บัญชีรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จากัด
เขต 6
เลขที่
ทะเบียน
1 14042
2 14642
3 15740
4 14616
5 16067
6 16309
7 14603
8 8709
9 14582
10 14026
11 11403
12 15438

ลาดับ

13
14

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ปฏิบตั ิหน้าที่
เรือนจา
รจก.พิษณุโลก
รจก.นครสวรรค์
รจจ.เพชรบูรณ์
รจจ.สุโขทัย
ทสญ.พิษณุโลก
รจจ.พิษณุโลก
รจก.พิษณุโลก
รจจ.เพชรบูรณ์
รจจ.พิษณุโลก
รจก.ตาก
รจก.พิษณุโลก

นายยุทธนา เรืองคา
นายนพดล หมอนทอง
นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์สระแก้ว
นายจิตติ บุญมี
น.ส.วิไลภรณ์ แสนดารง
นายอนุพงษ์ อินพหล
นายไพฑูรย์ จันโท
นายสมชาติ คนขยัน
นายจามร มาทอง
นายโสภณ ศรีระเวช
นายสุริยพงษ์ ต๊กควรเฮง

จพง.ราชทัณฑ์ ชง.
นักทัณฑวิทยา ปก.
จพง.ราชทัณฑ์ ปง.
จพง.ราชทัณฑ์ ปง.
จพง.อบรมฯ ปง.
จพง.อบรมฯ ปง.
จพง.ราชทัณฑ์ ปง.
นักทัณฑวิทยา ชก.
จพง.ราชทัณฑ์ ปง.
จพง.ราชทัณฑ์ ชง.
นักทัณฑวิทยา ปก.

นางทัศนีย์ ชมประเสริฐ

จพง.ราชทัณฑ์ ชง. รจจ.พิจติ ร

ชือ - สกุล

ประเภททุน ระดับทุน

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ด.ญ.ชญาลินี ชมประเสริฐ สงเคราะห์ มัธยมศึกษา
ด.ช.กฤตติกลุ เรืองคา
ด.ญ.ไอรดา หมอนทอง
ด.ญ.อริสา จันทร์สระแก้ว
ด.ญ.ศรัณย์พร บุญมี
ด.ญ.พิมพ์ลภัส วันมหาใจ
ด.ญ.อภิชญาน์ อินพหล
ด.ช.ณัฐดนัย จันโท
ด.ช.ยศพล คนขยัน
ด.ช.จามิกรณ์ มาทอง
ด.ญ.ดรุณี ศรีระเวช
ด.ช.คณณัฎฐ์ ต๊กควรเฮง

จานวนเงิน

สงเคราะห์
สงเคราะห์
สงเคราะห์
สงเคราะห์
สงเคราะห์
สงเคราะห์
เรียนดี
เรียนดี
เรียนดี
เรียนดี
เรียนดี

1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
2,000.00

9615 นายวิสุวัธน์ โสพันธ์

จพง.อบรมฯ ชง.

ทสป.หนองนาขุ่น ด.ช.วีรวัฒน์ โสพันธ์

สงเคราะห์ มัธยมศึกษา

2,000.00

15572 นางศศินันท์ กุดแถลง

จพง.อบรมฯ ปง.

รจก.กาแพงเพชร ด.ญ.นริศรา รอดแก้ว

สงเคราะห์ มัธยมศึกษา

2,000.00

15
16

16404 นายณชพล จิตรบุญ

จพง.ราชทัณฑ์ ปง. รจจ.อุตรดิตถ์

ด.ญ.นัทธมน จิตรบุญ

สงเคราะห์ มัธยมศึกษา

2,000.00

16288 นายพยุงศักดิ์ กายาไชย

จพง.อบรมฯ ปง.

ด.ญ.ณีรวัลย์ กายาไชย

สงเคราะห์ มัธยมศึกษา

2,000.00

17

11290 นายสมปอง ราชพรมมินทร์

จพง.ราชทัณฑ์ ชง. รจอ.หล่มสัก

รจจ.สุโขทัย

น.ส.กัลยกร ราชพรมมินทร์ เรียนดี

มัธยมศึกษา

2,000.00

เขต
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ลาดับ

เลขที่
ทะเบียน

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

18

15780 นายพุทธะ ชัยงาม

นจก.ทัว่ ไป ชก.

19
20

8710 นายไพฑูรย์ คนึงจิต

ปฏิบตั ิหน้าที่
เรือนจา
รจก.พิษณุโลก

ชือ - สกุล
น.ส.นภวรรณ ชัยงาม

ประเภททุน ระดับทุน

จานวนเงิน

เรียนดี

มัธยมศึกษา

2,000.00

จพง.ราชทัณฑ์ ชง. รจก.กาแพงเพชร ด.ญ.ญาดา คนึงจิต

เรียนดี

มัธยมศึกษา

2,000.00

7956 นายวันชัย แตงขุด

นวก.อบรมฯ ชก.

รจก.นครสวรรค์ ด.ญ.ชนัญญา แตงขุด

เรียนดี

มัธยมศึกษา

2,000.00

21
22

11233 นายเกรียงศักดิ์ อ่อนเกตุ

ลูกจ้างประจา

ทสญ.พิษณุโลก

นายภูริพฒ
ั น์ อ่อนเกตุ

สงเคราะห์ อาชีวศึกษา

3,000.00

14476 นายเกชา หิรัญงาม

จพง.ราชทัณฑ์ ชง. รจจ.สุโขทัย

นายภูผา หิรัญงาม

สงเคราะห์ อาชีวศึกษา

3,000.00

23
24

9831 นายนรินทร์ ลีละวัฒนากูล

นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.นครสวรรค์ น.ส.นฤชล ลีละวัฒนากูล

เรียนดี

อาชีวศึกษา

3,000.00

6939 นายกรรมสิทธิ์ แสงวิเศษ

จพง.ราชทัณฑ์ ชง. รจก.นครสวรรค์ น.ส.ศรวณีย์ แสงวิเศษ

เรียนดี

อาชีวศึกษา

3,000.00
46,500.00

เขต
6
6
6
6
6
6
6

