
ผนวก ก. 
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด 

รายชื่อผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2561 
ประเภททุนเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,500 บาท 

  

ท่ี 
เลข

สมาชิก 
ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน สังกัด ช่ือบุตรที่ขอรับทุน 

1 3864 น.อ.พงศ์ปณต ปรีดา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ด.ช.ถามพัฒน์ ปรีดา 
2 5175 ร.ต.สุระสิทธ์ิ ทรพีสิงห์ พัน ขส.สอ.รฝ. ด.ช.แทนโท ทรพีสิงห์ 
3 6138 ร.ท.นิยม บุตรจันทร ์ ศฝท.ยศ.ทร. น.ส.ปิยธิดา บุตรจันทร ์
4 6505 น.ต.ชัยชะนะ ทองบัว นสร.กร. ด.ญ.ชญานิษฐ ์ ทองบัว 
5 6624 น.ต.โสภณ ดารารตัน ์ อจปร.อร. ด.ญ.สุชานันท์ ดารารตัน ์
6 7221 จ.อ.พิษนุ สิทธิสงค์ ทรภ.3 ด.ญ.ธนภรณ์ สิทธิสงค์ 
7 8269 ร.ท.นเรนทร์ เจริญกุล สวพ.ทร. น.ส.พัชรพร เจริญกุล 
8 9094 พ.จ.อ.นันทพัทธ์ โอทอง ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.ปิยกานต์ โอทอง 
9 10042 จ.อ.พงษ์ศิลป์ ชาติศักดิ ์ รปภ.ฐท.กท. ด.ญ.เพียงขวัญ ชาติศักดิ ์
10 11248 จ.อ.ประสิทธ์ิ ภูโยฤทธ์ิ กลน.กร. ด.ช.ยุทธศาสตร์ ภูโยฤทธ์ิ 
11 12345 พ.จ.อ.สายัณห์ นาจารย ์ ศฝ.สอ.รฝ. ด.ญ.บุญรักษา นาจารย ์
12 12826 ร.อ.ทองสุข ถาวงษ์กลาง นสร.กร. ด.ช.ธีรภัทร ถาวงษ์กลาง 
13 12873 น.อ.พีระพงษ์ อยู่ศิริ ขว.ทร. ด.ญ.ปัณฑารีย์ อยู่ศิริ 
14 13321 พ.จ.อ.หญิงสุนันทา เทียนนาวา อล.ทร. ด.ญ.น้อมเกล้า เทียนนาวา 
15 17088 ร.ต.สุพจน์ ใบอุบล สก.ทร. น.ส.ศศิวิมล ใบอุบล 
16 17538 ร.อ.ธนกฤต หรั่งเจริญ สอ.รฝ. ด.ญ.ณัฐวิภา หรั่งเจริญ 
17 18510 พ.จ.อ.โอภาส จ๋ายเจริญ พัน ลว.พล.นย. นายปณิธาน จ๋ายเจริญ 
18 18661 จ.อ.อายุวัฒน์ จันทร์หอม กตอ.กร. นายจิรวัฒน ์ จันทร์หอม 
19 18957 พ.จ.อ.วนิชย์ เบ้าทอง พัน สอ.23 สอ.รฝ. ด.ญ.เปรมณิชา เบ้าทอง 
20 19220 พ.จ.อ.ศิกฤทธ์ิ ธนาฒย์วงศ์ นสร.กร. ด.ญ.แพรวพรรณ ธนาฒย์วงศ์ 
21 20158 พ.จ.อ.วิชิต ลัดดา สน.กร. ด.ญ.อนัญญา ลัดดา 
22 21247 ร.อ.รพิภัทร ชิณศรี อศ. ด.ช.เศรษฐพงศ ์ ชิณศรี 
23 21268 พ.จ.ท.เลิดมงคล ดีแหบ กรม สอ.1 สอ.รฝ. ด.ญ.กัญญารัตน ์ ดีแหบ 



24 21362 พ.จ.อ.พัฒพงศ์ เอกรัตนสรรค์ ทรภ.2 ด.ช.ณัฎฐวัฒน์ เอกรัตนสรรค์ 
25 21469 พ.จ.อ.ไพโรจน์ พ่วงวิจิตร อศ. ด.ญ.พิชญ์ฌาพรรณ พ่วงวิจิตร 
26 21763 พ.จ.อ.ประคอง ชัยยะโชค กตอ.กร. ด.ญ.ปณัฎฎา ชัยยะโชค 
27 22583 ร.ต.นเรศ แก้วเรือง กฟก.1 กร. ด.ช.นนทภัทร์ แก้วเรือง 
28 22595 ร.ต.เวหา ยืนยาว ศฝ.นย. ด.ช.เดชาธร ยืนยาว 
29 23120 ร.ต.สุธี สีกล้า พัน สอ.12 กรม สอ.1  ด.ช.นทีบริสุทธ์ิ สีกล้า 
30 23279 ร.ต.หญิงจิตญาดา จันทร์ตร ี ยศ.ทร. ด.ช.ภาณุรุจ หลวงพันเทา 
31 23303 จ.อ.จักรพงษ์ ศรีรุ่งเรือง กยฝ.กร. ด.ญ.กันธิชา ศรีรุ่งเรือง 
32 23428 พ.จ.อ.สมพร บุญธรรม พัน.ถ.พล.นย. น.ส.สุพิชฌา บุญธรรม 
33 23778 พ.จ.อ.อเนก ทองเฉลิม พัน ขส.สอ.รฝ. ด.ญ.พิมพ์นารา ทองเฉลิม 
34 23989 จ.อ.จักรกฤษณ์ ตุลาธาร กรม รฝ.1 สอ.รฝ. น.ส.นิชาภัทร ตุลาธาร 
35 24118 ร.อ.จิรวัฒน์ อบลัดดา ขส.ทร. ด.ช.ณัฐวัฒน์ อบลัดดา 
36 24161 น.ท.สมบัติ เทียนศิริโชติ นสร.กร. ด.ญ.สุพิชญา เทียนศิริโชติ 
37 24303 นายนัฐกานต ์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา อร. ด.ช.นาวี  เสนีวงค์ ณ อยุธยา 
38 24514 พ.จ.อ.ธรรมรงค์ศักดิ์ สุตะคาน อล.ทร. ด.ช.วสวัตติ์ สุตะคาน 
39 24622 น.ท.หญิงบุษญมาส แท่นนิล รพ.สิริกิติ์ ด.ญ.ศุภานัน แท่นนิล 
40 24813 พ.จ.ท.วีระ บุตรมัง อจปร.อร. ด.ญ.บัณฑิตา บุตรมัง 
41 25202 ร.ท.ไพวน เรืองวิลัย ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.พรรณราย เรืองวิลัย 
42 25242 ร.ต.สุริยา ปาเวียง กลน.กร. ด.ช.เตชิต ปาเวียง 
43 25243 ร.ต.ประยงค์ สาวสวรรค์ กบร.กร. ด.ช.จิรพัชร สาวสวรรค์ 
44 25274 พ.จ.อ.อนันท์ มนขุนทด พัน สอ.23 สอ.รฝ. ด.ญ.ปภาวี มนขุนทด 
45 25359 พ.จ.อ.ธรรมรัตน์ อัตตวิริยะสุวร อล.ทร. น.ส.แพรวา อัตตวิริยะสุวร 
46 25395 พ.จ.อ.ไพโรจน์ เมฆธนานันต์ พัน สอ.23 สอ.รฝ. ด.ญ.อภิชญา เมฆธนานันต์ 
47 25591 พ.จ.อ.สุภาพ ไกรศรรัตน ์ กรงฐท.สส. ด.ญ.ธนัญชิตา ไกรศรรัตน ์

 


