
                                                                         สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด                                                                           
รายชื่อผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2561 
ประเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นอนุบาล ทุนละ 2,500 บาท 

  

ท่ี 
เลข

สมาชิก 
ช่ือสมาชิกท่ีขอทุน สังกัด ช่ือบุตรที่ขอรับทุน 

1 6617 พ.จ.อ.ณรงค์กฤชษ์ ผลลาภวงษ์เจริญ ทรภ.1 ด.ช.วิชิรวิทย์ ผลลาภวงษ์เจริญ 
2 6619 ร.ต.ศรีโพธ์ิ คนก าลัง อร. ด.ญ.พริมา คนก าลัง 
3 7224 พ.จ.อ.อภิชาติ เจริญผล ทรภ.1 ด.ญ.อารยา เจริญผล 
4 7710 พ.จ.อ.สมพงษ์ สนามทอง รร.สสท.ทร. ด.ญ.กัญญภัค สนามทอง 
5 8286 จ.อ.มนตรี ศรีรอด ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ช.ณัฐภัทร ศรีรอด 
6 8673 พ.จ.อ.อนุชา แผ่นสุวรรณ สอ.1สอ.รฝ. ด.ช.คณาธิป แผ่นสุวรรณ 
7 9002 พ.จ.อ.สิงเหนือ ด้วงสงค์ อร. ด.ญ.สุมิตานันท์ ด้วงสงค์ 
8 9090 พ.จ.อ.สุทัศน์ ชาวบ้านเกาะ กยพ.กร. ด.ช.รัชชานนท์ ชาวบ้านเกาะ 
9 10201 จ.อ.วันชัย ก้านพู พัน สอ.11 สอ.รฝ. ด.ช.ภัคพล ก้านพู 
10 10426 พ.จ.อ.จิตตกร มีทรัพย์ ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ช.จิตติพัณณ ์ มีทรัพย์ 
11 10665 พ.จ.อ.ศักดิ์ชัย อร่ามเวชวรนันท์ รร.นร. ด.ญ.ชญานิน อร่ามเวชวรนันท์ 
12 11798 ร.อ.หญิงวันดี ค าเอ่ียม ยศ.ทร. ด.ช.ชยกร เอ่งฉ้วน 
13 12509 พ.จ.อ.ศักดิ์ชัย แย้มอ่วม รพ.กรุงเทพ ด.ช.นภัทร แย้มอ่วม 
14 12687 น.อ.คมน์ ชัยนาม สก.ทร. ด.ญ.เบญญภา ชัยนาม 
15 13000 พลอาสาวีระ โหมดว่องไว รจ.ทร.กรุงเทพ ด.ญ.เบญจวรรณ โหมดว่องไว 
16 13203 จ.อ.ไพโรจน์ ทองหล่อ นสร.กร. ด.ช.อัครพนธ์ ทองหล่อ 
17 13651 จ.อ.มานิตย์ หายโศก นสร.กร. ด.ญ.พิมพ์ชนก หายโศก 
18 13803 จ.อ.จันดา พุมมา พัน สห.ทร.ท่ี1  ด.ญ.นภัศชญา พุมมา 
19 14209 พ.จ.อ.สงวน วงค์อามาตย ์ สอ.รฝ. ด.ช.คณาธิป วงค์อามาตย ์
20 14280 จ.อ.ธาริต นันตะสงค ์ นสร.กร. ด.ช.ปองคุณ นันตะสงค ์
21 14649 จ.อ.นวพล ทองทิพย์ ทรภ.3 ด.ญ.นลินญา ทองทิพย์ 
22 16480 พ.จ.อ.สนธยา เจริญผล พัน ลว.พล.นย. ด.ช.ชินกฤต เจริญผล 
23 16778 พ.จ.อ.นิติ นุ่นอ่อน กบร.กร. ด.ญ.พิชญวดี นุ่นอ่อน 
24 17041 จ.อ.เนวริช ราชผล ทรภ.2 ด.ญ.พิชชาภา ราชผล 



25 17688 พ.จ.อ.ไพรสณฑ์ พันธ์เพ็ง อล.ทร. ด.ช.ศิลากร พันธ์เพ็ง 
26 17692 จ.อ.กิตติธัช ไวยมิตรา กบฮ.กร. ด.ช.กิตตินันท์ ไวยมิตรา 
27 17911 พ.จ.ท.เจริญ เบ้าค า ขส.ทร. ด.ช.ธนภัทร เบ้าค า 
28 17959 จ.อ.ประยุทธ กองกุณะ พัน ซบร.กรม สน.พล.นย. ด.ญ.พิชฌานันท์ กองกุณะ 
29 18021 จ.อ.ชระวุฒิ เทพก าแหง ทรภ.3 ด.ช.ธนะเทพ เทพก าแหง 
30 18225 พ.จ.อ.อนุชา จันทร์สวย กลน.กร. ด.ญ.ศศิกานต ์ จันทร์สวย 
31 18358 จ.อ.แสงประมวล อุดมญาต ิ กบฮ.กร. ด.ช.ขวัญชัย อุดมญาต ิ
32 18427 จ.อ.ศราวุธ สุพรมอินทร์ นสร.กร. ด.ช.วิชยุตม์ สุพรมอินทร์ 
33 18436 พ.จ.ต.สมภพ สุ่มมาตร กตอ.กร. ด.ช.ชราธิป สุ่มมาตร 
34 18550 จ.อ.วิสุทธ์ิ ใจมั่น พัน ลว.พล.นย. ด.ช.ทินภัทร ใจมั่น 
35 18569 น.ต.จักรกริช โควินทเศรษฐ กร. ด.ช.ชลกร โควินทเศรษฐ 
36 18823 จ.อ.จิรายุส บุญฤทธ์ิ พัน ซบร กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.จรรยาภรณ ์ บุญฤทธ์ิ 
37 18834 ร.ต.บุญเรือง ศิริบุบผา รร.ชุมพล ด.ช.อชิรวิชญ์ ศิริบุบผา 
38 18947 พ.จ.อ.ก้องภพ แสงสุข กตอ.กร. ด.ญ.ธนัชญา แสงสุข 
39 18998 จ.อ.ประการ มูลมา กยฝ.กร. ด.ญ.ธัญลักษณ์ มูลมา 
40 19145 พ.จ.อ.ประจักษ์ ยูปะนะ กฟก.2 กร. ด.ญ.พรชนก ยูปะนะ 
41 19191 พ.จ.อ.กวี สุขส าราญ อศ. ด.ช.ไกรวิชญ์ สุขส าราญ 
42 19260 พ.จ.ท.ฐิติพงศ์ มาตย์วังแสง ยก.ทร. ด.ช.จิรัฐกิตต์ มาตย์วังแสง 
43 19313 พ.จ.อ.ชัชชัย ชูสวัสดิ์ กฟก.2 กร. ด.ญ.ณัฎฐณิชา ชูสวัสดิ์ 
44 19344 จ.อ.เสฐียรพงษ์ วงค์ษาแก่นจันทร ์ กร. ด.ช.ณัฐพัชร์ วงค์ษาแก่นจันทร ์
45 19393 พ.จ.อ.ชัยวัฒน์ ยุทธพิชัยนาวิน ทรภ.3 ด.ช.พิชัยยุทธ ยุทธพิชัยนาวิน 
46 19613 พ.จ.อ.นิวัฒน์ ศรีรักษา พร. ด.ญ.คนินลภัส ศรีรักษา 
47 20527 จ.อ.ณรงค์ศักดิ์ เมืองรมย์ ขส.ทร. ด.ช.จุมพลภัทร์ เมืองรมย์ 
48 20686 จ.อ.นพพร ชะแมบ พัน ลว.พล.นย. ด.ช.พุฒิพงษ์ ชะแมบ 
49 20754 พ.จ.อ.ไพรัตน์ เปรมแสง ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.นารีรัตน ์ เปรมแสง 
50 20808 จ.อ.มนตรี พงษ์สุข กฝร.กร. ด.ญ.รวินท์นิภา พงษ์สุข 
51 21358 จ.อ.นพรัตน์ จงอักษร ฐท.พง.ทรภ.3 ด.ช.ธนภัทร จงอักษร 
52 21505 จ.อ.ฉัตรมงคล ค าจ าปา กยพ.กร. ด.ญ.กุลิสรา ค าจ าปา 
53 21777 ร.ต.สุวิทย์ ผิวขาว พร. ด.ญ.ชนาภา ผิวขาว 
54 22006 ร.ต.สุรวัลย์ สุตะโท จร.ทร. ด.ญ.ปุณยนุช สุตะโท 



55 22204 ร.ท.บัญชา ขันทกสิกรรม สก.ทร. ด.ช.ภูมิรพีร์ ขันทกสิกรรม 
56 22265 จ.อ.วีระพล ฤทธา พัน ปตอ.กรม ป.พล.นย. ด.ญ.วรางคณา ฤทธา 
57 22276 นายสันธิวรรธน์ สนใจ อร. ด.ญ.ธิรมา สนใจ 
58 22324  พ.จ.อ.ศุภชัย เกิดแก่น อรม.อร. ด.ช.รชต เกิดแก่น 
59 22329 พ.จ.อ.สุรินทร์ สุวรรณวัฒน์ ฐท.พง.ทรภ.3 ด.ญ.นัสรีน สุวรรณวัฒน์ 
60 22415 พ.จ.อ.ประภาส ถ้วยทอง พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.อิศยาภรณ์ ถ้วยทอง 
61 22561 ร.ท.สินาถ อ่อนอรุณ อจปร.อร. ด.ญ.กรรณพร อ่อนอรุณ 
62 22768 พ.จ.อ.รังษี   น้อยนาง สก.ทร. ด.ช.สุวัฒน์ น้อยนาง 
63 22797 จ.อ.คลังพล ลาฤทธ์ิ กตอ.กร. ด.ช.กศิดิศ ลาฤทธ์ิ 
64 22801 พ.จ.อ.สิทธิชัย วิริยะพงษ์ กบร.กร. ด.ช.ภูริณัฐ วิริยะพงษ์ 
65 22958 ร.ต.อวิรุทธ์ ชุ่มเมืองปัก กทบ.กร. ด.ช.รัชรุจ ชุ่มเมืองปัก 
66 23483 ร.ท.เศรษฐศรณ ์ ปัญญาสิทธ์ิ กทส.ฐท.สส ด.ช.สุรสิทธ์ิ ปัญญาสิทธ์ิ 
67 23491 จ.อ.ทศพล เทศดนตร ี ยศ.ทร. ด.ญ.พิมพ์นารา เทศดนตร ี
68 23557 จ.ท.ธวัชชัย กันทะบุญ สพ.ทร. ด.ญ.นริษฐา กันทะบุญ 
69 23724 ร.ต.จิตต ิ สุริยันต์ สก.ทร. ด.ญ.กมลชนก สุริยันต์ 
70 23768 จ.ต.วรพรต บุญพร้อม ฐท.พง.ทรภ.3 ด.ช.ณัฐดนัย บุญพร้อม 
71 23961 พ.จ.อ.ประสาน มาชัยภูมิ นย. ด.ญ.เปรมณัฐ มาชัยภูมิ 
72 24097 พ.จ.อ.วิโรจน์ ปล่ังกลาง กร. ด.ญ.วชิรญาณ์ ปล่ังกลาง 
73 24208 พ.จ.อ.วิเชษฐ์ ชูเดช พัน ลว.พล.นย. ด.ช.ณัฐภูมินท์ ชูเดช 
74 24209 พ.จ.อ.สมศักดิ์ รักษ์เดชา รร.นร. ด.ช.ชฎายุ รักษ์เดชา 
75 24309 พ.จ.ท.วิทยา ตั้งถิ่น ขส.ทร. ด.ญ.ปุณยาภา ตั้งถิ่น 
76 24512 พ.จ.อ.ธณายุทธ  เช่ือมสุข กฟก.2 กร. ด.ช.ณัชพน เช่ือมสุข 
77 24639 จ.อ.ศุภชัย สุกใส กลน.กร. ด.ญ.ฉัตรกมล สุกใส 

 


