/ - ร.ต. สายนต์  บรรพบุรุษ 3 1201 01739 54 4 ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนราษฎร์อุทิศ 020020531396 น.ส.ศวรรยา  บรรพบุรุษ ป.ตรี ทภ.4
26 บชร.4/ - ร.ต. ถาวร  สมัยสงค์ 3 8007 00357 28 6 ทุ่งสง ทุ่งสง 020255298141 081-0798670 น.ส.กัลยาณี  สมัยสงค์ ป.ตรี วิทยาลัยการสาธารณสุข ทภ.4
27 รพ.ค่ายวชิราวุธ/ - นางเสาวพรรณ  แท้ชัยศรี 3 8001 00743 18 5 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 050232243274 080-5313150 นายวรินทร  แท้ชัยศรี ป.ตรี ม.สงขลานครินทร์ ทภ.4
28 ผทส.ทภ.4/ - จ.ส.อ. เอนกสิน   สุขทอง 3 8001 00809 56 9 ราษฎร์อุทิศ นครศรีธรรมราช 020138352974 094-9569180 นายนิติพงศ์  สุขทอง ป.ตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทภ.4
29 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4/ - จ.ส.อ. ณะวะรัตน์  ยอดดํา 3 9302 00083 07 1 พัทลุง พทัลุง 020013282981 093-6858270 น.ส.อัลนา  ยอดดํา ป.ตรี ม.ราชภัฏยะลา ทภ.4
30 ผกง.ทภ.4/ - จ.ส.อ. มณเฑียร  ทองขาวบัว 3 8016 00409 98 6 ตลาดหัวอิฐ ตลาดหัวอิฐ 020010677647 089-5928602 น.ส.ศิรดา  ทองขาวบัว ป.ตรี ม.สงขลานครินทร์ ทภ.4
31 ผพธ.ทภ.4/ - จ.ส.ต.หญิง อ่อนอุมา  รัตนวงศา 3 8003 00180 85 1 ตลาดหัวอิฐ ตลาดหัวอิฐ 020102059209 089-6517559 น.ส.อนันตญา  รัตนวงศา ป.ตรี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ทภ.4
32 ร้อย.บก.ทภ.4/ - ร.ต. นิวัติ  อุลิตผล 3 8009 00449 84 2 ตลาดหัวอิฐ ตลาดหัวอิฐ 020003553318 089-6495573 น.ส.อรรวินท์  อุลิตผล ป.ตรี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ทภ.4
33 มทบ.44/ - จ.ส.อ.หญิง โสภิดา  สีทองแก้ว 3 8602 00195 03 1 ปฐมพร ปฐมพร 055380145130 090-1629962 น.ส.สิริมา   เหมไพบูลย์ ป.ตรี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ทภ.4ญ ฐ ฐ ู ฏ ุ
34 มทบ.45/ - จ.ส.อ. วงศกรพล  แพทย์สิทธิ์ 3 6003 00163 29 0 ถ.ราษฎร์อุทิศ ถนนราษฎร์อุทิศ 054260745747 087-8951770 น.ส.ศิริกัญญา  แพทย์สิทธิ์ ป.ตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทภ.4
35 ส.พัน.24 ทภ.4 - ร.อ. โสภาส  เด่นด่วง 3 8013 00035 23 1 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 050231876678 086-6955436 น.ส.ศุภิสรา  เด่นดวง ป.ตรี ม.วลัยลักษณ์ ทภ.4
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ลําดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อบัญชีผู้ฝาก เลขที่บัญชี สาขา จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 สห.ทบ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน กรมการสารวัตรทหารบก 020178409940 ชัยสมรภูมิ 17,790 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการสารวัตรทหารบก
2 สพ.ทบ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน กรมสรรพาวุธทหารบก 054441401640 สะพานแดง 16,469 ส่วนของขวัญของรางวัลฯ
3 รพ.อานันทมหิดล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โรงพยาบาลอานันทมหิดล 020099455659 วงเวียนสระแก้ว 16,000 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโรงพยาบาลอานันทมหิดล
4 ศป. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 051670315848 โคกกะเทียม 26,800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศป.
5 ค่ายภานุรังษี (กช.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ภาณุรังษี 020071770026 ราชบุรี 15,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายภาณุรังษี
6 ค่ายบุรฉัตร (กช.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายบุรฉัตร 020099843904 ราชบุรี 15,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายบุรฉัตร 
7 ยย.ทบ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ยย.ทบ. 020071634370 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยย.ทบ.
8 ศบบ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศบบ. 020178505531 โคกกะเทียม 20,000 ชมรมแม่บ้าน ศูนย์การบินทหารบก 
9 ช.1 รอ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ช.1 รอ. 020252150204 ราชบุรี 13,000 กองทุนศูนย์บริบาลและพัฒนาเด็กเล็ก ช.1 รอ
10 บชร.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 020098446709 พนัสนิคม 11,560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบัญชาการช่วยรบที่1 
11 พล.ร.2 รอ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พล.ร.2 รอ. 020252214190 ปราจีนบุรี 11,917  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พล.ร.2 รอ. 
12 พัน.สห.11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พัน.สห.11 020248582650 พญาไท 16,843 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน พัน.สห.11

่

บัญชีทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. ประจําปี 2562

13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า (พล.ร.6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ค่ายพระพุทธยอดฟ้า (พล.ร.6) 020061738926 เทวาภิบาล 31,600 กองพันเสนารักษ์ที่ 6 (สวัสดิการภายในหน่วย)
14 ค่ายพระยอดเมืองขวาง (รพ.ค่ายฯ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ค่ายพระยอดเมืองขวาง (รพ.ค่ายฯ) 020098242744 นครพนม 17,494 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพระยอดเมืองขวาง 
15 ค่ายกฤษณ์สีวะรา (มทบ.29) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ค่ายกฤษณ์สีวะรา (มทบ.29) 020251588362 โรบินสัน สกลนคร 32,769 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
16 ค่ายจิระประวัติ (มทบ.31) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ค่ายจิระประวัติ (มทบ.31) 020304276668 หนองปลิง 43,970 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายจิรประวัติ
17 ค่ายพ่อขุนผาเมือง (พล.ม.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ค่ายพ่อขุนผาเมือง (พล.ม.1) 020304418419 เพชรบูรณ์ 18,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง
18 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาท (พล.พัฒนา 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาท (พล.พัฒนา 3) 020252429376 วังทอง 29,970 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
19 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (มทบ.32) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (มทบ.32) 020227932397 เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง 6,980 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
20 ค่ายพิชัยดาบหัก (มทบ.35) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ค่ายพิชัยดาบหัก (มทบ.35) 020000737781 อุตรดิตถ์ 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายพิช 
21 ม.พัน.12 พล.ม.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ม.พัน.12 พล.ม.1 020177968342 เด่นชัย 9,750 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.พัน.12 
22 ม.2 พัน.15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ม.2 พัน.15 020252165152 น่าน 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2
23 ค่ายอภัยบริรักษ์ (ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 020304516055 พัทลุง 49,560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
24 รร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา (นสศ.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา (นสศ.) 020304353590 วงเวียนสระแก้ว 11,240 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา (นสศ.)
25 รพศ.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รพศ.5 020304242389 แม่ริม 28,288 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รพศ.5

500,000รวม
ตรวจถูกต้อง
           ร.ท.หญิง
                      (ชุติกาญจน์  สดใส)
                      ประจํากอง กพ.ทบ.
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