
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด 
รายชื่อผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2561 

ประเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000 บาท 
  

ท่ี 
เลข

สมาชิก 
ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน สังกัด ช่ือบุตรที่ขอรับทุน 

1 3676 พ.จ.ท.ไพโรจน์ ผาสุข กยพ.กร. นายปานศักดิ ์ ผาสุข 
2 4805 จ.อ.พรพรหม คล้ายสนิท ฐท.สข.ทรภ.2 นายพรหมเทพ คล้ายสนิท 
3 5632 พ.จ.อ.อาคม เพชรรัตน ์ ฐท.สข.ทรภ.2 น.ส.ธมลวรรณ เพชรรัตน ์
4 6762 ร.อ.อิทธิพล ตรีรัตนภรณ ์ ขส.ทร. นายศิรชาต ิ ตรีรัตนภรณ ์
5 7287 จ.อ.สุบิน ยะสุตา พัน สอ.12 กรม สอ.1สอ.รฝ. น.ส.สมถวิล ยะสุตา 
6 7300 พ.จ.อ.วรวุธ ช่วยทอง ฐท.สข.ทรภ 2 ด.ญ.เมธาวี ช่วยทอง 
7 7306 ร.อ.นิมิต สุขผล ฐท.สข.ทรภ 2 ด.ช.ก้องภพ สุขผล 
8 9604 จ.อ.สุรฤทธ์ิ ภูมิสวัสดิ์ กบร.กร. น.ส.สุจิตา ภูมิสวัสดิ์ 
9 9901 พ.จ.อ.จรูญ ทองบุญชู ฐท.สข.ทรภ.2 นายคุณาสิน ทองบุญชู 
10 10232 จ.อ.พิเชษฐ์ ทิมา กฝร.กร. น.ส.อัมพิกา ทิมา 
11 10413 พ.จ.อ.เฉลียว แรกไธสง พล.นย. น.ส.เสาวลักษณ์ แรกไธสง 
12 11384 พ.จ.อ.ชุมพร สีสัน กรม ป.พล.นย. น.ส.ภัทรชาพร สีสัน 
13 11409 พ.จ.อ.ปริวัตร กฤชปัญญาวโรช พร. น.ส.พชรมณฐ์ กฤชปัญญาวโรช 
14 11430 จ.อ.สุรนาถ ผิวขม บก.นย. นายภากร ผิวขม 
15 12111 ร.ท.ประสิทธ์ิ ภิรมย์รักษ์ ยก.ทร. น.ส.พรฐิตา ภิรมย์รักษ์ 
16 12227 พ.จ.อ.นิทัศน์ วัฒนโยธิน อล.ทร. นายวีรภัทร วัฒนโยธิน 
17 12372 จ.อ.ศักดิ์ชาย น้อยประสพ กยพ.กร. นายศักดินนท์ น้อยประสพ 
18 13631 ร.ท.เพชร ฝ่ายศิลา สก.ทร. น.ส.ฐิตาภรณ์ ฝ่ายศิลา 
19 13788 ร.อ.หญิงสาทิพย์ น่วมศิริ ดย.ทร. นายคเณษวร เรืองจรูญ 
20 13832 ร.อ.เทวเดช เพ็งแก้ว อร. น.ส.ธนภรณ์ เพ็งแก้ว 
21 14054 จ.อ.สัญญา นิลละออ ทรภ.3 น.ส.สุนิสา นิลละออ 
22 14686 พ.จ.อ.เอนก ไกรสิน ขส.ทร. น.ส.เนตรชนก ไกรสิน 
23 14822 พ.จ.อ.กิตติศักดิ์ ชินวิชา พัน สห.ทร.ท่ี 1 น.ส.กัญธิกา ชินวิชา 
24 15467 นายศิริพงษ ์ จันทร์หอม รร.นร. น.ส.วันวิสา จันทร์หอม 



25 16356 นายสุพัฒน์ ถอบท่วมทรัพย์ อร. นายธนบด ี ถอบท่วมทรัพย์ 
26 16434 จ.อ.วรชิต วาติบุญเรือง กยฝ.กร. นายยุทธภูมิ วาติบุญเรือง 
27 16532 จ.อ.นิธิศ แช่มสายทอง รร.นร. น.ส.ณิชาภัทร แช่มสายทอง 
28 16747 พ.จ.อ.เบญจรงค์ สุขสอาด รร.นร. นายจิราย ุ สุขสอาด 
29 16888 พ.จ.อ.ไพบูลย์ ปิดจะยัง พัน ลว.พล.นย. นายกฤตเมธ ปิดจะยัง 
30 17236 น.ท.หญิงจะรุวรรณ์ พาณิชยเดช รร.ชุมพล นายธนฤทธ์ิ พาณิชยเดช 
31 17281 พ.จ.อ.วิโรจน์ คบทองหลาง กร. ด.ญ.ปภัสพิมพ์ คบทองหลาง 
32 17407 พ.จ.อ.ราวี ศิริดล พัน ร.5 กรม ร.2 พล.นย. นายวีรพงษ ์ ศิริดล 
33 17733 จ.อ.ธานน เหมือนด้วง กร. น.ส.มานิตา เหมือนด้วง 
34 19105 พ.จ.อ.สุวัชระ ก้องเสนาะ กบฮ.กร. นายเกรียงไกร ก้องเสนาะ 
35 19404 ร.อ.พร้อมพงษ์ เพ็ชร์ศรีงาม พัน สอ.11 สอ.รฝ. น.ส.ภัณฑิรา เพ็ชร์ศรีงาม 
36 20223 จ.อ.วสันต์ จ ารูญ นสร.กร. นายวิริยะวัฒน์ จ ารูญ 
37 20516 จ.อ.พีระพงษ์ แสงศรี กยพ.กร. น.ส.ธาดารัตน์ แสงศรี 
38 20748 พ.จ.อ.ชัยยะ บัวเขียว พัน สห.ท่ี 3 สห.ทร. นายชลแดน บัวเขียว 
39 20847 พ.จ.อ.ทินกรณ์ เครือเนตร พล.นย. นายสหกิจ เครือเนตร 
40 21131 พ.จ.อ.ประยูร ฮงโย กยฝ.กร. น.ส.ธันยชนก ฮงโย 
41 21367 น.ต.ชานนท์ สุขีถาน กบร.กร. น.ส.อภิชญา สุขีถาน 
42 21409 ร.อ.วิเชษฐ รอดสัมฤทธ์ิ อศ. น.ส.วณิศรา รอดสัมฤทธ์ิ 
43 21723 นายพลภัทร สิงหขจร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. น.ส.ชนิดาภา สิงหขจร 
44 22013 ร.ท.ธงชัย ศรีล าใย ศกล.พธ.ทร. นายวิทวัส ศรีล าใย 
45 22143 น.ต.เอกรัตน์ เพียรสมบัติ กขส.ฐท.สส. ด.ช.กาจบัณฑิต เพียรสมบัติ 
46 22315 น.อ.หญิง อัจฉราพรรณ บริสุทธ์ิธรรม สวพ.ทร. นายกันตพัทธ์ บริสุทธ์ิธรรม 
47 22499 นางนุชจร ี ปั้นฉลวย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ด.ญ.อรวี โมกขะเวส 
48 22723 ร.ต.ประสงค์ สิทธิ สก.ทร. นายสิทธิเกียรติ สิทธิ 
49 23101 พ.จอ.ศศิชัยยันต์ คชหิรัญ สก.ทร. นายคชทอง คชหิรัญ 
50 23248 น.ต.หญิงส ารวย พรหมถาวร อร. นายจิโรจน ์ พรหมถาวร 
51 23453 พ.จ.อ.รัชกฤต รุ่งปัญญวุฒิ อศ. น.ส.ชุติกาญจน์ รุ่งปัญญวุฒิ 
52 23633 จ.อ.อู๊ด สายสวะ กทบ.กร. น.ส.นันทวรรณ สายสวะ 
53 23773 พ.จ.อ.วัฒนา สละวงษ์ ขส.ทร. นายสุกฤษฏิ์ สละวงษ์ 
54 23866 พ.จ.อ.ภาวัต ธรรมวิถี ฐท.สส. น.ส.เมษณี ธรรมวิถี 



55 23922 น.ท.ส าราญ แจ่มผล ขส.ทร. น.ส.พรทิพา แจ่มผล 
56 23999 พ.จ.อ.นนท์ตรี ขอพร สน.สอ.รฝ. นายสิริภพ ขอพร 
57 24003 พ.จ.อ.ธีระ ค าบาง กบร.กร. น.ส.ทิพรดา  ค าบาง 
58 24006 ร.ต.สมพล พรเลิศ ขส.ทร. น.ส.วลัยพร พรเลิศ 
59 24291 พ.จ.อ.นิกร บุญกล้า อล.ทร. น.ส.ธิชากร บุญกล้า 
60 24496 พ.จ.อ.ธนพนธ์ แก้ววัฒถา ขส.ทร. นายกฤช แก้ววัฒถา 
61 24656 พ.จ.อ.มานะ วิงวาท กยพ.กร. น.ส.ปีณ์อันดา วิงวาท 

 


