
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด 
รายชื่อผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2561 

ประเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นประถมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท 
  

ท่ี 
เลข

สมาชิก 
ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน สังกัด ช่ือบุตรที่ขอรับทุน 

1 4548 พ.จ.อ.ชาญวิทย์ ต่อประสิทธ์ิกุล กรม ป.พล.นย. ด.ช.นิธิศธร ต่อประสิทธ์ิกุล 
2 4803 พ.จ.อ.ภูมิ โฉมศรี ทรภ.2 ด.ช.พสธร โฉมศรี 
3 5127 จ.อ.นาวิน อินทรัตน์ กร. ด.ญ.สุปรียา อินทรัตน์ 
4 5180 พ.จ.อ.เกชา ธุมา กบฮ.กร. ด.ช.กิตติธร ธุมา 
5 6086 พ.จ.อ.สมคิด บุรินทร์ศักดิ์เสมา พัน.สอ.23 สอ.รฝ. ด.ญ.สิริยากร บุรินทร์ศักดิ์เสมา 
6 6427 พ.จ.ต.พยุงศักดิ์ แสงหิรัญ กฝร.กร. ด.ญ.ฐนิตนันท์ แสงหิรัญ 
7 6544 จ.อ.ธนกฤต ชูน้อย ทรภ.2 ด.ช.ณัฐชนน ชูน้อย 
8 6613 พ.จ.ต.วิโจน์ บุญพรหม ทรภ.3 ด.ช.พรหมเทพ บุญพรหม 
9 6752 พ.จ.ท.กิตติพร เรืองรัตน์ ทรภ.3 ด.ญ.ตวงพร เรืองรัตน์ 
10 7195 พ.จ.ท.ธงศักดิ์ ดาวใจด ี ฐท.พง.ทรภ.3 ด.ช.ปภังกร ดาวใจด ี
11 7200 จ.อ.สมเกียรติ มากพูน อศ. ด.ญ.สุธีมนต์ มากพูน 
12 7259 จ.อ.ไพทูลย์ ลือชา กขส.ฐท.สส. ด.ช.ธนธรณ์ ลือชา 
13 7587 จ.อ.สิริพงษ์ ภุมรินทร์ กบฮ.กร. ด.ญ.สุมนตา ภุมรินทร์ 
14 7836 จ.อ.สมพงษ์ พูลผล ฐท.พง.ทรภ.3 ด.ช.อภิรักษ์ พูลผล 
15 8123 ร.ต.ไชยยันต์ เรือนพรม รร.ชุมพล ด.ญ.สุพิชฌาย์ เรือนพรม 
16 8871 พ.จ.อ.เกรียงศักดิ์ คล้ายเพชร อศ. ด.ญ.มนัญชยา คล้ายเพชร 
17 9391 พ.จ.อ.อนุภพ แก้วขาว ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.ณฐพร แก้วขาว 
18 9905 จ.อ.สมศักดิ์ อุ่นผง ศฝท.ยศ.ทร. ด.ญ.ชนาภัทร อุ่นผง 
19 9965 จ.อ.อุดม ฉลาดท า สอ.รฝ. ด.ญ.พิชญ์สิณี ฉลาดท า 
20 10337 จ.อ.ชาญณรงค์ ไชยโย ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.ญาณีนุช ไชยโย 
21 10568 จ.อ.พรศักดิ์ วัฒนาแสงไชยสิทธ์ิ กฟก.1 กร. ด.ญ.เพชรายุธ วัฒนาแสงไชยสิทธ์ิ 
22 11094 พ.จ.อ.บรรจง ทัดไธสงค์ กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ภัทรภร ทัดไธสงค์ 
23 11485 น.ท.ภุชงค์ ส าเริศรัมย ์ ยก.ทร. ด.ญ.พัฒน์นรี ส าเริศรัมย ์
24 11498 น.ท.พิเชษฐ ปั้วเฮงทรัพย์ อศ. ด.ช.ตฤณญ์พัฒน์ ปั้วเฮงทรัพย์ 



25 11863 จ.อ.ชรินทร์ แสนหินบูรณ์ กฟก.2 กร. ด.ญ.ชนัญชิดา แสนหินบูรณ์ 
26 12726 พ.จ.อ.ธงชัย ก่ิงกนก สบ.ทร. ด.ญ.ธิดาสวรรค์ ก่ิงกนก 
27 13028 พ.จ.อ.โรจน์ศักดิ์ แช่มโกศล นสร.กร. ด.ช.ชยธร แช่มโกศล 
28 13081 จ.อ.วิชาญ เจียนโพธ์ิ นสร.กร. ด.ช.ชาญยุทธ เจียนโพธ์ิ 
29 13172 นายวีรวัฒน์ สกุลพาณิชย์ อจปร.อร. ด.ญ.เพ็ญสินี สกุลพาณิชย์ 
30 13470 จ.อ.ธเนศ รัตนเวช รปภ.ฐท.สส ด.ญ.ไอญาดา รัตนเวช 
31 14032 พ.จ.อ.ปราโมทย์ ไชยชาต ิ อล.ทร. ด.ญ.พิมพ์ชนก ไชยชาต ิ
32 14045 จ.อ.พงศ์พันธ์ จิตต์จ าลอง ฐท.พง.ทรภ.3 ด.ญ.ชนกนันท์ จิตต์จ าลอง 
33 14216 จ.อ.อภิชาติ ขันธนิยม กลน.กร. ด.ช.อภินันท์ ขันธนิยม 
34 14629 พ.จ.อ.ภคพล สุมาไทย นสร.กร. ด.ญ.พลอยปภัส สุมาไทย 
35 14760 พ.จ.อ.อ านาจ รัชชศิร์ กทส.ฐท.สส ด.ช.ชัชเชาวลิตร ทองคูณ 
36 14914 จ.อ.ธนาพร ปัญญาวัชร ขส.ทร. ด.ช.ปภาวิน ปัญญาวัชร 
37 14922  พ.จ.อ.วีรชาติ อุบลไกรสีห์ อล.ทร. ด.ญ.กมลรัตน์ อุบลไกรสีห์ 
38 14984 น.ท.หญิงนฤมล บริสุทธ์ิธรรม พร. ด.ญ.ณัชริญา บริสุทธ์ิธรรม 
39 15634 จ.อ.เชษฐา สันธนะดิลก กลน.กร. ด.ช.พลภัทร สันธนะดิลก 
40 15970 จ.อ.อภิชาติ พรมน้อย กยฝ.กร. ด.ช.กัญญาพัชร์ พรมน้อย 
41 16151 พ.จ.อ.พรรษิษฐ์ ถนอมรัตน์ นสร.กร. ด.ญ.นัฎนภสรณ์ ถนอมรัตน์ 
42 16248 พ.จ.อ.ไพโรจน์ ประสานสาย พัน ลว.พล.นย. ด.ญ.ปัณณพร ประสานสาย 
43 16259 จ.อ.ล้ าเลิศ รัตนพันธ์ กฟก.2 กร. ด.ญ.ศิริณี รัตนพันธ์ 
44 16330 พ.จ.อ.โสรส ฤทธ์ิก าลัง พัน ลว.พล.นย. ด.ช.ปภากร ฤทธ์ิก าลัง 
45 16528 จ.อ.บ่าย ปานแดง กฟก.1 กร. ด.ญ.พัชรี ปานแดง 
46 16549 จ.อ.ชัยณรงค์ หนูเลิศ กฟก.1 ด.ญ.ไพลินรัตน ์ หนูเลิศ 
47 16613 จ.อ.อภิชาติ ยกทอง พัน สห.ทร.ท่ี 3 ด.ญ.สโรชา ยกทอง 
48 16804 พ.จ.อ.สรรค์ชัย เต็มพร้อม กสพ.ฐท.สส. ด.ช.จิณณวัตร เต็มพร้อม 
49 16940 พ.จ.อ.สนธยา อ่างทอง กลน.กร. ด.ช.ปราบปรปักษ์ อ่างทอง 
50 17155 พ.จ.อ.พนม ดีนอก กทบ.กร. ด.ญ.ภวรัญชณ์ ดีนอก 
51 17278 จ.อ.เอกราช พลอยน้ าเพชร ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ช.พชรพล พลอยน้ าเพชร 
52 17539 ร.อ.ทรงยุทธ์ อาภรณ์รัตน ์ กพ.ทร. ด.ช.วชิรวิทย์ อาภรณ์รัตน ์
53 17656 พ.จ.อ.ธนโชติ วรนาม กยฝ.กร. ด.ช.เจษฎาภรณ ์ วรนาม 
54 17836 ร.ท.ธงชัย จ าปาศร ี รร.ชุมพล ด.ญ.อชิรญาณ์ จ าปาศร ี



55 17914 จ.อ.รุ่งโรจน์ พรมอินทร์ พัน.สอ.11 กรม สอ.1  ด.ช.กรีฑาพล พรมอินทร์ 
56 17978 พ.จ.อ.ปริพล เจริญศร ี สอ.รฝ. ด.ญ.ธัญพร เจริญศร ี
57 18106 พ.จ.อ.วิชิต พิมพ์สะกะ พล.นย. ด.ญ.ณัฐพัชร์ พิมพ์สะกะ 
58 18312 น.ท.ราชันย์ โกไศยกานนท์ ยศ.ทร. ด.ญ.พิมพ์โมรี โกไศยกานนท์ 
59 18351 จ.อ.ก าพล พลฤทธ์ิ กฟก.2 กร. ด.ญ.ศศิวิมล พลฤทธ์ิ 
60 18486 จ.อ.ค าพูน ชินบาล กยฝ.กร. ด.ช.ปฐวี ชินบาล 
61 18488 พ.จ.อ.พลวรรธน์ ล้ิมนราภิรมย ์ สก.ทร. ด.ช.ศุภเศรษฐ ์ ล้ิมนราภิรมย ์
62 18548 พ.จ.อ.เอนก แก้วพฤกษ์ กทบ.กร. ด.ช.อิทธิศักดิ์ แก้วพฤกษ์ 
63 18555 พ.จ.อ.นวเทพ อ าภา นสร.กร. ด.ช.สรชัช อ าภา 
64 18577 พ.จ.อ.ชวนินทร์ กล่ันทอง สอ.รฝ. ด.ช.ธรณินทร์ กล่ันทอง 
65 18665 ร.ท.พัฒนา พอกพูน กบฮ.กร. ด.ช.กิตติคุณ พอกพูน 
66 18833 พ.จ.อ.บัญชา สุขส าราญ ยศ.ทร. ด.ญ.จารุณิชา สุขส าราญ 
67 19077 นายสุพจน ์ ไข่ม่วง อจปร.อร. ด.ช.พชรพล ไข่ม่วง 
68 19280 พ.จ.อ.ภาสกร จั้นลัน สพ.ทร. ด.ญ.กาญจนา จั้นลัน 
69 19351 พ.จ.อ.ชัยญา ทองค า บ านาญ ด.ญ.พชร ทองค า 
70 19633 จ.อ.ไทณวัฒน์ ดาษไธสง กยพ.กร. ด.ช.ฏิณณุวัศ ดาษไธสง 
71 19695 ร.อ.สุบิน คล้ายจินดา ศฝท.ยศ.ทร. ด.ญ.พิชามญช์ุ คล้ายจินดา 
72 19853 นายไพรัตน ์ เอ่ียมภิรมย์ อจปร.อร. ด.ญ.อรวรา เอ่ียมภิรมย์ 
73 19999 พ.จ.ท.ธีภพ แสนสิทธ์ิ ขส.ทร. ด.ญ.ณัฏฐณิชา แสนสิทธ์ิ 
74 20037 จ.อ.ปรีชา แสงอาทิตย์ บก.นย. ด.ช.ปรัชญา แสงอาทิตย์ 
75 20072 พ.จ.อ.ธนกฤต กุลวสุพล อจปร.อร. ด.ช.กฤตชภัช กุลวสุพล 
76 20171 ร.ท.ภวัต มัจฉาชีพ นย. ด.ญ.ภวรัญชณน์ มัจฉาชีพ 
77 20178 จ.อ.สุทิน ระวังภัย กยฝ.กร. ด.ญ.จณิสตา ระวังภัย 
78 20423 จ.อ.กัมปนาท แสนหาญ บก.ทร. ด.ช.ศุภาสิทธ์ิ แสนหาญ 
79 20487 จ.อ.ไพรัช ธนสาร กบร.กร. ด.ญ.กมลรส ธนสาร 
80 20736 พ.จ.อ.สุพจน์ ดวงแก้ว รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ด.ญ.กานต์ธิดา ดวงแก้ว 
81 20775 ร.อ.วัชรินทร์ สอนละอุ่น อศ. ด.ช.วริศ สอนละอุ่น 
82 20842 พ.จ.อ.สิทธิพล ใสสอน ศฝท.ยศ.ทร. ด.ช.ศิวกร ใสสอน 
83 21019 พ.จ.อ.ยงยุทธ จ าปาทอง กฟก.1 กร. ด.ญ.พีรดา จ าปาทอง 
84 21132 ร.ต.บรรพชัย ชาตะวัฒนโสภากุล ฐท.สส. ด.ญ.กลุปรียา ชาตะวัฒนโสภากุล 



85 21189 พ.จ.อภิชาติ ทิศรักษ์ อล.ทร. ด.ช.พลาธิป ทิศรักษ์ 
86 21196 จ.อ.วสันต์ ผลประเสริฐ ทรภ.3 ด.ช.วรายุทธ ผลประเสริฐ 
87 21291 พ.จ.อ.ชนก แสนจันทร์ พัน รนบ.พล.นย. ด.ญ.วรสุดา แสนจันทร์ 
88 21339 พ.จ.อ.คนองเดช อินมี กตอ.กร. ด.ช.ธนเดช อินมี 
89 21380 จ.อ.อภิชาติ ชมช่ืน กยพ.กร. ด.ญ.อภิศรา ชมช่ืน 
90 21442 พ.จ.อ.สรรฐิติ นันทวิทยาคม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ฐิติกานต ์ นันทวิทยาคม 
91 21512 จ.อ.สนม ผดุงกิจ ฐท.พง.ทรภ.3 ด.ช.พงศ์พล ผดุงกิจ 
92 21584 นายวิชา อยู่สมุทร อจปร.อร. ด.ญ.วรรณรัตน์ อยู่สมุทร 
93 21685 จ.อ.ไพโรจน์ บุญเต็ม รปภ.ฐท.กท. ด.ญ.ลภัสรดา บุญเต็ม 
94 21799 พ.จ.อ.นที จิตตปรัชญากุล กลน.กร. ด.ช.กษิดิษ จิตตปรัชญากุล 
95 21808 จ.อ.เสริม ศรีสมอ กยฝ.กร. ด.ญ.ญิ่งมณี ศรีสมอ 
96 21859 พ.จ.อ.สัญญา เสวะโก สอ.รฝ. ด.ญ.สุพิชชา เสวะโก 
97 21890 พ.จ.อ.สัญญา ศรีลางค ์ พัน รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. ด.ญ.ญานิศา ศรีลางค ์
98 21902 น.ท.สายชล ช้างแก้วมณี อรม.อร. ด.ช.อธิธัช ช้างแก้วมณี 
99 22116 จ.อ.ปฐมพงค์ จันทร์ทอง ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.ปัฐมาภรณ ์ จันทร์ทอง 
100 22160 พ.จ.อ.สมชาย ลาดเลา ขว.ทร. ด.ช.นิธิศ ลาดเลา 
101 22235 จ.อ.บุญเกิด ท าสินธ์ุ กตอ.กร. ด.ช.ณัฐกิตติ์ ท าสินธ์ุ 
102 22339 พ.จ.อ.สุวิท ขันตร ี รร.ชุมพล ด.ญ.ปพิชญา ขันตร ี
103 22389 จ.อ.เทพปราการ กล่อมลอย อจปร.อร. ด.ช.เทพรัตน์ กล่อมลอย 
104 22403 น.ท.อมรศักดิ์ ดีจริง ขว.ทร. ด.ช.กิตติพิชญ์ ดีจริง 
105 22441 จ.อ.สมนึก จินดารตัน ์ รปภ.ฐท.กท. ด.ช.กฤชฆเนศ จินดารตัน ์
106 22600 จ.อ.วิฑูรย์ ฤทธ์ิจรูญ กลน.กร. ด.ช.ศิรวิชญ์ ฤทธ์ิจรูญ 
107 22705 พ.จ.อ.มนทะญา ยุรปักษ์ กบร.กร. ด.ญ.ญาณัจฉรา ยุรปักษ์ 
108 22707 พ.จ.อ.ศิริชัย ธิสอน กฟก.1 กร. ด.ช.ชิติพัทธ์ ธิสอน 
109 22754 พ.จ.อ.สมพงษ์ ชูวงษ์วาน ขส.ทร. ด.ญ.ณัฐวดี ชูวงษ์วาน 
110 22758 พ.จ.อ.เชตุพน นาคประพันธ์ ขส.ทร. ด.ช.ชนะพัฒน์ นาคประพันธ์ 
111 22778 พ.จ.อ.อิทธิพล โทนไทย วศ.ทร. ด.ญ.สุกฤตา โทนไทย 
112 22875 จ.อ.ฉรินทร์ พุทธสงกรานต์ กลน.กร. ด.ญ.พิมพ์ชนก พุทธสงกรานต์ 
113 22914 พ.จ.อ.นัฐกฤชพงศ์ ชมดมรวยบุญ กฟก.2 กร. ด.ญ.ฐิติวรดา บุญชื่น 
114 22922 พ.จ.อ.มนตรี สิงห์ภู ่ สตน.ทร. ด.ญ.พรปวีณ์ สิงห์ภู่ 



115 22981 พ.จ.อ.ธีระ โมรา ยศ.ทร. ด.ช.ธีรพิชญ์ โมรา 
116 23035 พ.จ.อ.วัชรชัย ทรงธิบาย สพ.ทร. ด.ช.นราวิชญ์ ทรงธิบาย 
117 23036 จ.อ. วชิรศักดิ์ วชิราวงษ์โยธิน ศฝท.ยศ.ทร. ด.ช.ภีมพัฒน์ วชิราวงษ์โยธิน 
118 23159 น.ท.ศุภฤกษ์ โชควงศ์ประดิษฐ ์ ยศ.ทร. ด.ช.ศิริพงศ์ โชควงศ์ประดิษฐ ์
119 23209 นายไพศาล แดงประเสริฐ อจปร.อร. ด.ญ.กุลจิรา แดงประเสริฐ 
120 23223 จ.อ.พงศภัค พันธ์พิศ สสท.ทร. ด.ช.ยศพัทธ์ พันธ์พิศ 
121 23254 พ.จ.อ.พุฒิพงศ์ การะเกตุ พัน สห.ทร.ท่ี 1 ด.ญ.พัชรนันท์ การะเกตุ 
122 23313 ร.ต.สามารถ พงศ์อลงกรณ์ บก.นย. ด.ช.ศิรชัช พงศ์อลงกรณ์ 
123 23380 ด.ช.สถิตย์พงษ์ ปรีสวิง นสร.กร. ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ ปรีสวิง 
124 23391 พ.จ.อ.ยุทธพงษ์ ต่วนมณี กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.ปุณญิษา ต่วนมณี 
125 23421 พ.จ.อ.อธิสันต์ เข็มธนาประเสริฐ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ด.ญ.ธัญยธรณ์ เข็มธนาประเสริฐ 
126 23430 ร.ท.ประทีป แสงวิภาค กฟก.2 กร. ด.ช.ปุณญพัษน์ แสงวิภาค 
127 23455 พ.จ.อ.ชาญณรงค ์ ชะบา กสพ.ฐท.สส. ด.ช.ภูฟ้า ชะบา 
128 23478 จ.อ.อาทิตย์ ห่วงศร กกพศ.ฐท.สส. ด.ช.ณัฏฐวี ห่วงศร 
129 23602 ร.ท.วรกฤช สิงห์หลง พัน ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.วรกัญญา สิงห์หลง 
130 23683 น.ท.เลอสันต์ รอดแก้ว ทรภ.3 ด.ช.ศิวัช รอดแก้ว 
131 23711 พ.จ.ต.วิมาร ประดับจันทร์ กบฮ.กร. ด.ญ.วิชญาดา ประดับจันทร์ 
132 23714 ร.ท.สมลักษณ์ เกิดภู่ ทรภ.1 ด.ช.อนาวิล เกิดภู่ 
133 23726 พ.จ.ท.สุรศักดิ์ ทองแท้ รปภ.ฐท.กท. ด.ญ.สุรีพร ทองแท้ 
134 23755 พ.จ.อ.สมาน พันธ์นาม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ด.ช.สุรภาพ พันธ์นาม 
135 23767 จ.อ.สุจินต์ แซ่เตี้ยว ฐท.พง.ทรภ.3 ด.ช.กัปตัน แซ่เตี้ยว 
136 23799 ร.ท.เฉลิมชัย มะนาตย ์ อจปร.อร. ด.ช.อชิระ มะนาตย ์
137 23804 นายวัลลภ วิไลรัตนากูล อร. ด.ช.กษิดิ์กัญจน์ วิไลรัตนากูล 
138 23830 พ.จ.อ.สุราษฎร์ ชาติกระโทก กตอ.กร. ด.ช.มนัสวินน์ ชาติกระโทก 
139 23857 ร.อ.ธีรพัฒน์ พงศ์อุดม สห.ทร.ท่ี 1 ด.ญ.ศิรประภา พงศ์อุดม 
140 23863 พ.จ.อ.วิทยา สิทธิเขต อศ. ด.ญ.ภคมน สิทธิเขต 
141 23875 ร.ต.นภดล หนูเหมือน ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.กฤชฐา หนูเหมือน 
142 23924 พ.จ.ต.ประพัฒน์ มากบุญ อล.ทร. ด.ช.จอมทัพ มากบุญ 
143 23959 ร.ต.พนมพร ทัศนีย์ไตรเทพ อจปร.อร. ด.ญ.ภัทราภรณ์ ทัศนีย์ไตรเทพ 
144 23969 นายโชคชัย เพิ่มพูล พธ.ทร. ด.ช.ธวัชชัย เพิ่มพูล 



145 24013 ร.ต.ธีรภัทร์ ยุพาพิน กยพ.กร. ด.ญ.ฤทัยชนก ยุพาพิน 
146 24015 พ.จ.ต.ศิริชัย สีดาค า กฟก.2 กร. ด.ญ.วรณัน สีดาค า 
147 24033 นาย วิเชฎฐ สุขเจริญ รร.นร. ด.ช.สุรยุทธ์ิ สุขเจริญ 
148 24174 พ.จ.อ.ธรรมนูญ บุตรปาน ฐท.สส. ด.ช.สุภัทรพล บุตรปาน 
149 24190 พ.จ.อ.อนันต์ ศรีบาง ขส.ทร. ด.ญ.กัควลัญชญ์ ศรีบาง 
150 24201 พ.จ.อ.มนตรี อินทรีเนตร ขส.ทร. ด.ช.การัณยภาส อินทรีเนตร 
151 24226 พ.จ.อ.รุ่งชัย พหุโล สน.กร. ด.ช.พิสิทธ์ิ พหุโล 
152 24296 พ.จ.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีแก้ว กทบ.กร. ด.ช.กันติทัต ศรีแก้ว 
153 24305 พ.จ.อ.สมศักดิ์ กงทอง พัน สอ 22 สอ.รฝ. ด.ญ.ศุกลภัทร กงทอง 
154 24325 พ.จ.อ.ณัฐพงษ์ เจริญสุข กฝร.กร. ด.ญ.นงนภัส เจริญสุข 
155 24328 จ.อ.สมโภช น้อยมณี พัน ร.9 นย. ด.ช.ธรากร น้อยมณี 
156 24364 พ.จ.อ.ธีระพงษ์ เป็นสุข ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.พุทธาพงศ์ เป็นสุข 
157 24390 นายดนัย หละวัน กบร.กร. ด.ช.นาวี หละวัน 
158 24395 พ.จ.อ.ถิรเดช ปะทุมโม พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ด.ช.กฤตนัน ปะทุมโม 
159 24483 จ.อ.ณรงศักดิ์ สอนพูด สน.กร. ด.ญ.ลภัสรดา สอนพูด 
160 24538 พ.จ.อ.ชูศักดิ์ บุญน า กบฮ.กร. ด.ช.กันต์ธีภพ บุญน า 
161 24583 พ.จ.อ.ประดิษฐ แก้วด า ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.รภัสสรณ์ แก้วด า 
162 24729 ร.ท.ภูริณัฐ แสนปล้ืม รร.นร. ด.ญ.วชิรญาณ์ แสนปล้ืม 

 


