
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด 
รายชื่อผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2561 

ประเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท 
  

ท่ี 
เลข

สมาชิก 
ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน สังกัด ช่ือบุตรที่ขอรับทุน 

1 4692 พ.จ.ต.ธารี รายศิร ิ ฐท.สข.ทรภ2 ด.ช.ฐปณวัชร์ รายศิร ิ
2 4886 จ.อ.สมรส นุริตมนต ์ พัน สอ.23 สอ.รฝ. ด.ญ.นภาวรรณ นุริตมนต ์
3 6615 พ.จ.อ.ภาณุ สวนแก้ว ทรภ.1 ด.ญ.พิมพ์มาดา สวนแก้ว 
4 7001 ร.ท.สุวิช ศรีศิลปอุดม พล.นย. ด.ช.สุวิชา ศรีศิลปอุดม 
5 7234 จ.อ.ยิ่งยศ อินทร์ทอง ทรภ.3 ด.ช.เจษฎา อินทร์ทอง 
6 7616 น.ต.อาทิตย์ ภูค าสอน กบฮ.กร. ด.ญ.อารดา ภูค าสอน 
7 8921 พ.จ.อ.ประยูน เบ็ญณรงค ์ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ช.ชัยพิพัฒน์ เบ็ญณรงค ์
8 8938 จ.อ.สมภพ ชูศรี ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ช.ดลธรรม ชูศรี 
9 9080 พ.จ.อ.สมใจ เรืองด า ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ช.ศุภวิชญ์ เรืองด า 
10 9120 จ.อ.อิศวะ พูลวงษ์ นสร.กร. ด.ช.เพชรแท้ พูลวงษ์ 
11 11286 จ.อ.ชัยภัค เช้ือผู้ดี พัน ร.5 กรม ร.2 พล.นย. ด.ญ.เนตรนภา เช้ือผู้ดี 
12 11298 ร.ต.ประเสริฐ พรรณอรรถ กยฝ.กร. ด.ช.ธนกร พรรณอรรถ 
13 14028 ร.อ.รัตนมาร รักพรม รปภ.ฐท.สข. ด.ช.วรรณรัตน์ รักพรม 
14 14800 ร.ต.นรินทร์ พิศวงปราการ พัน สห.ทร.ท่ี 2 ด.ญ.รินรดา พิศวงปราการ 
15 15403 น.ท.สุทธาฤทธ์ิชาติ คุมมานนท์ ยศ.ทร. ด.ญ.กอแก้ว คุมมานนท์ 
16 15706 จ.อ.เสถียร ศรีฐาน ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.บัณฑิตา ศรีฐาน 
17 16244 ร.อ.วิทูร สรวมชีพ สก.ทร. ด.ช.สิรวิชญ์ สรวมชีพ 
18 16307 จ.อ.ธีระ จันทร์งาม พัน ถ.พล.นย. ด.ช.ธีรภัทร์ จันทร์งาม 
19 16461 พ.จ.อ.เกียรติศักดิ์ ทองงิ้ว กร. ด.ญ.กรกช ทองงิ้ว 
20 16526 ร.อ.นพรัตน์ ดวงดารา กบ.ทร. ด.ญ.ดนุลดา ดวงดารา 
21 16551 น.ต.นภดล จิตต์งาม อร. ด.ช.นภัสพงษ์ จิตต์งาม 
22 16579  พ.จ.อ.นิรุทธ์ กองทอง อล.ทร. ด.ช.อาชวิน กองทอง 
23 16803 พ.จ.อ.ธงชัย แสงสุพรรณ์ กสพ.ฐท.สส. ด.ช.นิทัศน์ แสงสุพรรณ์ 
24 17053 นายมน ู อรชร อจปร.อร. ด.ช.นราวิชญ์ อรชร 



25 17329 พ.จ.อ.วัลลภ เวชสรรเสริญ พัน ถ.พล.นย. ด.ช.นฤดล เวชสรรเสริญ 
26 17453 พ.จ.อ.คมสันต์ กลัดบุบผา กตอ.กร. ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 
27 17660 จ.อ.ชาตรี ศิลป์ทอง กบฮ.กร. ด.ช.วศิน ศิลป์ทอง 
28 18034 จ.อ.มารุจน์ เอ่ียมส าอางค์ กยฝ.กร. ด.ญ.นฤมล เอ่ียมส าอางค์ 
29 18041 จ.อ.วรพงษ์ รอบคอบ กลน.กร. ด.ญ.ปิยะธิดา รอบคอบ 
30 18087 พ.จ.อ.สุชาติ ใจสันทัด พล.นย. ด.ช.มิตรภาพ ใจสันทัด 
31 18118 พ.จ.อ.สุระสิทธ์ิ แสงวงษ์ กตอ.กร. ด.ช.อารุณ แสงวงษ์ 
32 18247 จ.อ.ประเวช บุญราศร ี กตอ.กร. นายเดชาธร บุญราศร ี
33 18340 จ.อ.จตุรงค์ อะโนดาษ กฟก.1 กร. ด.ญ.สุพิชญา อะโนดาษ 
34 18950 ร.ต.กีรติ เกิดทอง กบร.กร. ด.ช.พิชญุตม์ เกิดทอง 
35 19091 จ.อ.เอกศักดิ์ เพ็งปาน รปภ.ฐท.กท. ด.ช.จุติโชติ เพ็งปาน 
36 19602 พ.จ.อ.ชัยยุทธ บุญประเสริฐ ฐท.พง.ทรภ.3 ด.ญ.สุกฤตา บุญประเสริฐ 
37 20737 ร.ท.ณฐาภพ ล้นวิลัย ศกล.พธ.ทร. ด.ช.กิตติพศ ล้นวิลัย 
38 20836 จ.อ.เทอดศักดิ์ อันฤดี พัน สอ.23 สอ.รฝ. ด.ช.ทักษ์ดนัย อันฤดี 
39 21439 จ.อ.หญิงวิมลพรรณ แสงอุทัย วศ.ทร. ด.ญ.รชภา แสงอุทัย 
40 22025 พ.จ.อ.หญิงรัชนีวรรณ วงศ์จันทร ์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ์ ด.ญ.สุพรรษา โฉมกลาง 
41 22200 พ.จ.อ.อนันต์ แสงจันทร์ นสร.กร. ด.ช.ณัฐวุฒิ แสงจันทร์ 
42 22394 นายวรพล ประกิตนิติกูร อจปร.อร. ด.ช.กรปารมี ประกิตนิติกูร 
43 22787 น.ท.อ านาจ เอ่ียมสอาด กทบ.กร. ด.ญ.ศศิมาดา เอ่ียมสอาด 
44 22889 จ.อ.จรรยวรรธน์ ธนกรพงศ์สุข สอ.2 สอ.รฝ. ด.ช.เกียรติวงศ์ ธนกรพงศ์สุข 
45 23125 พ.จ.อ.เวชยันต์ เลสสูงเนิน บก.กร. ด.ญ.ไลลา เลสสูงเนิน 
46 23196 พ.จ.อ.วรภพ ราหิรัญ ขส.ทร. ด.ญ.วิภาพร ราหิรัญ 
47 23210 นายพิษณ ุ พินเดช อจปร.อร. ด.ญ.ระพีวรรณ พินเดช 
48 23236 ร.ต.นพคุณ คุ้มม่วง กลน.กร. ด.ช.พุฒิพงศ์ คุ้มม่วง 
49 23307 พ.จ.อ.สิทธิชัย คชอาจ อจปร.อร. ด.ช.ภาคิน คชอาจ 
50 23318 ร.อ.ณรงค์ฤทธ์ิ อันบุรี กลน.กร. ด.ช.พรรคนาวิน อันบุรี 
51 23462 พ.จ.อ.สายฝน สิงห์คะ พัน ลว.พล.นย. พ.จ.อ.นนทพัทธ์ สิงห์คะ 
52 23629 พ.จ.อ.อนุสรณ์ อ่อนกล่ า บก.นย. ด.ญ.เปรมศิริ อ่อนกล่ า 
53 23669 ร.อ.พงษ์ศักดิ์ อ่อนกล่ า กบฮ.กร. ด.ช.ณัฐดนัย อ่อนกล่ า 
54 23690 พ.จ.อ.สุกิจ น้อยศิริ สก.ทร. ด.ญ.กัญญารัตน ์ น้อยศิริ 



55 23728 ร.ต.วิทยา ขันสุวรรณา กพร.ทร. ด.ช.พชรดนัย ขันสุวรรณา 
56 23734 พ.จ.อ.เมฆ อุปัชฌาย์ กบร.กร. ด.ญ.เมธาวี อุปัชฌาย์ 
57 23806 พ.จ.อ.สราวุธ ศักดิ์กาญจนกุล กสพ.ฐท.สส. ด.ช.ศิริวัฒน์ ศักดิ์กาญจนกุล 
58 23822 จ.อ.เสกสรร ช่ืนชุ่มทรัพย์ ขส.ทร. ด.ญ.สารีนา ช่ืนชุ่มทรัพย์ 
59 23937 น.ท.เฉลิมเกียรติ จิตระออน สวพ.ทร. ด.ญ.ภิญญาพัชญ ์ จิตระออน 
60 24032 นายมานพ นิลเต็ม รพ.สิริกิติ์ ด.ช.สหรัฐ นิลเต็ม 
61 24035 จ.อ.สุรเชษฐ์ ขาวเกตุ รฝ.1 สอ.รฝ. ด.ญ.อรจิรา ขาวเกตุ 
62 24185 จ.อ.ธนัช พ่วงสุวรรณ ดย.ทร. ด.ช.ศุภัช พ่วงสุวรรณ 
63 24222 จ.อ.อภิชาติ ม่วงกล่ า สน.กร. ด.ช.จิรวัฒ ม่วงกล่ า 
64 24229 ร.ท.วิรัตน์ ชัยโย กลน.กร. ด.ญ.รดา ชัยโย 
65 24250 จ.อ.ศุภกฤษฏิ์ คุ้มเจริญ กรม ร.1 พล.นย. ด.ญ.ศุภรัตน ์ คุ้มเจริญ 
66 24266 ร.ท.สนชัย สวนโต ขส.ทร. นายพรปวีณ ์ สวนโต 
67 24295 พ.จ.อ.สุพัฒน์ เล่ียนศิริ ขส.ทร. ด.ญ.อริชา เล่ียนศิริ 
68 24588 จ.อ.อวยพร ชูศรี ฐท.สข.ทรภ.3 ด.ญ.จิระประภา ชูศรี 
69 24609 จ.อ.อัศวิน สร้อยทอง รปภ.นย. ด.ญ.พัชรพร สร้อยทอง 
70 24663 พ.จ.อ.พินิจ ศรีรัตน ์ กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.ฐิติรัตน ์ ศรีรัตน ์
71 24675 ร.อ.สุพัฒ พรหมจันดา กบร.กร. ด.ช.จิตตพัทธ์ พรหมจันดา 

 


