
ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

1 4922 จ.อ.รุ้งอโนทัย เพชรส่องแสง สพ.ทร. ด.ช.ณภัทร เพชรส่องแสง

2 5681 พ.จ.ต.มนัส บุญราศรี ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.พบพร บุญราศรี

3 5792 จ.อ.สุมาตย์ สาลาด กฟก.1 กร. ด.ญ.ปรินรดา สาลาด

4 6442 ร.ท.ปพนกฤษฏ์ิ บุญเรือง นสร.กร. ด.ญ.พิชญ์สินีย์ บุญเรือง

5 6541 จ.อ.วีระพงค์ เต้ียนวล พัน สห.ทร.ท่ี 3 กรม สห.ทร. ด.ญ.พิชญาภร เต้ียนวล

6 8418 จ.อ.จิตกร ศรีสุวรรณชนะ พัน สห.ทร.ท่ี 3 กรม สห.ทร. ด.ญ.อักษรภัคร ศรีสุวรรณชนะ

7 8800 จ.อ.พงษ์พิสิทธ์ิ ล าเจียก พัน สอ.11 กรม สอ.1 สอ.รฝ. ด.ช.ชนาวีร์ ล าเจียก

8 9323 จ.อ.นพพิชน์ ปานแดง กฟก.1 กร. ด.ช.นัธทวัฒน์ ปานแดง

9 11695 จ.อ.อัศวิน สารสิงห์ทา กตอ.อศ. ด.ญ.นลินนิถา สารสิงห์ทา

10 12843 ว่าท่ี ร.ต.วชิรา จันธิมา พัน รนบ.พล.นย. ด.ช.สงกรานต์ จันธิมา

11 12943 จ.อ.มานพ บุญจวง ฐท.พง.ทรภ.3 ด.ญ.พัชรีพร บุญจวง

12 13165 พ.จ.อ.อนุพงษ์ สมสกุล ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.อมลณัฐ สมสกุล

13 13380 พ.จ.อ.มงคล ศรีไพร สอ.รฝ. ด.ช.ธัญชนก ศรีไพร

14 13484 ร.อ.บุญญฤทธ์ิ เล็กสาคร สบ.ทร. ด.ญ.นันท์นภัส เล็กสาคร

15 13553 พ.จ.อ.อดิสรณ์ สัทธศรี กฟก.1 กร. ด.ญ.กัญญาณัฐ สัทธศรี

16 13708 ว่าท่ี น.ท.อนุชิต สุนทรโฆษิต กพ.ทร. ด.ญ.พัทธ์ธีรา สุนทรโฆษิต

17 13993 น.ท.กัปตัน เหลืองอ่อน กฟก.2 กร. ด.ญ.พิมพ์ชนก เหลืองอ่อน

18 14395 พ.จ.อ.อานนท์ อ่ าแจ่ม สพ.ทร. ด.ช.ราเชนทร์ อ่ าแจ่ม

19 14499 พ.จ.อ.สุทิน ยอดสนิท กยฝ.กร. ด.ญ.ธัญญาธนัช ยอดสนิท

20 15293 พ.จ.ท.สิทธิเดช เข็มก าเหนิด กฟก.2 กร. ด.ญ.เขมจิรา เข็มก าเหนิด

21 15295 น.ต.สมภพ เข็มก าเหนิด กตอ.กร. ด.ช.พชรพล เข็มก าเหนิด

22 15355 พ.จ.อ.อดุลย์ วงศ์มอม กฟก.2 กร. ด.ช.อริย์ธัชกร วงศ์มอม

23 15637 น.ต.มนัสชัย ฟังสุวรรณรักษ์ กฟก.1 กร. ด.ญ.กมลนันธ์ ฟังสุวรรณรักษ์

24 16026 พ.จ.อ.เอกราช อินทวงศ์ อจปร.อร. ด.ญ.รสกร อินทวงศ์

25 16398 จ.อ.ภูวดล จินตนา กยพ.กร. ด.ญ.ณัฐณิชา จินตนา

                                                                      ผนวก ก.                                                               ส่งเสริม อนุบาล หน้าท่ี 1 ของ 3

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด

รายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2562

ประเภททุนส่งเสริม ระดับช้ันอนุบาล ทุนละ 2,500 บาท

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

26 16560 จ.อ.วีระศักด์ิ รสผะกา กยฝ.กร. ด.ช.วัชรเกียรติ รสผะกา

27 16767 จ.อ.หญิงรัตนา ใยบัวเทศ อศ. ด.ช.ภูมิรพีร์ นามประดิษฐ์

28 16776 พ.จ.อ.ประหยัด บุญเก้ือ กรม สน.พล.นย. ด.ญ.สุรีย์ลักษณ์ บุญเก้ือ

29 16909 จ.อ.อัศวิน สุดตาชาติ กฟก.1 กร. ด.ญ.วิณณ์ลฎา สุดตาชาติ

30 17682 จ.อ.วิทยา ช่างหม้อ กยฝ.กร. ด.ญ.ณัชวดี ช่างหม้อ

31 17693 จ.อ.พรประสิทธ์ิ ประกอบกิจ กบฮ.กร. ด.ญ.จิรดา ประกอบกิจ

32 17912 น.ท.ยุทธชัย ไพศาล ยก.ทร. ด.ญ.กิรตา ไพศาล

33 18204 พ.จ.อ.สันติ ดวงตา บก.นย. ด.ญ.อัลิปรียา ดวงตา

34 18309 จ.อ.ประดิษฐ ศรีไกรสิทธ์ิ กฟก.2 กร. ด.ญ.จอมขวัญ ศรีไกรสิทธ์ิ

35 18668 จ.อ.ฐิติวัจน์(ทรัพย์) เหล่ือมทองหลาง กบฮ.กร. ด.ช.วชิรวิชญ์ เหล่ือมทองหลาง

36 18695 จ.อ.ฝนไต้ บับพิบูลย์ พัน ลว.พล.นย. ด.ญ.ฐิตาวีร์ บับพิบูลย์

37 18731 จ.อ.วิทยา ศรีดารักษ์ สอ.รฝ. ด.ช.กฤษณพงศ์ ศรีดารักษ์

38 18746 พ.จ.อ.อนุรักษ์ ผ่องวรรณ์ กรม สอ.2 สอ.รฝ. ด.ช.ชยพัทธ์ ผ่องวรรณ์

39 18776 พ.จ.อ.ธีระพล ศรีสุวงค์ รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า พร. ด.ญ.ธัญชนก ศรีสุวงค์

40 18803 จ.อ.ธนันชัย แร่มี สพ.ทร. ด.ญ.สิภาลักษณ์ แร่มี

41 18848 ร.อ.ประสาน พุ่มยงค์ รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า พร. ด.ช.รณกร พุ่มยงค์

42 19121 พ.จ.อ.วสัน มีหมู่ กฟก.1 กร. ด.ช.เมธาสิทธ์ิ มีหมู่

43 19219 จ.อ.นพรัตน์ กลับชนะ นสร.กร. ด.ญ.เมธาพร กลับชนะ

44 19361 พ.จ.อ.วิษณุ ฮวดศรี กบฮ.กร. ด.ช.จักรภพ ฮวดศรี

45 19626 พ.จ.อ.นาวิก ภู่รัตน์ สพ.ทร. ด.ญ.นพณัฎฐ์ ภู่รัตน์

46 19762 พ.จ.ท.พิพัฒน์ สิงห์ กชพ.พธ.ทร. ด.ญ.โชติกา สิงห์

47 19956 พ.จ.อ.ธนกฤต เรืองนุ้ย อล.ทร. ด.ญ.ชนัชพร เรืองนุ้ย

48 19977 พ.จ.ต.เกรียงไกร ดีป่ินตา กร. ด.ช.ชลนที ดีป่ินตา

49 20172 พ.จ.อ.สุรศักด์ิ ยังศิริ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พร.ด.ญ.ณิชกานต์ ยังศิริ

50 20183 จ.อ.พิษณุ หวานอารมณ์ ยศ.ทร. ด.ช.อัยการ หวานอารมณ์

51 20410 พ.จ.อ.เรืองศักด์ิ ค าศักดา กตอ.กร. ด.ช.พุฒิพัตน์ ค าศักดา

52 20702 พ.จ.อ.กฤดิพงษ์ ใหญ่ยงค์ พัน ซบร.กรม สน.พล.นย. ด.ช.กฤษณภูมิ ใหญ่ยงค์

53 21039 พ.จ.อ.ณัฐพงษ์ นวลจันทร์ พัน ซบร.กรม สน.พล.นย. ด.ญ.พิชญา นวลจันทร์

54 21040 พ.จ.อ.อรรถชล ศรีนอบน้อม กฟก.1 กร. ด.ญ.พิชามญช์ุ ศรีนอบน้อม

ส่งเสริม อนุบาล หน้าท่ี 2 ของ 3 

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

55 21308 พ.จ.อ.อุดมพร ค ารัง กยพ.กร. ด.ญ.สริญญาพร ค ารัง

56 21335 จ.อ.ภาณุพงศ์ เน่ืองศรี พัน ลว.พล.นย. ด.ช.ภูธเนศ เน่ืองศรี

57 21892 พ.จ.อ.จักรพงษ์ คุ้มวงษ์ กฟก.2 กร. ด.ญ.ศุภาพิชญ์ คุ้มวงษ์

58 22091 พ.จ.ท.ใหม่ วิชาเกวียน สสท.ทร. ด.ช.บวรวิชญ์ วิชาเกวียน

59 22205 พ.จ.ต.สันติ ประทุมสาย รร.นร. ด.ญ.อมลวรรณ ประทุมสาย

60 22248 น.ท.เตชธร ฉิมพาลี ขว.ทร. ด.ช.ก่อการ ฉิมพาลี

61 22363 จ.อ.อดิศร เปียกล่ิน ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ช.ณัฐกฤต เปียกล่ิน

62 22391 พ.จ.อ.ศักด์ิชัย มีชัย อจปร.อร. ด.ญ.จินดาภรณ์ มีชัย

63 22488 พ.จ.อ.รักษ์ ค าเกิดภูมี พัน ถ.พล.นย. ด.ญ.ณิชาพร ค าเกิดภูมี

64 22555 จ.อ.บัณฑิต นุชไพโรจน์ กฝร.กร. ด.ช.กฤตภาส นุชไพโรจน์

65 22957 ร.ท.สุทธิชัย ธรรมชาติ สธน.ทร. ด.ช.นิติพัฒน์ ธรรมชาติ

66 23328 ร.อ.หญิง ชุติมา ฤกษ์งาม ยศ.ทร. ด.ช.ชยุตม์ รังษีโย

67 23570 พ.จ.อ.ธนัชพงศ์ วัฒนไชยพงศ์ สอ.รฝ. ด.ญ.พรปวีณ์ วัฒนไชยพงศ์

68 24121 พ.จ.อ.ภานุพงศ์ ภูตานนท์ พัน รฝ.11 สอ.รฝ. ด.ช.จารุเดช ภูตานนท์

69 24122 จ.อ.เตชินท์ โกกิฬา ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.กมลชนก โกกิฬา

70 24245 นายสิทธิพร ภูมิทัศน์ กบร.กร. ด.ญ.อมรพรรณ ภูมิทัศน์

71 24256 จ.อ.ณัฐกานต์ รอดเจริญ กฝร.กร. ด.ญ.เฌอร์ลิน รอดเจริญ

72 24384 พ.จ.อ.วิรัตน์ ชิณวงษ์ ยศ.ทร. ด.ช.วิรชัช ชิณวงษ์

73 24793 ร.อ.ฌัฐวัฒน์ นาคบุตร ชย.ทร. ด.ช.ชวินโรจน์ นาคบุตร

74 24945 จ.อ.สันติ เสาว์กุล กรม สอ.1 สอ.รฝ. ด.ช.เมธาสิทธ์ิ เสาว์กุล

75 25096 น.ต.นรินทร์ ก้างออนตา บก.ทหารสูงสุด ด.ช.นันทิกร ก้างออนตา

76 25318 พ.จ.อ.ธีระยุทธ พรมรักษา พัน สอ.11 กรม สอ.1 สอ.รฝ. ด.ญ.นัชชา พรมรักษา

77 25596 พ.จ.อ.วสันต์ สมชุลี กฟก.1 กร. ด.ช.นครินทร์ สมชุลี

ส่งเสริม อนุบาล หน้าท่ี 3 ของ 3 

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

1 266 ร.ท.สุรินทร์ วีระวานิช อจปร.อร. ด.ช.พัชรพล วีระวานิช

2 3546 จ.อ.โยธิน เทียมธรรม กรม สน.พล.นย. ด.ญ.ณภัทร เทียมธรรม

3 3766 พ.จ.อ.โยธิน นาสืบ ศฝ.สอ.รฝ. ด.ญ.พัทธ์ธีรา นาสืบ

4 3915 ร.ท.ณรงค์ศักด์ิ สิทธิการ นสร.กร. ด.ช.ปฏิภาณ สิทธิการ

5 4141 พ.จ.ต.บุญฤทธ์ิ เอกจิตต์ ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ช.ศุภริศร์ เอกจิตต์

6 4385 จ.อ.ชัยทัศน์ ทรัพย์เจริญ ทรภ.2 ด.ญ.ธนัชญา ทรัพย์เจริญ

7 5066 พ.จ.อ.สุริยน พูลผล นสร.กร. ด.ช.สุทธิภัทร พูลผล

8 5982 จ.อ.ด าเนิน กางโสภา กรม รฝ.1 สอ.รฝ. ด.ญ.ภัควลัญช์ กางโสภา

9 6344 น.อ.วิชชญา เรือนนาค ทรภ.1 ด.ช.อัจวรัชญ์ เรือนนาค

10 6621 พ.จ.อ.วัฒนา สลุงจันทร์ กยพ.กร. ด.ช.นวรรธ สลุงจันทร์

11 6783 น.ท.สุรวุฒิ ทองเรืองสุกใส ทรภ.2 ด.ช.วงศพันธ์ ทองเรืองสุกใส

12 7093 พ.จ.อ.นิคม พรมเทศ กฟก.2 กร. ด.ญ.ปุณยวีร์ พรมเทศ

13 8186 นาย เอกชัย น่ิมน้อย อจปร.อร. ด.ช.เอกวิน น่ิมน้อย

14 9294 พ.จ.ท.ชนะภัย ขันติ กยฝ.กร. ด.ญ.ฌญาณิน ขันติ

15 9331 จ.อ.อาทิตย์ แก้วปทุม กทส.ฐท.สส. ด.ญ.พิชามญช์ุ แก้วปทุม

16 9349 พ.จ.ต.สยาม สบาย พัน ถ.พล.นย. ด.ช.ยศกร สบาย

17 9399 พ.จ.อ.จีรศักด์ิ ชมศรี ฐท.กท. ด.ญ.กชพร ชมศรี

18 9883 พ.จ.อ.กมล จ าปาจูม กฟก.1 กร. ด.ญ.กมลภัทร์ จ าปาจูม

19 9921 พ.จ.ท.ศักโกศล ก่ิงบู กรม รฝ.1 สอ.รฝ. ด.ญ.พรทิพย์ ก่ิงบู

20 10429 พ.จ.อ.เกรียงศักด์ิ ศรีสูงเนิน กตอ.กร. ด.ช.ปิยศักด์ิ ศรีสูงเนิน

21 10485 น.ต.วิบูลย์ โคตรสมบัติ รร.ชุมพล ด.ญ.อิงกมล โคตรสมบัติ

22 10504 พ.จ.อ.สมฤกษ์ หล้าหวัง พัน รฝ.11 สอ.รฝ. ด.ญ.ฟาริสา หล้าหวัง

23 10581 พ.จ.ต.มนต์รักษ์ พรายเกษร กยพ.กร. ด.ญ.อภิชยา พรายเกษร

24 10602 จ.อ.สันติพัฒน์ ทองแก้ว กยพ.กร. ด.ญ.ธัญพิชชา ทองแก้ว

25 10676 จ.อ.อัครพนธ์ วิภพไชยมงคล กยฝ.กร. ด.ญ.จุฑามาศ วิภพไชยมงคล

ส่งเสริม ประถม หน้าท่ี 1 ของ 7 

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด

รายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2562

ประเภททุนส่งเสริม ระดับช้ันประถมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

26 11133 จ.อ.ทองไร่ เขียวผาบ กยพ.กร. ด.ช.คมชาญ เขียวผาบ

27 11329 จ.อ.พจนาจ นาประสิทธ์ิ กฝร.กร. ด.ญ.พิชชาพร นาประสิทธ์ิ

28 11512 พ.จ.อ.เจษฎา ศรีนวล อจปร.อร. ด.ญ.เขมจิรา ศรีนวล

29 11621 ร.ท.สุนันท์ เหมือนวุ่น สพ.ทร. ด.ญ.กษิรา เหมือนวุ่น

30 11901 พ.จ.ต.ชาลี เก้ือสุข พัน รฝ.11 สอ.รฝ. ด.ญ.ชนกนันท์ เก้ือสุข

31 11902 พ.จ.อ.พิศาล ไข่สง ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ช.กฤติน ไข่สง

32 12221 พ.จ.ต..สิทธิศักด์ิ เปศรียะโร รจ.ฐท.สส ด.ช.อภิรักษ์ เปศรียะโร

33 12422 พ.จ.อ.นพคุณ วรวาศ กบร.กร. ด.ช.นราวิชญ์ วรวาศ

34 12846 น.ต.หญิงจารุณี สุขส าราญ รพ.กรุงเทพ ด.ญ.จารุณิชา สุขส าราญ

35 12981 พ.จ.ท.ธนภณ วงศ์ทองนิล กรม สอ.1 สอ.รฝ. ด.ญ.อัยย์รดา วงศ์ทองนิล

36 12994 ร.ต.พีรพล จูมา รพ.ทร.กรุงเทพฯ พร. ด.ญ.พิมพ์วลัญช์ จูมา

37 13320 น.ต.หญิงเบ็ญจา อ่ิมทองค า รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พร.ด.ญ.ณิชา พรหมผาง

38 13543 พ.จ.อ.แมนสัน อินยานวน รพ.ฐท.สข ด.ช.นฤพนธ์ อินยานวน

39 13609 น.ต.หญิงรติรส แมลงภู่ทอง พร. ด.ญ.สิรารมย์ สมจิตต์

40 13731 น.ท.หญิงนิธิตา เรืองกฤษ ยศ.ทร. ด.ญ.อภิชญา เรืองกฤษ

41 13926 พ.จ.อ.อรุณ จันทร์รอด สก.ทร. ด.ช.กิตติภพ จันทร์รอด

42 14001 น.อ.ชุมพล ล้อมสมบูรณ์ พธ.ทร. ด.ช.ศุภฤกต ล้อมสมบูรณ์

43 14068 จ.อ.วารี เก้ือกาญจน์ พัน ร.9 พล.นย. ด.ช.นาวา เก้ือกาญจน์

44 14098 ร.ท.ภรรณเดช สมบูรณ์วงศ์ กพ.ทร. ด.ช.วรากร สมบูรณ์วงศ์

45 14425 พ.จ.อ.พงษ์ศักด์ิ แทบทาม กฟก.1 กร. ด.ญ.กวินทิพย์ แทบทาม

46 14684 พ.จ.ท.วุฒิไกร บัลลังค์ รจ.ทร.กรุงเทพ ด.ญ.ศรัณยา บัลลังค์

47 14691 พ.จ.ท.ฉัตรชัย ประชุมแพทย์ ขส.ทร. ด.ญ.นันทนา ประชุมแพทย์

48 14774 พ.จ.อ.สมคิด มะลิล า พัน สห.ทร.ท่ี1สห.ทร. ด.ญ.พชรพร มะลิล า

49 14913 พ.จ.อ.ภาคภูมิ พันอ้น กลน.กร. ด.ญ.สาธิกา พันอ้น

50 14995 จ.อ.ไพรวัลย์ บุญเมือง กลน.กร. ด.ญ.คุณิตา หารสุโพธ์ิ

51 15098 จ.อ.ศักด์ิสิทธ์ิ สิทธิพล นสร.กร. ด.ญ.ณัฎริณีย์ นาชัยเวียง

52 15158 พ.จ.อ.ปพน รัตนเลิศ ดย.ทร.ฐท.กท. ด.ช.ชวกร รัตนเลิศ

53 15323 พ.จ.อ.สงวนศักด์ิ กล่องแก้ว กฟก.2 กร. ด.ญ.เบญญภา กล่องแก้ว

54 15383 พ.จ.อ.วรินทร์ธเนศ อภิวิชญ์คุณิตา ยศ.ทร. ด.ญ.กัญญพัชร อภิวิชญ์คุณิตา
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55 16025 พ.จ.ท.เอกชัย รอดสวัสด์ิ อจปร.อร. ด.ช.มงคลกิตต์ิ รอดสวัสด์ิ

56 16077 พ.จ.อ.สุรเชษฐ หร่ายมณี สห.ทร. ด.ญ.ณิชกมล หร่ายมณี

57 16109 จ.อ.ด ารงค์ มุทาพร กยฝ.กร. ด.ญ.คณิตา มุทาพร

58 16164 ร.อ.พิชาพงศ์ ทองระอา ขส.ทร. ด.ช.ปัณณวัชร์ ทองระอา

59 16249 พ.จ.อ.เวชพิสิฐ มาปากลัด กร. ด.ญ.ลาภิสรา มาปากลัด

60 16304 จ.อ.พรสวรรค์ ศรีอนุช กฟก.2 กร. ด.ช.ปณิธาน ศรีอนุช

61 16361 จ.อ.จรัญ สินทะเกิด พัน ลว.พล.นย. ด.ญ.สุภมาศ สินทะเกิด

62 16578 พ.จ.อ.ปราโมทย์ รับค าอินทร์ อล.ทร. ด.ญ.ปราวรินทร์ รับค าอินทร์

63 16728 พ.จ.อ.กฤษกร เคนไชยวงศ์ กร. ด.ช.ศิริภัส เคนไชยวงศ์

64 16879 จ.อ.เมธานนท์ สุขประเสริฐ กบร.กร. ด.ญ.วรกมล สุขประเสริฐ

65 16932 น.ท.จักรพันธ์ จันดาห์ กยพ.กร. ด.ญ.กัญญาณัฐ จันดาห์

66 17014 จ.อ.สายัณห์ อุ่นละม้าย สสท.ทร. ด.ญ.ปวีณ์กร อุ่นละม้าย

67 17322 ร.ต.ชยกร บุรีมาตร บก.อศ. ด.ช.ชยกฤช บุรีมาตร

68 17337 พ.จ.ท.อดิลักษณ์ ทรงวัตร์ รร.นร. ด.ช.จิรสิน ทรงวัตร์

69 17391 จ.อ.อุดมชัย จงปัตนา บก.กร. ด.ช.อัศม์เดช ลักษมีเศรษฐ

70 17586 จ.อ.ขวัญชัย บุญคุณ รร.ชุมพล ด.ช.ชัยชนะ บุญคุณ

71 17597 พ.จ.ต.พัฒนพงษ์ เพียรชนะ กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ณฐกร เพียรชนะ

72 17603 จ.อ.วีระศักด์ิ บุสบงษ์ ฐท.สส. ด.ญ.ปุณยนุช บุสบงษ์

73 17718 จ.อ.พิสาร นพวัฒน์ พัน ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.พิทยุตม์ นพวัฒน์

74 17956 พ.จ.อ.มนูญ ประทุมเหง่า ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.พรนัชชา ประทุมเหง่า

75 18046 พ.จ.อ.ธีรยุทธ ทับเอ่ียม ทรภ.3 ด.ช.เตโชดม ทับเอ่ียม

76 18403 จ.อ.ณัฐพร ป่ินทอง ฐท.สส. ด.ญ.ณิชารีย์ ป่ินทอง

77 18501 จ.อ.อุดมเดช จ าปาทอง กยฝ.กร. ด.ญ.ศศิชา จ าปาทอง

78 18571 จ.อ.วีระศักด์ิ วิเศษศรี กตอ.กร. ด.ช.พรลภัส วิเศษศรี

79 18719 จ.อ.สันติ วงศรีทรา กฝร.กร. ด.ญ.อรปรียา วงศรีทรา

80 18839 ว่าท่ี ร.ท.ธีระพงษ์ อินปาน พธ.ทร. ด.ญ.ปุณยพัฒน์ อินปาน

81 19216 จ.อ.ส ารวม มรรคผล กลน.กร. ด.ช.กฤติธี มรรคผล

82 19473 พ.จ.อ.สมบัติ สุวรรณา นสร.กร. ด.ญ.สุพิชญา สุวรรณา

83 19520 ร.ต.พิชัย พร้อมสันเทียะ กทส.ฐท.สส. ด.ญ.กานต์ธิดา พร้อมสันเทียะ
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84 19584 จ.อ.กษิด์ิเดช ประยูร ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.นันท์นภัส ประยูร

85 19670 พ.จ.อ.ชิษณุพงศ์ ยุบลมาตย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พร.ด.ช.ภากร ยุบลมาตย์

86 19912 พ.จ.อ.พงษ์นรินทร์ เงาด า กตอ.กร. ด.ญ.พิรดาภร เงาด า

87 19962 น.ต.ธงชัย หม่ืนหล า ยศ.ทร. ด.ช.จิระกร หม่ืนหล า

88 20075 จ.อ.ธีรพงษ์ สาธร กฟก.2 กร. ด.ช.ธีรภัทร สาธร

89 20083 พ.จ.อ.อภิสิทธิ มาตศรีกลาง กฝร.กร. ด.ช.อนาวิน มาตศรีกลาง

90 20274 พ.จ.อ.ภมร ซ่อนกล่ิน พัน ลว.พล.นย. ด.ญ.ปินมนัส ซ่อนกล่ิน

91 20290 พ.จ.อ.สมบัติ ศรีสวน พัน สห.ทร.ท่ี 3 กรม สห.ทร. ด.ญ.ชนกนันท์ ศรีสวน

92 20528 พ.จ.อ.บุญโฮม อินทะสิงห์ กฟก.1 กร. ด.ช.คณพศ อินทะสิงห์

93 20616 จ.อ.ธีรวุฒิ มีใหญ่ กบร.กร. ด.ช.คณาวุฒิ มีใหญ่

94 20633 จ.อ.อรรถพล น่ิมปราง กฟก.1 กร. ด.ญ.อารดา น่ิมปราง

95 20649 พ.จ.อ.ชัชชัย กิจอักษร กฟก.1 กร. ด.ช.ชยากรณ์ กิจอักษร

96 20703 พ.จ.อ.กัมพล โขนงน้อย พัน ซบร.กรม สน.พล.นย. ด.ช.ธนภัทร โขนงน้อย

97 20778 พ.จ.อ.รณชัย จันทะวงษ์ กทบ.กร. ด.ญ.อริญรดา จันทะวงษ์

98 20813 จ.อ.ทศพล ศรีศักด์ิ รปภ.ฐท.กท. ด.ญ.ฐิตาภา ศรีศักด์ิ

99 20828 ร.ต.สุรชัย เกิดโมลี ฐท.สส. ด.ช.วาสุ เกิดโมลี

100 21113 พ.จ.อ.กฤษฎา ศรีวงษา กฟก.1กร. ด.ญ.วิชญาดา ศรีวงษา

101 21212 พ.จ.อ.อุเทน ทูลละออง กฟก.2 กร. ด.ช.ธนกฤต ทูลละออง

102 21269 พ.จ.อ.บุญนาค น่าเอ็นดู กบฮ.กร. ด.ช.ธนกฤต น่าเอ็นดู

103 21332 จ.อ.สงวนศักด์ิ ช านาญงาม กฟก.1 กร. ด.ช.ปิยวุฒิ ช านาญงาม

104 21434 ร.อ.หญิงกิติยา ผางสระน้อย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พร.ด.ช.นนท์รวิศ ผาค า

105 21611 พ.จ.ท.สันติ ชนะชัย กฟก.2 กร. ด.ช.ชัยชนะ ชนะชัย

106 21630 พ.จ.อ.กุญชร ตุ้มนาค กตอ.กร. ด.ช.ธรรมชาติ ตุ้มนาค

107 21764 พ.จ.อ.รัชพล อารีพงษ์ ทรภ.1 ด.ช.กิติภัช อารีพงษ์

108 21804 น.ต.ประทุม แยมสูงเนิน ยก.ทร. ด.ญ.ประภัทรพร แยมสูงเนิน

109 21832 พ.จ.อ.หญิงนันทวัน ดีนาน กง.ทร. ด.ช.ศุภชัย ดีนาน

110 21834 จ.อ.อ านาจ กาแว่น ฐท.สส. ด.ญ.กมลฉัตร กาแว่น

111 21851 พ.จ.อ.ธนวัฒน์ แก้วประหลาด กทบ.กร. ด.ช.ธนศิริโรจน์ แก้วประหลาด

112 21929 จ.อ.สมพงค์ รอดสุขา พัน สอ.22 สอ.รฝ. ด.ญ.สุภัสสรา รอดสุขา
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113 21940 ว่าท่ี ร.ต.กฤษณะ เพ่ิมค า อล.ทร. ด.ญ.กัญจน์อมร เพ่ิมค า

114 21948 น.ท.ไชยา โอชารส กง.ทร. ด.ญ.ธนยาฏ์ โอชารส

115 22057 พ.จ.อ.ฤทธิชัย เอ่ียนเล่ง นสร.กร. ด.ญ.ปัณฎารีย์ เอ่ียนเล่ง

116 22096 จ.อ.สมชาย วงศาทิพย์ ทรภ.3 ด.ช.ณฐวัฒน์ วงศาทิพย์

117 22183 พ.จ.ท.อาทิตย์ ฉิมพันธ์ สก.ทร. ด.ช.สงกรานต์ ฉิมพันธ์

118 22262 พ.จ.อ.พรเทพ รัตนแพทย์ พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ศศิญาวัลย์ รัตนแพทย์ 

119 22468 พ.จ.ท.ภูเบศร์ ดิดสาคร ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ช.เตชณัฐ ดิดสาคร

120 22473 ร.อ.ประวิทย์ เพชรรัตน์ กง.ทร. ด.ช.คนิศร เพชรรัตน์

121 22542 พ.จ.อ.เอกชัย สมสกุล ทรภ.1 ด.ญ.วริศรา สมสกุล

122 22599 พ.จ.อ.หญิง ศรีสกุล พุ่มนิคม ยศ.ทร. ด.ช.ฐิติกร กองโสม

123 22675 ว่าท่ี ร.ต.สมชัย กระแบกหอม กง.ทร. ด.ช.ธนินท์รัฐ กระแบกหอม

124 22745 พ.จ.อ.หญิงรังสิญา นิสัยสม กกพศ.ฐท.สส. ด.ช.ชลนาถ โชติชูศรี

125 23033 ร.ท.หญิงพจวรรณ นนทมิตร ชย.ทร. ด.ช.ปรณัฐ ธนาเอกมงคล

126 23112 พ.จ.อ.พงศ์พันธ์ุ ค าผ่อง สพ.ทร. ด.ช.ณนนท์ ค าผ่อง

127 23134 พ.จ.อ.สุธนต์ สุวรรณชาศรี อศ. ด.ญ.จรรยพร สุวรรณชาศรี

128 23237 พ.จ.อ.อนุสรณ์ กิตติศิริเวทย์ พัน รฝ.11 สอ.รฝ. ด.ญ.กนกทิพย์ กิตติศิริเวทย์

129 23394 ร.ท.ภูริทัต เรืองทับ ขส.ทร. ด.ญ.หน่ึงธิดา เรืองทับ

130 23507 พ.จ.อ.นิรุตน์ นุกิจรัมย์ พัน.สห.ทร.ท่ี1สห.ทร. ด.ช.นิธิวัฒน์ นุกิจรัมย์

131 23589 พ.จ.อ.สมคิด สะอาด รจ.ฐท.สส ด.ช.อิทธิพัทธ์ สะอาด

132 23874 พ.จ.อ.ภานุมาศ มงคลแก้ว กลน.กร. ด.ญ.พิชาภา มงคลแก้ว

133 23975 พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน สตน.ทร. ด.ช.ณัชพล ชลายนนาวิน

134 24034 ร..ต.สุเทพ น่ิมนวล ยศ.ทร. ด.ญ.นวพร น่ิมนวล

135 24064 ร.ท.บุญเลิศ ด้วงนคร สสท.ทร. ด.ช.ปกรณ์ ด้วงนคร

136 24114 พ.จ.อ.จตุพล ปัญจันทร์สิงห์ ชย.ทร. ด.ช.ณัฐภูมิ ปัญจันทร์สิงห์

137 24156 พ.จ.อ.สุรสิทธ์ิ หุ้ยน้ า พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ภัณฑิรา หุ้ยน้ า

138 24167 พ.จ.อ.สมัคร สว่างภพ กรม สน.พล.นย. ด.ญ.กรกนก สว่างภพ

139 24170 พ.จ.ท.กิตติพงษ์ ทองไพร พัน สอ.11 กรม สอ.1 สอ.รฝ. ด.ช.ศวัสกร ทองไพร

140 24233 พ.จ.อ.โกศล ชาญสมิง กรม สอ.2 สอ.รฝ. ด.ช.ปุญญพัฒน์ ชาญสมิง

141 24254 จ.อ.คมสันต์ รัตนธ ารงค์ กรง.ฐท.สส. ด.ญ.กมนทรรศน์ รัตนธ ารงค์

ส่งเสริม ประถม หน้าท่ี 5 ของ 7 

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

142 24306 พ.จ.อ.นิยม ลองค า พัน สอ.23 กรม สอ.2  สอ.รฝ. ด.ญ.วนิดา ลองค า

143 24371 พ.จ.ต.ด ารงค์เดช เล่ียนเพชร กบร.กร. ด.ญ.พิชชาวีร์ เล่ียนเพชร

144 24645 พ.จ.อ.ปิยะพงษ์ นาแถมนาค สอ.รฝ. ด.ญ.ชนัญธิดา นาแถมนาค

145 24668 ว่าท่ี น.ท.จตุรคล มานิตย์ ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.ปองณิษา มานิตย์

146 24691 จ.อ.ธีระ จิตต์จ าลอง ฐท.พง.ทรภ.3 ด.ช.วชิรวิทย์ จิตต์จ าลอง

147 24739 ร.อ.บุญเรือน จารุจิตร กร. ด.ช.กิตติพงศ์ จารุจิตร

148 24761 พ.จ.อ.สุริยา ค าละมูล กร. ด.ญ.กมลทิพย์ ค าละมูล

149 24836 จ.อ.เก้า ผลบุญ กสพ.ฐท.สส ด.ญ.รินรดา ผลบุญ

150 24842 พ.จ.อ.ช านาญ นิยมสมาน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พร.ด.ญ.ปุญญิสา นิยมสมาน

151 24919 พ.จ.อ.อังคาร ขันทองค า กบร.กร. ด.ญ.พรรณกร ขันทองค า

152 24940 พ.จ.อ.ชิโนรส มวลประเสริฐ กรม สอ.1 สอ.รฝ. ด.ช.อนุชิต มวลประเสริฐ

153 24951 พ.จ.อ.น าโชค อยู่ภู อร. ด.ช.กษิดิส อยู่ภู

154 24954 จ.ท.พนธกร ปรีชาวนิชย์ รปภ.ฐท.กท. ด.ญ.กัตติกา ปรีชาวนิชย์

155 24960 นายสันติ อุดมผล อจปร.อร. ด.ญ.นาราภัทร อุดมผล

156 25034 จ.อ.พรภวิษย์ อาชวประเสริฐกุล พร. ด.ช.กิตติร์วี อาชวประเสริฐกุล

157 25042 จ.อ.สามารถ สังข์เพ่ิม พัน รนบ.พล.นย. ด.ญ.ณัฐธิดา สังข์เพ่ิม

158 25046 พ.จ.ต.นเรศวร์ เพชรสังข์ บก.อศ. ด.ช.ปองคุณ เพชรสังข์

159 25059 พ.จ.ต.อดิเทพ เทศทอง อรม.อร. ด.ญ.ขรินทิพย์ เทศทอง

160 25070 พ.จ.อ.ฐิติราช อ่ ากลาง ทรภ.1 ด.ช.กันตพิชญ์ อ่ ากลาง

161 25117 พ.จ.อ.นิกร เลิศล่อง พัน ร.3 กรม ร.1พล.นย. ด.ญ.ภคมน เลิศล่อง

162 25132 ร.อ.สรรเสริญ ช่ืนชม ยศ.ทร. ด.ช.ศิวัช ช่ืนชม

163 25135 จ.อ.ศิลป์ชัย ชนูดหอม พัน ร.9 พล.นย. ด.ญ.ณัฐกมล ชนูดหอม

164 25181 พ.จ.อ.ไชยยา ศรีคัง กฟก.2 กร. ด.ญ.ธนวรรณ ศรีคัง

165 25288 น.ท.ภคคม ดิษฐาพร ยศ.ทร. ด.ญ.ภรณ์จิดาภา ดิษฐาพร

166 25303 ร.อ.อ านวย โชติช่วง พร. ด.ช.กัณฑ์กฤช โชติช่วง

167 25307 พ.จ.อ.วัชระ สุขเพ็ชร์จะนี พัน.ซบร.กรม.สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ฐิติชญา สุขเพ็ชร์จะนี

168 25317 จ.อ.เสน่ห์ ปัญญา กอง สน.กร. ด.ญ.ศนันท์นัฎ ปัญญา

169 25337 พ.จ.อ.สมชาย รอดสัมฤทธ์ิ กอต.อศ. ด.ช.จิติศักด์ิ รอดสัมฤทธ์ิ

170 25450 พ.จ.อ.สุทธี ศรีรัง พัน สห.ทร.ท่ี 3 กรม สห.ทร. ด.ช.ศิวดล ศรีรัง

ส่งเสริม ประถม หน้าท่ี 6 ของ 7 

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

171 25467 พ.จ.อ.ธีทัต(เอกราช) พบชัยภูมิ สสท.ทร. ด.ช.ธนัตถ์สิษฐ์ พบชัยภูมิ

172 25494 ร.ท.จินดา สาหาญ สพ.ทร. ด.ญ.ศุกลพรรณ์ สาหาญ

173 25512 พ.จ.อ.ปัญญา ค าอ่อนศรี นย. ด.ช.วุฒิภัทร ค าอ่อนศรี

174 25527 นายธรรมนูญ บุญนุกูล อจปร.อร. ด.ญ.ทักษพร บุญนุกูล

175 25583 น.ท.ไพรวัลย์ จันแจ ศฝ.นย. ด.ช.ปุญณกัญจน์ จันแจ

176 25585 จ.อ.อรรคพงษ์ พุทธา พัน ถ.พล.นย. ด.ญ.กุลทรัพย์ พุทธา

177 25593 พ.จ.อ.พรมงคล แสวงผล กรม รฝ.1 สอ.รฝ. ด.ญ.วริษฐา แสวงผล

ส่งเสริม ประถม หน้าท่ี 7 ของ 7 

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

1 3801 พ.จ.อ.ประเสริฐ จิตรแก้ว บก.นย. ด.ช.ปิติโชติ จิตรแก้ว

2 4963 พ.จ.อ.ไพบูลย์ สายงาม พัน สอ.23 กรม สอ.2  สอ.รฝ. ด.ช.อรรถพล สายงาม

3 5183 พ.จ.อ.เชิดศักด์ิ รุ่งปัจฉิม พัน.สอ.23 กรม สอ.2 สอ.รฝ. ด.ช.สุดยอด รุ่งปัจฉิม

4 7150 น.ท.สมชาย แก้ววิบูลย์พันธ์ุ บ านาญ ด.ช.หฤษฎ์ แก้ววิบูลย์พันธ์ุ

5 7327 พ.จ.อ.คนึง พันทอง พัน สอ.21 สอ.2 สอ.รฝ. ด.ช.รักเกียรติ พันทอง

6 8402 จ.อ.พิษณุ แสงอ่อน กบฮ.กร. ด.ช.พีระพงษ์ แสงอ่อน

7 8573 ว่าท่ี ร.ต.สุรสิทธ์ิ วิระกา อล.ทร. ด.ช.รัชชานนท์ วิระกา

8 9329 ร.อ.ทวีวัฒน์ ชูศรีทอง กบร.กร. ด.ช.จีรวัฒน์ ชูศรีทอง

9 9735 จ.อ.ธนัง ชีเปรม     กยพ.กร. ด.ญ.สุภาวิดา ชีเปรม    

10 10196 จ.อ.นฤทธ์ิ ย้ิมรอด กฟก.1 กร. ด.ช.นนทกร ย้ิมรอด

11 10871 ร.อ.มีชัย ศรีไชย พัน สห.ทร.ท่ี 3 กรม สห.ทร. ด.ญ.สุชานาฏ ศรีไชย

12 11290 ร.ต.กวี แก้วหาวงษ์ อล.ทร. ด.ช.กษิด์ิเดช แก้วหาวงษ์

13 12500 พ.จ.อ.ศักด์ิชาย สุขส่ง พัน ซบร.กรม สน.พล.นย. ด.ช.ธีร์ฤควัต สุขส่ง

14 12532 จ.อ.สหชาติ ราชพิทักษ์ กฟก.1 กร. ด.ช.สหรัถ ราชพิทักษ์

15 13379 จ.อ.กิตติศักด์ิ บุญรัตน์ รร.ชุมพล ด.ช.ปรนิม บุญรัตน์

16 13711 จ.อ.พฤษดา เจริญคงไพบูลย์ ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.ภูริชญา เจริญคงไพบูลย์

17 13994 จ.อ.จิรทีปต์ ปอเจริญ กลน.กร. ด.ญ.วริยา ปอเจริญ

18 14293 ร.อ.พิสิษฐ์ชัย ศิริกันยา อล.ทร. ด.ช.ณัฐภัทร ศิริกันยา

19 14424 น.อ.ณรงค์ชัย ภู่เจริญยศ ทรภ.1 ด.ญ.เขมจิรา ภู่เจริญยศ

20 15202 จ.อ.กฤษดา กาญจนะ ฐท.กท. ด.ญ.ชลิตา กาญจนะ

21 15508 พ.จ.อ.อนันตวุฒิ มณีเชวง รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า พร. ด.ญ.ฐานรัก มณีเชวง

22 15692 จ.อ.สมเกียรติ ป่ินเพชรสวรรค์ รร.นร. ด.ญ.จุฑามณี ป่ินเพชรสวรรค์

23 15993 พ.จ.อ.ปรภัทร อยู่หม่ืนไวย กบฮ.กร. ด.ญ.ธัญญภัสร์ อยู่หม่ืนไวย

24 16875 ร.อ.สมชาย จันทร์ป้อม กตอ.กร. ด.ช.ศิริปรัชญ์ จันทร์ป้อม

25 16939 จ.อ.มานพ ร่มเย็น ทรภ.3 ด.ญ.จันทกานต์ ร่มเย็น

ส่งเสริม ม.ต้น หน้าท่ี 1 ของ 3 

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด

รายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2562

ประเภททุนส่งเสริม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

26 17294 จ.อ.อนันท์ เพขุนทด กยฝ.กร. ด.ญ.อนงค์ภัทร์ เพขุนทด

27 17302 ร.อ.พงษ์ศักด์ิ โพธ์ิเจริญ กรม ร.1พล.นย. ด.ญ.กมลชนก โพธ์ิเจริญ

28 17710 ร.ต.สมบัติ คงนมนาน บ านาญ ด.ญ.นันท์นภัส คงนมนาน

29 17714 พลอาสาพสิษ ภักดีค า รจ.ฐท.กรุงเทพ ด.ช.ณฐวรรธ ภักดีค า

30 17924 พ.จ.อ.มานิตย์ อ่วมน้อย พัน ลว.พล.นย. ด.ช.สิรวิชญ์ อ่วมน้อย

31 18896 พ.จ.อ.สายันต์ ค าสุวรรณ กบร.กร. ด.ญ.ณปภา ค าสุวรรณ

32 19203 พ.จ.อ.หญิงขนิษฐา หม่ันกิจ กพร.ทร. ด.ช.กิตติพัฒน์ หม่ันกิจ

33 19251 จ.อ.สมพงษ์ โลวะลุน กยฝ.กร. ด.ช.รัชชานนท์ โลวะลุน

34 19620 พ.จ.อ.วัชระ สิงธุมาลา กฝร.กร. ด.ช.วรายุทธ สิงธุมาลา

35 19942 พ.จ.อ.รุ่งรังศรี แสนเข่ือนแก้ว สห.ทร. ด.ญ.จุฑามาศ แสนเข่ือนแก้ว

36 20226 ร.ท.ไพศาล สามเรือนทอง กรง.ฐท.สส. ด.ช.ณภัทร สามเรือนทอง

37 20362 พ.จ.อ.ศักด์ิสิทธ์ิ รอดประจง ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ช.ปัณณวิชญ์ รอดประจง

38 20599 พ.จ.ต.สราวุธ ดูกลาง กฝร.กร. ด.ญ.จีรภัทร ดูกลาง

39 20899 พ.จ.อ.จารุพันธ์ บรรจงปรุ รร.นร. ด.ช.จารุวัฒน์ บรรจงปรุ

40 20907 จ.อ.ประมาณ อนุกูล ทรภ.3 ด.ช.ทัตเทพ อนุกูล

41 21086 พ.จ.ท.ปัญญา สุดศิลา กทบ.กร. ด.ช.ปฎิธาน สุดศิลา

42 21316 จ.อ.สมภพ มุขภักดี รร.ชุมพล ด.ช.อัษฎาวิน มุขภักดี

43 21351 ร.ท.สุพจน์ ยาค า พธ.ทร. ด.ญ.กัลยธร ยาค า

44 21450 จ.อ.สุทัด พุฒซ้อน ทรภ.3 ด.ช.เศรฐพงศ์ พุฒซ้อน

45 21526 ร.อ.ชลวัฒน์ โชติช่ืน รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า พร. ด.ญ.ชลพิชญาย์ โชติช่ืน

46 21846 จ.อ.ราชันย์ แก้วบุญเรือง กบร.กร. ด.ญสิราวรรณ แก้วบุญเรือง

47 21910 ร.ท.มานิต วงศ์เนียม กบร.กร. ด.ช.เอกภพ วงค์เนียม

48 21927 จ.อ.อิสระ เงินช้าง กทบ.กร. ด.ช.รัชพล เงินช้าง

49 22024 จ.อ.ทรงยศ มีสมโภชน์ กยฝ.กร. ด.ช.ชวิศ มีสมโภชน์

50 22047 พ.จ.อ.นที ศรีอมรรัตน์ กลน.กร. ด.ช.โกเมศ ศรีอมรรัตน์

51 22092 พ.จ.อ.ทัตพล ไตรยสุทธิ กฟก.2 กร. ด.ช.อัฑฒกร ไตรยสุทธิ

52 22122 พ.จ.อ.อดุลย์ รุ่งรัศมี ขว.ทร. ด.ญ.อิสริยา รุ่งรัศมี

53 22495 ร.อ.ศิริชัย จงไกรจักร ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.อินทร์กรแก้ว จงไกรจักร

54 22662 นายวัชระ อนุพันธ์ ขส.ทร. ด.ญ.ลักษณ์สุดา อนุพันธ์

ส่งเสริม ม.ต้น หน้าท่ี 2 ของ 3 

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

55 23024 พ.จ.อ.พงษ์ศักด์ิ มารมย์ กสพ.ฐท.สส ด.ญ.รัตนชนก มารมย์

56 23034 จ.อ.ภาณุ คงอ่ิม ขส.ทร. ด.ญ.พรหมพร คงอ่ิม

57 23884 พ.จ.อ.ณรงศักด์ิ รัตนวิไล ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ช.ปวเรศ รัตนวิไล

58 23978 พ.จ.อ.วิรัชช์ เอ่ียมสุกใส พัน รฝ.13 สอ.รฝ. ด.ช.ภัทรพล เอ่ียมสุกใส

59 24027 ร.ท.สมภพ รักษาแก้ว กสพ.ฐท.สส ด.ญ.พิชญ์สินี รักษาแก้ว

60 24246 พ.จ.อ.ปัณญาธร แสวงชัย พัน รนบ.พล.นย. ด.ช.พุฒิธร แสวงชัย

61 25071 พ.จ.อ.ธนัท มัชฌิมา กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.ปรียาพัชร์ มัชฌิมา

62 25137 พ.จ.อ.บัญชา จันทร์ชม พัน ร.9 พล.นย. ด.ช.คุณานนต์ จันทร์ชม

63 25171 ร.อ.ไชยา วิลาวรรณ์ สพ.ทร. ด.ญ.กนกวรรณ วิลาวรรณ์

64 25254 พ.จ.อ.เก่ง ร่วมรัก รปภ.ฐท.กท. ด.ญ.แม้นวาด ร่วมรัก

65 25295 ว่าท่ี ร.ท.ภาณุวัฒน์ วรรณปะเถาว์ พัน สห.ทร.ท่ี 1 ด.ช.ธนวรภัทร วรรณปะเถาว์

66 25405 ร.ต.วิโรจน์ ราชู กตอ.กร. ด.ช.วิทรรศน์ ราชู

67 25416 น.ต.กฤษฎา อร่ามศิริรุจิเวทย์ กบร.กร. ด.ญ.ณัฎฐ์วรินทร์ อร่ามศิริรุจิเวทย์

68 25523 จ.อ.สุริยา เจียมบุษย์ กรม ร.3 พล.นย. ด.ญ.สิรินทรา เจียมบุษย์

69 25546 พ.จ.อ.อ านาจ เห็มนุช พัน สอ.23 กรม สอ.2สอ.รฝ. ด.ช.รชต เห็มนุช

70 25575 พ.จ.อ.วีระยุทธ คีรีชล กบฮ.กร. ด.ญ.วสิตา คีรีชล

71 25598 พ.จ.อ.ลาภิศ อุปรีที พัน สอ.23 กรม สอ.2สอ.รฝ. ด.ญ.กนกภรณ์ อุปรีที

72 25616 พ.จ.อ.ทวีรัตน์ วัณนา นสร.กร. ด.ช.ธีรภัทร วัณนา

ส่งเสริม ม.ต้น หน้าท่ี 3 ของ 3 

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

1 4298 พลอาสาเทอดทูล จ านง ฐท.สข.ทรภ.2 นายกันตทัตต์ จ านง

2 4382 พ.จ.อ.พงศกร บุญรอดรักษ์ ฐท.สข.ทรภ.2 นายฤทธิเดช บุญรอดรักษ์

3 5790 พ.จ.ต.เฉลิม กองทรัพย์ กฟก.1 กร. นายปกรณ์เกียรต์ิ กองทรัพย์

4 6069 พ.จ.อ.สมศักด์ิ พันธุเขตต์การณ์ บก.อศ. นายเอกกมล พันธุเขตต์การณ์

5 6894 น.ต.รามิน เพ็งลี สอ.1 สอ.รฝ. น.ส.เบญญาภา เพ็งลี

6 8025 พ.จ.อ.อาทิตย์ ละลมชัย ฐท.สข.ทรภ.2 น.ส.ปภาดา ละลมชัย

7 9565 ร.อ.ศิรภณ ภักดี กสพ.ฐท.สส น.ส.ศิรยา ภักดี

8 11656 พ.จ.อ.สายัณห์ จุ้ยเสง่ียม ยศ.ทร. นายปวเรศ จุ้ยเสง่ียม

9 11755 พ.จ.อ.พงษเทพ ขุนไตรเลิศ พัน ซบร.กรม สน.พล.นย. นายณัฐณรงค์ ขุนไตรเลิศ

10 12919 ร.อ.หญิงปาริชาติ เช้ือจิตรนุกูล กง.ทร. นายธนายุต เช้ือจิตรนุกูล

11 13896 จ.อ.วีระพงษ์ แย้มพิกุลพันธ์ุ รร.นร. ด.ญ.ศศิธร แย้มพิกุลพันธ์ุ

12 14100 ร.ท.วิศรุต อักโขพันธ์ุ กอท.ฐท.สส. น.ส.สุภาสินี อักโขพันธ์ุ

13 14449 พ.จ.ต.ศรณ์ปัญญา คงวิทย์ บก.นย. น.ส.อุรัสญา คงวิทย์

14 14515 พ.จ.ต.ธนภัทร เตียวเจริญ ยศ.ทร. นายธรรมวิทย์ สุขสะฐาน

15 14717 ร.ท.เศรษฐวิทย์ วงศ์วัฒนากุล รร.นร. น.ส.ดนิตา วงศ์วัฒนากุล

16 15424 พ.จ.ท.ดุรงค์ฤทธ์ิ ก าเหนิดสมุทร รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า พร. นายอิทธิฤทธ์ิ ก าเหนิดสมุทร

17 15511 นางเกษร พูลมนัส ธนาคาร นายเอกณัฐ พูลมนัส

18 15583 พ.จ.อ.วีรวิชญ์ เกตุทิม นสร.กร. นายณพวุฒิ เกตุทิม

19 15644 น.ท.ยุทธนา เช้ือจิตรนุกูล บก.ทร. ด.ช.ธนายุต เช้ือจิตรนุกูล

20 15892 จ.อ.แสวง สีค าแท้ ทรภ.1 น.ส.จิรัชติยาภรณ์ สีค าแท้

21 15898 ร.อ.วิสูตร จูเซียน ฐท.สข.ทรภ.2 นายชยานันท์ จูเซียน

22 16108 พ.จ.อ.พลประการณ์ มาพร กยฝ.กร. น.ส.เบญจพร มาพร

23 16708 น.ต.อุทัย กล้วยน้ า บ านาญ ด.ญ.พรนัชชา กล้วยน้ า

24 16753 พ.จ.อ.อเนค ทานาลาด สสท.ทร. น.ส.กุลธิดา ทานาลาด

25 18160 พ.จ.อ.อาคม ทองดี กฟก.1 กร. นายนฤปนาท ทองดี

ส่งเสริม ม.ปลาย หน้าท่ี 1 ของ 2 

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด

รายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2562

ประเภททุนส่งเสริม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000 บาท

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

26 18511 พ.จ.อ.วรวุฒิ กล่ินขจร พัน ลว.พล.นย. นายณัฐฐภัทร กล่ินขจร

27 18992 จ.อ.สรายุทธ ก่ิงวิชิต กยฝ.กร. นายภูมิพัฒน์ ก่ิงวิชิต

28 19868 พ.จ.อ.สุชาติ กล่ันเกล้ียง ศฝ.นย. น.ส.สุธาพรรณ กล่ันเกล้ียง

29 19874 นายกิจติศักด์ิ รักซ้อน ขส.ทร. นายก้องกฤษณะ รักซ้อน

30 20098 พ.จ.อ.สมพร สมัครพงศ์ ฐท.สข.ทรภ.2 น.ส.ณัฐณิชา สมัครพงศ์

31 20118 พ.จ.อ.พิชิต กัลยาณมณีกร กอท.ฐท.สส. นายเจษฏาพร กัลยาณมณีกร

32 20579 น.ต.สมศักด์ิ พร้อมพอช่ืนบุญ กบร.กร. น.ส.ณิชกุล พร้อมพอช่ืนบุญ

33 20640 พ.จ.อ.ไพจิตร ศรีทุมมา อจปร.อร. นายจีรพัฒน์ ศรีทุมมา

34 21245 ว่าท่ี ร.อ.หญิง ปทุมทิพย์อุชม สตน.ทร. ด.ญ.ธัญชนก อุชม

35 21871 พ.จ.อ.พิพัฒธรรม ค าหล้า สอ.รฝ. นายทศธรรม ค าหล้า

36 22246 น.ท.ปราโมทย์ ไชยผล อร. น.ส.สุชญา ไชยผล

37 22369 พ.จ.อ.ลิกุล เพาะนาไร่ นย. น.ส.พอใจ เพาะนาไร่

38 22483 พ.จ.อ.พิสุทธ์ิ ภาคนาม กฟก.2 กร. นาย ธนิ ภาคนาม

39 23146 น.อ.หญิงรักชนก เช้ือวงษ์ ยศ.ทร. น.ส.ปันปรีดา เช้ือวงษ์

40 23301 จ.อ.สุริยัน สุนทร กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.พัชราภรณ์ สุนทร

41 23942 นายวรรณลภ เท่ียงบุญ ขส.ทร. นายพีระพงศ์ เท่ียงบุญ

42 23962 ร.ทงสุรินธร พลเย่ียม พธ.ทร. นายเดชาธร พลเย่ียม

43 24479 นายส าเริง นวลแก้ว กบร.กร. น.ส.อริศรา นวลแก้ว

44 24722 พ.จ.ต.ณภัทร ชัยปัญญา สน.รนภ.ยศ.ทร. น.ส.ชุติกาญจน์ ทองค า

45 24734 ร.อ.สินชัย วุฒิกรีเกียรติ กรง.ฐท.สส. น.ส.ณัฏฐากร วุฒิกรีเกียรติ

46 24752 พ.จ.อ.สรรเสริญ ศิริสินธ์ุ ชย.ทร. นายมหาสมุทร ศิริสินธ์ุ

47 24766 พ.จ.ท.กิตติคุณ ศรีวรรณเจริญ รปภ.สพ.ทร. ด.ญ.สุชาดา ศรีวรรณเจริญ

48 24887 พ.จ.อ.กฤชกร ออมสิน อจปร.อร. นายรชต ออมสิน

49 24924 จ.อ.ราเชน เหมศิริ พัน ป.4 กรม ป.นย. นาย สหรัถ เหมศิริ

50 25121 พ.จ.อ.ณัฐวุฒิ แปลงไธสง กฟก.2 กร. นายจิรพันธ์ แปลงไธสง

51 25175 ร.ท.บุญเสริม ค าสุข สอ.รฝ. นายปรวรรตน์ ค าสุข

52 25229 ร.ท.อรรถวิทย์ อาจแรง กลน.กร. ด.ญ.ธัญนาฎ อาจแรง

53 25526 นายสุศวัส ไชยค าภา อจปร.อร. น.ส.ปาณิสรา ไชยค าภา

ส่งเสริม ม.ปลาย หน้าท่ี 2 ของ 2 

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

1 4143 ร.อฺ.ด ารง ทอพิมาย ฐท.สข.ทรภ.2 น.ส.ณฐพร ทอพิมาย

2 6548 พ.จ.ท.อาคม เมืองแก้ว ฐท.สข.ทรภ.2 น.ส.ภัทรพรณ์ เมืองแก้ว

3 18245 จ.อ.นิพิฐนันท์ สอนบุญตานันต์ รปภ.ฐท.สส. น.ส.ณิชนิตา สอนบุญตานันต์

4 22821 นายอโณทัย ศรีพล อจปร.อร. นายธัญเทพ ศรีพล

5 4030 จ.อ.ชัยประสิทธ์ิ งามญาณ สพ.ทร. น.ส.ณัฐพร งามญาณ

6 6811 นายยุทธนา จุ่นแพร อจปร.อร. นายเจษฎาภรณ์ จุ่นแพร

7 9896 จ.อ.อังคาร ทองศิริ กลน.กร. นายธีรภัทร์ ทองศิริ

8 15674 พ.จ.อ.สายันต์ ชินบุตร กรม สน.พล.นย. น.ส.นิมิตตา ชินบุตร

9 20000 จ.อ.ไพฑูรย์ ข่าทิพย์พาที กยพ.กร. นายศุภกร ข่าทิพย์พาที

10 16306 ร.ท.มนตรี ชัยวงค์ กฟก.1 กร. นาย ฐิติพันธ์ ชัยวงค์

11 21822 พ.จ.อ.วรชาติ ทับจีบ สสท.ทร. นายวัชรพล ทับจีบ

ส่งเสริม อาชีวศึกษา หน้าท่ี 1 ของ 1 

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด

รายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2562

ประเภททุนส่งเสริม ระดับช้ันอาชีวศึกษา ทุนละ 3,500 บาท

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

1 3881 น.ต.รฐนนท์ สุขเอ่ียม พร. น.ส.สหัสวรรษ สุขเอ่ียม

2 4090 พ.จ.อ.สุชาติ พุ่มเพ็ง ฐท.สข.ทรภ.2 น.ส.ชลธาร พุ่มเพ็ง

3 4242 จ.อ.สมพงษ์ วารีดี ฐท.สข.ทรภ.2 น.ส.ลลิตา วารีดี

4 4708 พ.จ.อ.วิโรจน์ รัตนธรรม กบฮ.กร. น.ส.วรกมล รัตนธรรม

5 5925 พ.จ.อ.หญิงปุณยวีร์ วสุเลิศธนานนท์ ยศ.ทร. นายณัฐภัก โรหิตรัตนะ

6 6122 พ.จ.อ.สมพงษ์ ลมหวล ฐท.พง.ทรภ.3 น.ส.กัณทิชา ลมหวล

7 6298 พ.จ.อ.ปรีชา เวชสุวรรณ์ พัน สอ.22 สอ.รฝ. น.ส.ชไมพร เวชสุวรรณ์

8 6843 น.อ.ธีระ ฟักแฟง บ านาญ น.ส.ปูรณิศ ฟักแฟง

9 7279 พจ.อ.ศุภสิทธ์ิ เสาทอง พัน สอ.12 กรม สอ.1 สอ.รฝ. น.ส.พันธิตรา เสาทอง

10 7304 พ.จ.อ.สุรพล แสงอรุณ ฐท.สข.ทรภ.2 น.ส.ศุภัชฌา แสงอรุณ

11 7723 น.ท.กราญรักษ์ ขันธวัฒน์ อร. นายฟากฟ้า ขันธวัฒน์

12 8187 น.ท.หญิงพรพิศ สุริยผัส กง.ทร. นายณงค์ฤทธ์ิ สุริยผัส

13 8610 พ.จ.อ.ด ารงค์ ไกรคุ้ม พัน ถ.พล.นย. น.ส.กุญช์ชญา ไกรคุ้ม

14 8841 ร.อ.ประพันธ์ อินทนิล ทรภ.1 น.ส.กรวรินทร์ อินทนิล

15 9239 น.ต.ภิญโญ ซ้ิมเจริญ อล.ทร. น.ส.ภิญญาดา ซ้ิมเจริญ

16 10791 ร.ต.ประวิทย์ อวยเจริญ กรม ป.พล.นย. นายอริญชย์ อวยเจริญ

17 11359 นายสิทธิพงศ์ เรณุมาศ ฐท.สข.ทรภ.2 นายรัฐพล เรณุมาศ

18 11746 น.ท.เริงฤทธ์ิ หลักเพ็ชร์ บ านาญ น.ส.มนันญา หลักเพ็ชร์

19 11821 พ.จ.ต.สุนทร ขวัญเพ็ชร ฐท.สข.ทรภ.2 น.ส.เพ็ญนภา ขวัญเพ็ชร

20 11937 น.ต.สมศักด์ิ สงวนแก้ว บ านาญ นายทินาคม สงวนแก้ว

21 12077 ร.ท.ชัยยันต์ ศรีสงค์ พัน ปบค.2 นย. นายชนาธิป ศรีสงค์

22 12151 น.ต.สุรพล สุขสงวน กรม รปภ.นย. นายชลันธร สุขสงวน

23 12610 ร.ต.พรชัย ตาใส ฐท.พง.ทรภ.3 น.ส.ตีระณา ตาใส

24 12659 น.ต.สุดท้าย เข็มกายี สสท.ทร. นายนฤสรณ์ เข็มกายี

25 12701 น.ท.วีระชน พันทวี พร. นายราชนาวี พันทวี

ส่งเสริม อุดมศึกษา หน้าท่ี 1 ของ 3 

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด

รายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2562

ประเภททุนส่งเสริม ระดับช้ันอุดมศึกษา ทุนละ 4,000 บาท

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

26 13084 ร.อ.พัลลภ กล้ายประยงค์ กยพ.กร. น.ส.พนิดา กล้ายประยงค์

27 13326 พ.จ.อ.บรรเจิด อาทยะกุล สก.ทร. นายธนบดี อาทยะกุล

28 13464 พ.จ.อ.หญิงสิริกาญจน์ หิรัญจิรวงศ์ กง.ทร. น.ส.ณัฐสินี หิรัญจิรวงศ์

29 13827 พ.จ.อ.ไพรัตน์ เพ่งผล กง.ทร. น.ส.ธีรจุฑา เพ่งผล

30 14015 พล.ร.ต.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ ขว.ทร. น.ส.สุกฤตา ลอยรัตน์

31 14444 น.ต.พนม น้อยเจริญ รพ.กรุงเทพฯ พร. น.ส.กนิษฐา น้อยเจริญ

32 15092 ร.ต.บรรดิษฐ์ ขุนบ ารุง กตอ.กร. น.ส.ณัฎฐา ขุนบ ารุง

33 15318 พ.จ.อ.เลอศักด์ิ ตันสงวน ขว.ทร. น.ส.ศิริสุดา ตันสงวน

34 15331 ร.ท.สุชาติ บุญเกตุ บ านาญ น.ส.วริษา บุญเกตุ

35 15418 น.ท.หญิงภัทราภรณ์ ทวีชัย กง.ทร. น.ส.พรนภัส ทวีชัย

36 15940 จ.อ.ทวีศักด์ิ พรรคติวงษ์ กตอ.กร. นายธนาทิป พรรคติวงษ์

37 16020 พ.จ.อ.ดนุพัฒน์  ศิวะเกรียงไกร กชธ.ฐท.สส. นายกวีวัฒน์  ศิวะเกรียงไกร

38 16094 พ.จ.อ.สมศิลป์ ซุ่นเห้ง ฐท.สข.ทรภ.2 นายปกรณ์ ซุ่นเห้ง

39 16491 น.อ.ณัฎฐวุฒิ พูพะเนียด ยศ.ทร. นายณัฐพล พูพะเนียด

40 16603 น.อ.วิชะยะ พิริยะวัฒน์ ฐตร.ฐท.สส. น.ส.กัญญณัฐ พิริยะวัฒน์

41 17553 น.ต.ตะวัน เชยวิจิตร สก.ทร. น.ส.ศศิวิมล เชยวิจิตร

42 18275 ร.ท.ทเวศ ว่องวิทย์ กยฝ.กร. น.ส.มนัญชยา ว่องวิทย์

43 18490 ร.ต.อนุศักด์ิ แสงทับทิม รพ.อาภากร นายศุภกร แสงทับทิม

44 18520 พ.จ.อ.นิเวช มีเคลือบ กบร.กร. นายวรพงศ์ มีเคลือบ

45 18660 พ.จ.อ.จริน คงสงค์ ทรภ.3 นายจริวัฒน์ คงสงค์

46 18897 พ.จ.อ.นุกูล ปลอดเทพ ทรภ.1 น.ส.ธีวรา ปลอดเทพ

47 19345 ร.ต.ไชยา เนียมแสง กลน.กร. นายวรรณชัย เนียมแสง

48 19545 น.ต.กฤษดา ยาหิรัญ กรม สอ.2 สอ.รฝ. น.ส.ปิยะธิดา ยาหิรัญ

49 19576 พ.จ.อ.วิโชติ เทียมทัน พัน สอ.22 สอ.รฝ. นายธนดล เทียมทัน

50 20122 นางเนาวรัตน์ บุญเหลือ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พร.น.ส.สุภัชชา บุญเหลือ

51 21717 ร.อ.บุญน า สิริวิชโช ยก.ทร. นายฉลองบุญ สิริวิชโช

52 22547 พ.จ.อ.อ านาจ เน่ืองหนุน กบฮ.กร. น.ส.สุพรรณษา เน่ืองหนุน

53 22656 นายสุรนันท์ ถนอมกล่อม อจปร.อร. น.ส.ชยาภรณ์ ถนอมกล่อม

54 22871 น.ต.สิวะวุฒิ ตัณฑุมาศ อจปร.อร. นายณัฐวุฒิ ตัณฑุมาศ

ส่งเสริม อุดมศึกษา หน้าท่ี 2 ของ 3 

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

55 22885 น.อ.วิจัย จันทร์แทน พธ.ทร. นายวิชยุตม์ จันทร์แทน

56 23220 พ.จ.อ.นราเมศ ธรรมวิเศษ ขส.ทร. นายนราธร ธรรมวิเศษ

57 23499 พ.จ.อ.สมปอง ธรรมวาโร สก.ทร. น.ส.โชติรส ธรรมวาโร

58 23817 พ.จ.อ.ประเสริฐ สิริรัตน์ ขส.ทร. นายปฐพี สิริรัตน์

59 23919 น.ต.สุธรรม ปันท่าเรือ พร. นายสุภัทร ปันท่าเรือ

60 24147 พ.จ.อ.ชัยพฤกษ์ วรรณพัฒน์ กบร.กร. น.ส.ณิชากร วรรณพัฒน์

61 24421 ว่าท่ี ร.ต.พิษณุ ชูเดช กพ.ทร. น.ส.พอเพียง ชูเดช

62 24698 นางเยาวภา จินดาพล ฐท.พง.ทรภ.3 น.ส.อวัศยา ม่ันคง

63 25244 พ.จ.อ.อิสลา ล้ิมใช้ กลน.กร. น.ส.ธัญลักษณ์ ล้ิมใช้

64 25457 ร.ท.สรศักด์ิ กล่ินหอม อศ. น.ส.เนตรสกาว กล่ินหอม

65 25482 จ.อ.มงคล วจนะสิริวรรณ พัน สอ.12 กรม สอ.1 สอ.รฝ. น.ส.กมลรัตน์ วจนะสิริวรรณ

66 25589 ร.ท.สนาน สังฆมานนท์ พัน ถ.พล.นย. น.ส.ชยาภรณ์ สังฆมานนท์

ส่งเสริม อุดมศึกษา หน้าท่ี 3 ของ 3 

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน

ตรวจถูกต้อง

             น.อ.

ผู้จัดการ สค.รน.

ส.ค.-62



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

1 5337 พ.จ.อ.กฤษดา ถนอมวงศ์ ดย.ทร.ฐท.กท. น.ส.ปาณิสรา ถนอมวงศ์

2 5874 พ.จ.อ.นรากร เขียวเมือง พัน สอ.11 สอ.รฝ. ด.ช.ชิษณุ เขียวเมือง

3 6360 พ.จ.อ.นิพล มณีเจริญ ทรภ.3 ด.ญ.ณัฐณิชา มณีเจริญ

4 6874 จ.อ.กฤชพล สมวงษ์ กยฝ.กร. ด.ญ.ธนัชพร สมวงษ์

5 7095 น.ท.สมเกียรติ แท่นงาม ฐท.สส. ด.ญ.รมย์นลิน แท่นงาม

6 11337 พ.จ.ท.ณภัทร แจ่มจ ารัส  ยศ.ทร. นายสิรวิชญ์ แจ่มจ ารัส 

7 11583 พ.จ.อ.เสริมศักดิ ศิลาวล ฐท.สข น.ส.ปวีณา ศิลาวล

8 12382 จ.อ.ปวัตน์ ช่วยสงค์ พัน สห.ทร.ท่ี3 สห.ทร. ด.ญ.ปัณฑิตา ช่วยสงค์

9 13236 พ.จ.อ.ศักด์ิชัย สังฆะกาโร สพ.ทร. ด.ญ.ณัฏฐธิดา สังฆะกาโร

10 13237 ร.ท.ภวิต สุวะเสน สพ.ทร. ด.ญ.ณัทณิชา สุวะเสน

11 14160 ร.ต.กึกก้อง จันทร์พรม สน.กร. ด.ญ.จิดาภา จันทร์พรม

12 14261 น.อ.ทศพร ปราบริปู อจปร.อร. ด.ญ.ทิพย์กฤตา ปราบริปู

13 15095 จ.อ.วิเชียร สุทธิ กตอ.กร. ด.ญ.ปุณยวีร์ สุทธิ

14 15368 นายมานิตย์ ม่ังอุดม อจปร.อร. ด.ญ.มัชฌิมาย์ ม่ังอุดม

15 16065 พ.จ.อ.นิพนธ์ เอกแก้วน าชัย กยฝ.กร. น.ส.ฤทัยภักด์ิ เอกแก้วน าชัย

16 16413 ว่าท่ี น.ต.นรัตน์ พุ่มเล่ง กขส.ฐท.สส. ด.ช.กันตพงศ์ พุ่มเล่ง

17 16612 ร.ต.ศุภชัย บุญโยธา สพ.ทร. ด.ญ.ศศิปรียา บุญโยธา

18 16784 จ.อ.สุบิน อ่อนบ้านแดง กฟก.2 กร. ด.ช.ชโยดม อ่อนบ้านแดง

19 16878 จ.อ.เรืองฤทธ์ิ โอบอ้อม กบร.กร. ด.ญ.ประกายทิพย์ โอบอ้อม

20 18189 น.ท.สมพ่วง จันแปงเงิน สพ.ทร. ด.ญ.ชาลิสา จันแปงเงิน

21 18345 จ.อ.ณรงค์ ขอดแก้ว กฟก.1 กร. ด.ช.นริศ ขอดแก้ว

22 18487 พ.จ.อ.ดนัย บุญบุตตะ สอ.รฝ. ด.ช.แทนคุณ บุญบุตตะ

23 18807 พ.จ.อ.จรัส เกตุสุวรรณ์ พัน ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.สุพิชชา เกตุสุวรรณ์

24 19866 จ.อ.พรเทพ หลุมแก้ว กบฮ.กร. ด.ช.ณัฏฐกิตต์ิ หลุมแก้ว

เรียนดี ม.ต้น หน้าท่ี 1 ของ 2 

ผนวก ก.

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด

รายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2562

ประเภททุนเรียนดี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,500 บาท

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

25 20682 น.ต.หญิง ธัญญธร ภิญโญนันท์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พร.ด.ช.กันตภณ ภิญโญนันท์ 

26 21241 พ.จ.อ.ภาณุมาศ สุขฉัตร กฟก.2 กร. น.ส.ปภาวรินทร์ สุขฉัตร

27 21538 พ.จ.อ.ศุภโชค ชาญบัณฑิตนันท์ กบร.กร. น.ส.ณัฐนิชา ชาญบัณฑิตนันท์

28 21571 พ.จ.อ.สุรัช พ่ึงประภา ขว.ทร. น.ส.ยวิษฐา พ่ึงประภา

29 21983 จ.อ.อภิชาติ ศิริรักษ์ กตอ.กร. ด.ช.อภิภัทร ศิริรักษ์

30 22105 พ.จ.ท.เข็มชาติ ค าย่ิง กฟก.2 กร. ด.ช.บัญญวัต ค าย่ิง

31 22170 นายกวีณัท ลอยวานิช สพ.ทร. ด.ญ.พัทธนันท์ ลอยวานิช

32 22445 ร.อ.วรพจน์ ปรัชญกุล กฝร.กร. ด.ญ.กนกกาญจน์ ปรัชญกุล

33 23558 พ.จ.อ.สุรพล จันทร์เพ็ญ กตอ.กร. ด.ญ.สุภัสสรา จันทร์เพ็ญ

34 23738 ร.ต.เฉลิม ชอุ้มผล สลก.ทร. ด.ญ.รุ่งสกุล ชอุ้มผล

35 23807 น.อ.วิทยา สิริบุญโรจน์ สก.ทร. ด.ญ.พีรดา สิริบุญโรจน์

36 23859 พ.จ.อ.กรุง ทองชาวกรุง กฝร.กร. ด.ญ.กุลิสรา ทองชาวกรุง

37 24725 จ.อ.มนูญ โส๊ะพันธ์ ทรภ.3 ด.ช.ปัณณพัฒน์ โส๊ะพันธ์

38 24732 จ.อ.ธนกร เรืองศิริ สสท.ทร. ด.ญ.ชนัดดา เรืองศิริ

39 24889 พ.จ.อ.พัฒนา บุญประเสริฐ กรม รฝ.1 สอ.รฝ. ด.ญ.พัชราภรณ์ บุญประเสริฐ

40 25209 จ.อ.สมัย ศรีงาม พัน.5 กรม ร.2 พล.นย. ด.ญ.พัชรมัย ศรีงาม

41 25240 จ.อ.บัณฑิต โคกทอง กรม สอ.1 สอ.รฝ. ด.ญ.บัณฑิตา โคกทอง

42 25268 จ.อ.อภิชาติ ภิรมย์ร่ืน กตอ.กร. ด.ญ.พัชรพร ภิรมย์ร่ืน

43 25460 นายนิพนธ์ อินทะทรัพย์ ขส.ทร. ด.ญ.ฉัตรชนก อินทะทรัพย์

เรียนดี ม.ต้น หน้าท่ี 2 ของ 2 

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

1 9645 จ.อ.อมรเทพ นามวิเศษ ทรภ.3 น.ส.อนัญญา นามวิเศษ

2 11658 ร.อ.ถวิล พงษ์พิทักษ์ กทส.ฐท.สส. น.ส.จีรนันท์ พงษ์พิทักษ์

3 13756 ร.ท.สายชล เจริญวัย กยฝ.กร. น.ส.ปภาวดี เจริญวัย

4 14221 พ.จ.อ.เชิดชัย เพียรสิงห์ กบร.กร. น.ส.เสาวลักษณ์ เพียรสิงห์

5 15050 พ.จ.อ.ชัยณรงค์ ศรีงามผ่อง ขส.ทร. นางภรัณยู ศรีงามผ่อง

6 19750 ว่าท่ี ร.ต.วัชระ เสือพัด กรง.ฐท.สส. น.ส.พิชญา เสือพัด

7 9246 น.ท.หญิงระวิพรรณ สุนทรเวชพงษ์ รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า พร. นายภูหิน ทองสุก

8 13820 พ.จ.อ.วิชัย ผลาหาญ พัน.ลว.พล.นย. นายธนวิชญ์ ผลาหาญ

9 13871 น.ท.ชนะ ภูมิประเสริฐ พร. น.ส.พัณณ์พนิต ภูมิประเสริฐ

10 18621 พ.จ.อ.กฤติกร เขจรเนตร กลน.กร. น.ส.ณัฐนรี เขจรเนตร

11 19698 น.ท.ธรรมรงค์ ศรีวับ วศ.ทร. นายพรรณรงค์ ศรีวับ

12 20099 ร.อ.ธกล คงเจ้ียง ฐท.สข น.ส.ธนาพรรณ คงเจ้ียง

13 20760 พ.จ.อ.สัมภาษณ์ เบิดศรี กบฮ.กร. น.ส.พิมพ์พร เบิดศรี

14 23880 ร.ท.โสธร แก้วพิภพ สก.ทร. น.ส.ธนัญญา แก้วพิภพ

15 23984 พ.จ.อ.ย่ิงยศ แสงละออ กทส.ฐท.สส. นายพีระณัฐ แสงละออ

16 12755 น.ต.เหรียญกล้า กล่ าสกุล นย. นายเกียรติภูมิ กล่ าสกุล

17 22646 พ.จ.อ.ศักด์ิวิทยา วงศ์เฟียง กลน.กร. น.ส.อติพร วงศ์เฟียง

18 24009 ร.ต.พิจักษณ์ สุขารมย์ สน.กร. นายเจษฎา สุขารมย์

19 25263 น.ท.ธนพงษ์ สดากร อล.ทร. น.ส.ฐิติยา สดากร

เรียนดี ม.ปลาย หน้าท่ี 1 ของ 1 

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด

รายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2562

ประเภททุนเรียนดี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 4,000 บาท

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

1 6758 พ.จ.อ.สุรศักด์ิ ขวัญยืน กยฝ.กร. น.ส.สุพิชญา ขวัญยืน

2 7184 พ.จ.อ.โชติภัทร จันทโชติ กฝร.กร. น.ส.บุรัสกร จันทโชติ

3 7258 พ.จ.อ.สรายุทธ สนศรีทอง กบร.กร. น.ส.ปพิชญา สนศรีทอง

4 7509 พ.จ.อ.กฤษฎา คล่องแคล่ว กขส.ฐท.สส. น.ส.วิภาวดี คล่องแคล่ว

5 7581 พ.จ.อ.ด ารงค์ ผิวผ่อง สสท.ทร. น.ส.พิชญาภา ผิวผ่อง

6 8649 นายสมบูรณ์ จ่ันเพ็ชร์ อจปร.อร. น.ส.อรปรียา จ่ันเพ็ชร์

7 9680 จ.อ.นักรบ แสงฤทธ์ิ กยฝ.กร. น.ส.พรพรรษา แสงฤทธ์ิ

8 12905 น.ต.ปรีชา บุญนาคแก้ว สก.ทร. น.ส.ปนิดา บุญนาคแก้ว

9 13629 พ.จ.อ.เอกราช ประยงค์ตระกูล ยศ.ทร. น.ส.อาวัล ประยงค์ตระกูล

10 15897 ร.ท.พรหมเดช ยอแสง นสร.กร. นายพัทธพล ยอแสง

11 16730 นางเพ็ญศรี มูลสุวรรณ สก.ทร. นายสรสิช มูลสุวรรณ

12 17018 พ.จ.อ.เชน บุญช่วย กลน.กร. น.ส.รัชฎาภรณ์ บุญช่วย

13 17057 นายเทอดศักด์ิ ข าเขียว อจปร.อร. น.ส.เบญจกัลยาณี ข าเขียว

14 19840 พ.จ.อ.เฉลิมพล ระก าทอง ทรภ.3 นายธนกร ระก าทอง

15 19915 น.ท.ฐิติกร ค าด ารงกุล สธน.ทร. นายธนศร ค าด ารงกุล

16 20354 พ.จ.อ.ปรีชา ศรสิทธิ รปภ.ฐท.กท. น.ส.วรกมล ศรสิทธิ

17 20414 น.ท.วีระยุทธ์ ไชยหิรัญการ อจปร.อร. นายสันติรุจ ไชยหิรัญการ

18 20532 ร.ท.สิทธิพล ชาวบล พัน ลว.พล.นย. น.ส.สิริภา ชาวบล

19 22342 พ.จ.อ.วีระศักด์ิ เกษมพรมณี รปภ.ฐท.กท. นายศุภชัย เกษมพรมณี

20 22458 พ.จ.อ.หญิงโชติกา เรียบดี รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า พร. น.ส.สุธาสินี เรียบดี

21 22816 ร.อ.ปวุติ แก้วละเอียด กรม ร.3 พล.นย. น.ส.จิตตระกานต์ แก้วละเอียด

22 24418 นางจีรภา เลิศกาญจนศักด์ิ สบ.ทร. นายศุภเศรษฐ์ เลิศกาญจนศักด์ิ

23 24669 ว่าท่ี ร.อ.ฐากร พันธะปลิว รปภ.ฐท.กท. น.ส.ภูริดา พันธะปลิว

24 24943 พ.จ.อ.ก่อเกียรติ แก้วลมูล กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.ธนวรรณ แก้วลมูล

เรียนดี อุดมศึกษา หน้าท่ี 1 ของ 1 

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด

รายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2562

ประเภททุนเรียนดี ระดับช้ันอุดมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน

ตรวจถูกต้อง

          น.อ.

ผู้จัดการ สค.รน.

ส.ค.-62



ท่ี เลขสมาชิก สังกัด

1 9581 พ.จ.อ.รุ่งโรจน์ วิเศษขาม กบร.กร. ด.ช.พิชญากร วิเศษขาม

2 10599 ร.ท.ศิริพงศ์ ศรีวรรณ พร ด.ช.ศิรวิชญ์ ศรีวรรณ

3 11750 น.ต.ปราโมทย์ จิระวงษ์ถาวร อร. ด.ญ.ปทิตตา จิระวงษ์ถาวร

4 12630 ร.อ.สุพจน์ รอดทุกข์มโหสถ อรม.อร. ด.ช.เสฏฐวิทย์ รอดทุกข์มโหสถ

5 15281 นายเอกชัย นุชนารถ ขส.ทร. ด.ช.ธนชัย นุชนารถ

6 16681 พ.จ.อ.หญิงลัดดาวรรณทองเอียด รพ.ฐท.สส. ด.ช.แทนคุณ ทองเอียด

7 17250 น.ต.โสรัจ เช้ือฉ่ าหลวง กง.ทร. นายพรรษชล เช้ือฉ่ าหลวง

8 22594 นายณัฐพงษ์ คงตาด า อร. ด.ช.ณัฐปพน คงตาด า

9 22916 จ.อ.อนัน แสวงลาภ พัน สห.ทร.ท่ี1 นายจิรเมธ แสวงลาภ

10 24433 พ.จ.อ.เจษฎาพร ต้ังศิริกุลพร อร. นายชยากร ต้ังศิริกุลพร

11 24588 พ.จ.ต.อวยพร ชูศรี ฐท.สข. ด.ช.กฤตเมธ ชูศรี

12 25535 พ.จ.อ.สันติ สุขเรือน พัน สอ.21 สอ.รฝ. ด.ช.พิชญุตม์ สุขเรือน

ทุนดูแลเป็นพิเศษ หน้าท่ี 1 ของ 1 

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด

รายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2562

ส.ค.-62

ประเภททุนท่ีต้องดูแลเป็นพิเศษ ทุนละ 5,000 บาท

ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน

ตรวจถูกต้อง

          น.อ.

ผู้จัดการ สค.รน.


