
ล ำดับ เลขสมำชิก สังกัด
1 4771 ร.อ.อนันต์ เขียวอัมพร อรม.อร. ด.ญ.ณัฏฐณิชำ เขียวอัมพร
2 6185 ร.อ.มำรุต เพ็ญ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.เพชรนภัส เพ็ญ
3 6881 ว่ำท่ี ร.ท.สันติ อำจอินทร์ กยพ.กร. ด.ญ.ณัฏฐ์วรัตน์ อำจอินทร์
4 7214 พ.จ.อ.กิตติศักด์ิ เย็นจิตร สอ.รฝ. ด.ช.ธนกฤต เย็นจิตร
5 8037 พ.จ.อ.มหะศักด์ิ ทองแห้ว กฟก.1 กร. ด.ญ.มนัสนันท์ ทองแห้ว
6 8764 ร.ต.จันทกำนต์ จันทร์กำร อล.ทร. ด.ช.สรวิชญ์ จันทร์กำร
7 10212 พ.จ.อ.อุทัย ชำญวิกย์กำร สสท.ทร. น.ส.รดำ ชำญวิกย์กำร
8 10769 พ.จ.อ.พงษ์เทพ แสนเสนำ กฟก.1 กร. ด.ญ.ธนภัค แสนเสนำ
9 10970 ร.อ.นำวำ สีหะวงค์ กฝร.กร. ด.ช.ธัญวิศิฎฐ์ สีหะวงค์
10 11683 พ.จ.อ.ขัตรมงคล บ ำรุงผล พัน.สอ.21 ด.ช.ณัฐพล บ ำรุงผล
11 12337 จ.อ.ธีระศักด์ิ บรรพตำธิ รปภ.สพ.ทร. ด.ญ.พัชรพร บรรพตำธิ
12 12439 ร.อ.อำทิตย์ ชูสง สก.ทร. ด.ญ.อำทิตยำ ชูสง
13 13064 จ.อ.สมศักด์ิ วงศ์ไพรกรณ์ กฟก.1 กร. น.ส.อชิรญำ วงศ์ไพรกรณ์
14 13588 น.ท.ไพบูน ทองขำว ศกล.พธ.ทร. น.ส.ชนกนันท์ ทองขำว
15 14599 ร.ต.ปรีชำ คูณขุนทด กฝร.กร. น.ส.ปรียำพร คูณขุดทด
16 14819 นำยสมชำย สีจำด ขส.ทร. ด.ญ.พิชญำ สีจำด
17 14972 ร.อ.อดิศักด์ิ ศรีบุญเอียด กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.กัลยกร ศรีบุญเอียด
18 15049 ร.ต.อรุณ รสจันทร์ ขส.ทร. ด.ช.ภำคิน รสจันทร์
19 15251 ร.ท.สุทธิชัย กันบัว อร. ด.ญ.ปุณยนุช กันบัว
20 15882 พ.จ.อ.สมัย แงวกุดเรือ กรม.สน.พล.นย. ด.ญ.นันท์นภัส แงวกุดเรือ
21 16002 ร.อ.สุวัสส์ เลิศนิมิตรสกุล อล.ทร. ด.ช.สหวัสส์ เลิศนิมิตรสกุล
22 17222 พ.จ.อ.ชยพล แช่มวงษ์ สสท.ทร. ด.ญ.ปุญญิสำ แช่มวงษ์
23 17657 ร.ต.สมชำย ดำรำวรรณ์ กรม.สน.พล.นย. ด.ญ.ขวัญมนัส ดำรำวรรณ์
24 17771 ร.ท.สมภพ สุขแสวง รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้ำ พร. ด.ญ.ทักษพร สุขแสวง
25 18720 พ.จ.อ.มนตรี สำสะกุล กลน.กร. ด.ญ.เมธำพร สำสะกุล
26 18750 ร.ท.ขจร พุทซ้อน กรง.ฐท.สส. ด.ช.ภรัณยู พุทซ้อน
27 18916 พ.จ.อ.กุศล คนขยัน กลน.กร. ด.ช.ณัฐชนน คนขยัน
28 18922 พ.จ.อ.วิโรจน์ เทียนด ำ กฟก.1 กร. นำยภูตะวัน เทียนด ำ
29 19292 น.ต.หญิง สิริวรรณ ปฐมทอง รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิด.ญ.สิริฉัตร เลิศสุวิมล
30 19464 พ.จ.อ.ขันติ สมชอบ สสท.ทร. ด.ช.ศรัณยพงศ์ สมชอบ
31 19685 พ.จ.อ.ภำณุพงษ์ หวังประสพกลำง นสร.กร. ด.ญ.พรลภัส หวังประสพกลำง
32 19924 จ.อ.ธีระชำติ นำมมำลำ ทรภ.3 ด.ช.หัฏฐกร นำมมำลำ
33 20251 พ.จ.อ.นิมิตร ทะค ำสอน กฟก.2 กร. ด.ช.ปิติกร ทะค ำสอน
34 20503 พ.จ.อ.สันติ เสนำมำตร อจปร.อร. ด.ญ.ปภำวรินทร์ เสนำมำตร
35 20753 นำยสมศักด์ิ เก๊ียะทอง อร. ด.ช.ภิศักด์ิดำ เก๊ียะทอง
36 20883 จ.อ.ไพรินทร์ ถิตย์แสน กรม ป. พล.นย. ด.ญ.ธรพร ถิตย์แสน
37 21522 ว่ำท่ี ร.ต.สุรัตน์ บุษรำคัม พัน.สอ.12 ด.ญ.กัลยรัตน์ บุษรำคัม

สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวีจ ำกัด จ ำกัด
รำยช่ือผู้ท่ีได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจ ำปี 2564

ประเภททุนเรียนดี ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น ทุนละ 3,500 บำท
ช่ือสมำชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



38 22233 ร.ท.พิเชษฐ ต้ังสมสุข ศลก.พธ.ทร. ด.ญ.ณัฐพร ต้ังสมสุข
39 22502 พ.จ.อ.สรำวุธ พันธ์ดำรำ กลน.กร. ด.ช.ขจรเกียรต์ิ พันธ์ดำรำ
40 23597 จ.อ.สท้ำน ปำนขำว กฟก.1 กร. ด.ญ.ศศิกำนต์ ปำนขำว
41 23708 พ.จ.อ.ชำญณรงค์ มำชม กอง สน.กร. น.ส.ชำลิสำ มำชม
42 23869 พ.จ.อ.ประยงค์ ดวงดี กยพ.กร. ด.ช.ภูวนำถ ดวงดี
43 23977 พ.จ.อ.สุวิท บุญพันธ์ กร. ด.ญ.ณัฐชญำ บุญพันธ์
44 24489 พ.จ.ต.อุดมศักด์ิ รักพร้ำ ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.ธรรญธร รักพร้ำ
45 24830 พ.จ.อ.กิตติพิชญ์ ศรีใสย์ พัน.สอ.11 ด.ญ.กฤติญดำ ศรีใสย์
46 25009 พ.จ.อ.จ ำรัส นำมหนวด กลน.กร. น.ส.จิรกัลยำ นำมหนวด
47 25206 จ.อ.อนุสรณ์ เขียวชัยภูมิ ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.กันต์ปณิตำ เขียวชัยภูมิ
48 25541 ร.อ.สิงหำ แก้วค ำชำติ พัน.ช.พล.นย. ด.ญ.ภัทรวดี แก้วค ำชำติ
49 25736 พ.จ.อ.ภำคิน ชัยสิทธ์ิ กฟก.1 กร. ด.ญ.ณัฐณิชำ ชัยสิทธ์ิ
50 26114 พ.จ.อ.ธีรพล พลมณี สพ.ทร. ด.ญ.ชนำกำนต์ พลมณี
51 26274 พ.จ.อ.อนุชำ กล่ันหวำน อร. ด.ญ.ปิยำกร กล่ันหวำน
52 26279 พ.จ.อ.นัธวุฒิ จันดี กบร.กร. ด.ช.กฤตเมธ จันดี
53 26846 พ.จ.อ.ภคพล ประภำษี กสพ.ฐท.สส. ด.ช.นรเศรษฐ์ ประภำษี
54 26957 ร.ต.สุขสัณห์ บูรำณ พัน.สอ.21 ด.ช.วงศ์วริศ บูรำณ
55 27084 พ.จ.อ.กอบชัย ลำดปัด พัน สอ.21 ด.ญ.ธัญพิชชำ ลำดปัด
56 27469 ร.อ.จักรกฤษณ์ ใจกระจ่ำง กบร.กร. ด.ช.ปัณณวิชญ์ ใจกระจ่ำง
57 27504 จ.อ.บุญรอด จันทำ กร. ด.ญ.สุพิชชำ จันทำ
58 28253 จ.อ.เกรียงไกร กมลฤกษ์ ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.กมลชนก กมลฤกษ์
59 28317 พ.จ.อ.ธนิศร์ ปะสังคะโท กบร.กร. น.ส.ธนิดำ ปะสังคะโท
60 28504 พ.จ.อ.สิงหำ ชัยกิจตระกูล สสท.ทร. ด.ช.กวี ชัยกิจตระกูล
61 28615 พ.จ.อ.มนัส พงษ์ศิริ พัน.รฝ.12 นำยพีระณัฏฐ์ พงษ์ศิริ
62 28717 ร.อ.วีระศักด์ิ แว่นแก้ว สก.ทร. ด.ญ.วิญญ์รวี แว่นแก้ว
63 28785 พ.จ.อ.ณัติพัฒน์ วงษ์นรพัฒน์ พร. นำยฐณะวัฒน์ วงษ์นรพัฒน์
64 29595 พ.จ.อ.ไพฑูรย์ หนูมนต์ พัน.สอ.12 น.ส.พชรพร หนูมนต์
65 29674 ร.อ.ธีรพัฒน์ จำดแจ่ม พัน.ขส.กรม.สน.พล.นย. น.ส.ชนิกำนต์ จำดแจ่ม
66 29852 พ.จ.อ.โชคชัย กิจเจริญ กบร.กร. ด.ญ.คีตำ กิจเจริญ
67 29854 จ.อ.พงษ์ธรย์ ครองไตรรัตน์ กตอ.กร. ด.ญ.รมิตำ ครองไตรรัตน์
68 29857 น.ต.หญิง ศุภรินทร์ หำญวงศ์ รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิน.ส.ณัฐฏรินทร์ หำญวงศ์
69 29930 พ.จ.อ.หญิง กรุณำ เวฬุกร รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิด.ญ.ชนิสดำภำ เวฬุกร
70 30111 จ.อ.ปกรณ์ ค ำหว่ำง พัน สอ.21 ด.ช.กิตติธัช ค ำหว่ำง
71 30137 ร.อ.วรวุฒิ เบ้ียวน้อย อร. ด.ญ.แพรพิไล เบ้ียวน้อย
72 30166 ร.ท.สุชำติ ซ่อนข ำ ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.นรำวิชญ์ ซ่อนข ำ
73 30190 พ.จ.อ.แดนสยำม โคตรมงคล พัน.ซบร. กรม สน.พล.นย. นำยภัคพล โคตรมงคล
74 30241 พ.จ.อ.กิตินันต์ คงศร ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.ณัฐธนันท์ คงศร
75 30520 พ.จ.อ.สุทธิพงศ์ หนูป่ิน พัน.สอ.21 สอ.รฝ. ด.ช.ศตำยุ หนูป่ิน
76 30551 พ.จ.อ.สมศักด์ิ สุวรรณ์ อร. ด.ญ.ปวริศำ สุวรรณ์
77 30556 พ.จ.อ.อำจศึก ลำดี ศสร.สอ.รฝ. น.ส.ปภำวรินท์ ลำดี



ล ำดับ เลขสมำชิก สังกัด
1 6454 พ.จ.อ.อภิรมย์ หนูกำฬ ฐท.พง. น.ส.ปภำวี หนูกำฬ
2 7029 ร.อ.สำมำรถ เกษร พัน.รฝ.11 น.ส.ฐิตำกัลยำ เกษร
3 7161 ร.อ.ฐำพล พ่ึงผล สลก.ทร. น.ส.ณภัทร พ่ึงผล
4 7282 ร.ต.โชติภิวัฒน์ มะโนใหม่ พัน.ขส.กรม.สน.สอ.รฝ. นำยรัชตะศักด์ิ มะโนใหม่
5 9105 ร.ต.กิตติศักด์ิ ภำนุวงษ์ กบฮ.กร. น.ส.จิรัชญำ ภำนุวงษ์
6 11177 จ.อ.จีระ ประชันกลำง กฟก.1 กร. นำยเจตริน ประชันกลำง
7 11923 ร.อ.อุเทน เพชรเพ็ง อจปร.อร. น.ส.นภสร เพชรเพ็ง
8 15541 จ.อ.อิทธิพล วงพงค ำ สสท.ทร. นำยภรำดร วงพงค ำ
9 17433 ร.ต.วุฒิชัย ทิมำ สสท.ทร. นำยชัยวัฒน์ ทิมำ
10 17717 ร.ท.เจริญพงษ์ เล้ียงจรูญ ยศ.ทร. น.ส.พัชชลัยย์ เล้ียงจรูญ
11 17833 ร.อ.จีระศักด์ิ อำสะโภ สสท.ทร. น.ส.กัญจน์อมล อำสะโภ
12 18408 พ.จ.อ.วันชัย ช่ืนจิตร ศลก.พธ.ทร. นำยสรเชษฐ์ ช่ืนจิตร
13 18479 จ.อ.สงกรำนต์ สุดหนองบัว กฟก.1 กร. น.ส.ธนภรณ์ สุดหนองบัว
14 19215 น.ต.เสน่ห์ สิทธิบุญ บ ำนำญ นำยธนวัฒน์ สิทธิบุญ
15 22219 ร.อ.วิชำญ ชำวอุทัย ทรภ.1 น.ส.ธรรมพร ชำวอุทัย
16 22381 พ.จ.อ.สุริยำ เลงไธสง พัน.ขส. กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.ปัญญำพร เลงไธสง
17 22783 พ.จ.อ.ไพโรจน์ รัตนภักดี สอ.รฝ. น.ส.จิรชยำ รัตนภักดี
18 23100 นำงณัฐวี แหลมทอง อจปร.อร. น.ส.ณัฐพร แหลมทอง
19 23443 น.ส.รตนพร ลภัสกุลกิตติ อร. นำยธีรำทร เลิศวิไลมณีวงศ์
20 24334 พ.จ.อ.วีระพงศ์ พงศ์เดชำ กฟก.1 กร. นำยนิติภูมิ พงศ์เดชำ
21 25708 ร.อ.กิตติพงษ์ ฉำยสนิท พัน.สอ.21 น.ส.บัณฑิตำ ฉำยสนิท
22 25790 น.ท.อนุชิต รัตนฉัตรชัย กร. น.ส.ชนิดำภำ รัตนฉัตรชัย
23 25806 พ.จ.อ.ศุภชัย แก้วลำย กยฝ.กร. นำยสุทธิชัย แก้วลำย
24 25890 พ.จ.อ.ธัญพิสิษฐ์ คุ้มชุมแสง กง.ทร. นำยธันยพงศ์ คุ้มชุมแสง
25 26561 จ.อ.อนุชำ คงทน พัน.รฝ.12 น.ส.อำทิตยำ คงทน
26 26926 พ.จ.อ.สุเมธ แมลงทับทอง อร. นำยพีรณัฐ แมลงทับทอง
27 27445 นำยไพฑูรย์ ธีระพันธ์ อจปร.อร. น.ส.ฐิภำภรณ์ ธีระพันธ์
28 27449 นำยวิชัย สุขขุม สพ.ทร. นำยภูมินทร์ สุขขุม
29 27586 พ.จ.อ.ประเทือง ศรีนนท้ำว ขส.ทร. น.ส.ประภำพร ศรีนนท้ำว
30 28076 จ.อ.สุทิน มำโส พัน รฝ.11 กรม รฝ.1 นำยกฤตเมธ มำโส
31 28429 จ.อ.เชิดศักด์ิ สงศรี พัน.รฝ.12 น.ส.นภำลักษณ์ สงศรี
32 28577 ร.อ.หญิง อรวรรณ์ เสริมสิริสัมพันธ์ รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้ำ พร. น.ส.สิริญญำ เสริมสิริสัมพันธ์
33 28665 ร.ท.วิเชียร กังหัน กรม ป. พล.นย. น.ส.ณัฐธยำน์ กังหัน
34 29829 พ.จ.อ.ปฏิเวช อินทร์กอ กตอ.กร. ด.ญ.พรรณรำย อินทร์กอ
35 29984 ร.อ.สุนี เกิดทอง พัน.ร.1 กรม.ร.1 พล.นย. น.ส.นวรัตน์ เกิดทอง

สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวีจ ำกัด จ ำกัด

สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวีจ ำกัด จ ำกัด
รำยช่ือผู้ท่ีได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจ ำปี 2564

ประเภททุนเรียนดี ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ทุนละ 4,000 บำท
ช่ือสมำชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



ล ำดับ เลขสมำชิก สังกัด
1 6088 พ.จ.อ.เด่นชัย นำมรินทร์ ฐท.กท. นำยรำมนรินทร์ นำมรินทร์
2 15208 พ.จ.อ.ดรุณวัฒน์ รักญำติ สลก.ทร. น.ส.วรรณวรินทร์ รักญำติ
3 15555 ร.ท.ถนอม นิลพินิจ อจปร.อร. นดบ.กฤษณะ นิลพินิจ
4 15981 จ.อ.ปริชญ์ สมวัน กยฝ.กร. น.ส.อิงครัตน์ สมวัน
5 25925 พ.จ.อ.บุญส่งศักด์ิ อ่อนละฮุง สวพ.ทร. นำยพรหมมินทร์ อ่อนละฮุง
6 27086 พ.จ.อ.สุริยำ บุรีมำตร์ พัน.สอ.รฝ.21 น.ส.อชิรญำณ์ บุรีมำตร์
7 27233 นำยถำวร ขอสุข อจปร.อร. น.ส.ปฐมำวดี ขอสุข
8 30387 จ.อ.ฉัตรชัย พร้อมจรรยำ พัน.ช.พล.นย. นำยสินชัย พร้อมจรรยำ

ล ำดับ เลขสมำชิก สังกัด
1 1738 ร.ท.วิธี แสงน้อย กฝร.กร. น.ส.ศุภำวรรณ แสงน้อย
2 4446 จ.อ.ประสิทธ์ิ แก้วรำชกิจ ฐท.สข.ทรภ.2 น.ส.อวัศยำ แก้วรำชกิจ
3 5837 พ.จ.อ.อดิศร ปัทมโสภณ ปจปร.ฐท.กท. น.ส.เกวลี ปัทมโสภณ
4 6061 ร.ต.เฉลิมชัย เร่งร้อน กยพ.กร. น.ส.สโรชำ เร่งร้อน
5 6297 พ.จ.อ.เกียรติพงศ์ เพ็งทรัพย์ สห.ทร.ท่ี 3 น.ส.รุ้งระวี เพ็งทรัพย์
6 7499 พ.จ.อ.วรพงษ์ ฟักอ่อน นย. น.ส.วรรัตน์ ฟักอ่อน
7 8484 ร.ต.วิชยุตย์ เรืองธัมรงค์ ฐท.พง. นำยฉัตรวิชญ์ เรืองธัมรงค์
8 10814 ร.ต.รำเมศร์ มูลสำร กอง สน.กร. น.ส.ณัชชำ มูลสำร
9 12011 พ.จ.อ.ภำณุวัฒน์ พิทักษ์ ทรภ.2 น.ส.จุฑำภำ พิทักษ์
10 14751 จ.อ.พัทรำวุธ เรืองรัตน์สุนทร สห.ทร.ท่ี 1 นำยเตชสิทธ์ิ เรืองรัตน์สุนทร
11 15181 ว่ำท่ี ร.อ.ธงชัย สว่ำงอำรมณ์ อศ. น.ส.รัชวิภำ สว่ำงอำรมณ์
12 15955 พ.จ.ต.สันติ สุขเสนี อศ. น.ส.ณลิลทิพย์ สุขเสนี
13 16574 พ.จ.อ.พิเชษฐ แก้วทับทิม อร. น.ส.ฉัตรฤทัย แก้วทับทิม
14 16681 พ.จ.อ.หญิง ลัดดำวรรณ ทองเอียด รพ.ฐท.สข.ทรภ 2 น.ส.กฤศรดำ ทองเอียด
15 17010 พ.จ.อ.เสนอ สมภักดี กฟก.2 กร. น.ส.ศศิกำนต์ สมภักดี
16 18472 พ.จ.อ.เพ่ิมศักด์ิ ณ พัทลุง ฐท.พง.ทรภ.3 น.ส.พรประภำ ณ พัทลุง
17 18654 น.ต.เหนือเทพ เทียนนำวำ อจปร.อร. นำยชลมำรค เทียนนำวำ
18 18859 ร.อ.ณรงค์ศักด์ิ พรหมประเสริฐ ขว.ทร. น.ส.ญำณิศำ พรหมประเสริฐ
19 19892 ร.อ.หญิง แก้วตำ ขีตตะสังคะ อจปร.อร. น.ส.อชิรญำ ขีตตะสังคะ
20 20822 น.ท.สมพร ย่ิงงำมแก้ว รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้ำ.พร. นำยทศพร ย่ิงงำมแก้ว
21 21703 ร.ท.หะริน อุดร กลน.กร. น.ส.ปำรียำ อุดร
22 22401 ร.ท.สมชำย เสือคง สสท.ทร. น.ส.พักตร์ชนก เสือคง
23 23110 พ.จ.อ.เพชรณรงค์ พิมพ์แสง กรง.ฐท.สส. น.ส.ฟ้ำใส พิมพ์แสง
24 24519 นำงอุไรวรรณ ดิษฐสมบูรณ์ สก.ทร. น.ส.ศุภรักษ์ ดิษฐสมบูรณ์
25 25898 พ.จ.อ.หญิงนงนุช หร่ังเจริญ สพ.ทร. น.ส.จำรุวรรณ หร่ังเจริญ

ประเภททุนเรียนดี ระดับช้ันอุดมศึกษำ ทุนละ 5,000 บำท
ช่ือสมำชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน

ประเภททุนเรียนดี ระดับช้ันอำชีวศึกษำ ทุนละ 4,500 บำท
ช่ือสมำชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน

สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวีจ ำกัด จ ำกัด
รำยช่ือผู้ท่ีได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจ ำปี 2564

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจ ำปี 2564



26 26036 ว่ำท่ี ร.ต.กฤษดำ เอ่ียมขอพ่ึง กบ.ทร. น.ส.กฤษณำ วิชัยดิษฐ
27 26296 พ.จ.อ.ภมรินทร์ เคมำไชย กอง สน.กร. น.ส.กัญญำพัชร์ เคมำไชย
28 27269 ร.ต.ปรีชำ ผิวแดง ยศ.ทร. นนอ.วรพล ผิวแดง
29 27820 พ.จ.ท.สุรชำ ยอดรัก วศ.ทร. น.ส.ฉัตรติพร ยอดรัก
30 28195 พ.จ.อ.เชษฐำ บุญจริโท พัน สอ.12 นำยชัชพงศ์ บุญจริโท
31 28196 พ.จ.อพิชัย ก้อนทอง พัน.สอ.12 น.ส.พิชยำ ก้อนทอง
32 28471 ร.อ.ชัยทัต ธนำธิโช อศ. น.ส.นภสร ธนำธิโช
33 29411 นำยศักด์ิสิทธ์ิ สิมมำ อจปร.อร. น.ส.พีรภัทร์ สิมมำ
34 29569 ว่ำท่ี ร.ต.โยธิน กัลยำ ยก.ทร. น.ส.ชิดชนก กัลยำ
35 30084 นำยชำญชัย ทรัพย์สิน อจปร.อร. นำยธีระเดช ทรัพย์สิน
36 30219 นำงแพรทิพย์ ศรีบุญเรือง พธ.ทร. น.ส.ศุภำพัชญ์ ศรีบุญเรือง
37 30369 นำยนที รอดเครือมิตร ชย.ทร. น.ส.นันท์สินี รอดเครือมิตร

ล ำดับ เลขสมำชิก สังกัด
1 6356 พ.จ.อ.วิเชียร ทองรอง ทรภ.3 ด.ช.ณัฐชนนท์ ทองรอง
2 6880 จ.อ.เอกวิทย์ ค ำตำ กฟก.1กร. ด.ช.กฤตภัทร ค ำตำ
3 9756 น.ท.ชุมพล วำรำชนนท์ ดย.ทร. ด.ช.ปภัสกร วำรำชนนท์
4 11763 พ.จ.ต.ประมำณ ไทยแท้ สห.ทร.ท่ี 3 ด.ช.ธีร์ธวัช ไทยแท้
5 11918 ร.ท.คูณทวี ไชยพำลี กรม สน.พล.นย. ด.ญ.ฐิตำรีย์ ไชยพำลี
6 12641 ร.ต.จรัญ ท ำเนำว์ อรม.อร. ด.ช.กนกพล ท ำเนำว์
7 13384 จ.อ.อภิสิทธ์ิ บุญส่งแท้ กฟก.1กร. ด.ข.อนำวินทร์ บุญส่งแท้
8 13409 น.ท.เศณวี ฐำนะวุฑฒ์ ขส.ทร. ด.ญ.ภัณฑิลำ ฐำนะวุฑฒ์
9 13452 พ.จ.อ.ณัฐพล พ้ืนกระจ่ำง สสท.ทร. ด.ช.จิรนนท์ พ้ืนกระจ่ำง
10 13828 จ.อ.สุพัฒพงษ์ สุขวงษ์ ทรภ.3 ด.ญ.พรนภัทร สุขวงษ์
11 16529 พ.จ.ต.พุฒิพัฒน์ แก้วกำเหรียญ พธ.ทร. ด.ช.นรำวิชญ์ แก้วกำเหรียญ
12 16938 ร.ต.รัชพล ถำวร กรง.ฐท.สส. ด.ญ.ณัฐิดำ ถำวร
13 17317 นำยสรำวุฒิ เจือแสง อธบ.อร. ด.ญ.ปวีณ์ธิดำ เจือแสง
14 17477 พ.จ.อ.ชำตรี บุตรสำร กฟก.1กร. ด.ช.ศุภสิทธ์ิ บุตรสำร
15 17497 จ.อ.ภำคภูมิ ศรีสมสุข กบร.กร. ด.ญ.ลลดำ ศรีสมสุข
16 17498 ร.ท.สุรศักด์ิ ภวภูวดล กยพ.กร. ด.ช.คณพศ ภวภูวดล
17 17707 จ.อ.สิทธิพล แสนสุข กฟก.1 กร. ด.ช.จักรพงศ์ แสนสุข
18 18292 ร.ต.ธัญญะ พันคะวะ รร.นร. ด.ช.ธนพัชญ์ พันคะวะ
19 18349 พ.จ.ท.ธรรมนูญ อ่อนละม้ำย กยพ.กร. ด.ช.กฤติเดช อ่อนละม้ำย
20 18781 พ.จ.อ.วรวี กลักเพ็ชร์ อรม.อร. ด.ญ.ฉัตรวรีย์ กลักเพ็ชร์
21 19598 ว่ำท่ี ร.ต.นวพล สกุลอำภำ สก.ทร. ด.ญ.พิมพิชยำ สกุลอำภำ
22 19850 นำยเกรียงไกร หำดแก้ว อจปร.อร. ด.ญ.รินรดำ หำดแก้ว
23 20157 จ.อ.ฉัตรชัย จอดพิมำย กลน.กร. ด.ช.บุญฤทธ์ิ จอดพิมำย

สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวีจ ำกัด จ ำกัด
รำยช่ือผู้ท่ีได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจ ำปี 2564
ประเภททุนส่งเสริม ระดับช้ันอนุบำล ทุนละ 2,500 บำท

ช่ือสมำชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน

ผนวก ก.



24 20564 จ.อ.นันทวัฒน์ ปำนสวย อจปร.อร. ด.ช.นันทพัทธ์ ปำนสวย
25 20612 จ.อ.ปิลันธน์ บุญรัตน์ กตอ.กร. ด.ญ.ฐำนิดำ บุญรัตน์
26 21007 จ.อ.อ ำนำจ ตะก้อง นสร.กร. ด.ญ.นิชำภำ ตะก้อง
27 21080 พ.จ.อ.หญิง สุจรรยำ กำรินทร์ พร. ด.ช.รพีพงค์ เผือกพันธ์
28 21124 พ.จ.อ.ชำญณรงค์ โต๊ะถม สอ.รฝ. ด.ช.ภูริช โต๊ะถม
29 21479 จ.อ.สุพจน์ หำระสำร กลน.กร. ด.ช.ศุภกิจ หำระสำร
30 21586 พ.จ.อ.บริสุทธ์ิ ผ่องใส รปภ.ฐท.กท. ด.ช.บริรักษ์ ผ่องใส
31 21882 ว่ำท่ี ร.ต. สรวุศ กล่ินหอม กตอ.กร. ด.ช.พุทธิชำ กล่ินหอม
32 21941 จ.อ.รัฐวุฒิ พ้ืนผำ กตอ.กร. ด.ญ.รมนัชชำ พ้ืนผำ
33 22236 พ.จ.อ.อมรวัฒน์ ศรีช ำนำญ รปภ.ฐท.กท. ด.ญ.อมลรดำ ศรีช ำนำญ
34 22299 นำยเจตน์สฤษฎ์ิ ไชยพิณ อจปร.อร. ด.ญ.จีรสุดำ ไชยพิณ
35 23123 ว่ำท่ี น.ต.หญิง เบญจพร อ๋ึงเจริญ สวพ.ทร. ด.ช.สมุททำนุภำพ รัตนกุสุมภ์
36 23245 นำงจันทรมำส ไกรทอง อร. ด.ญ.ชุติกำญจน์ ไกรทอง
37 23310 จ.อ.อนุวรรตน์ ธนะวำสน์ กยพ.กร. ด.ช.ภูริวัฒน์ ธนะวำสน์
38 23337 พ.จ.อ.นิพนธ์ โภคำแสง สก.ทร. ด.ช.นำวิน โภคำแสง
39 23660 พ.จ.อ.คมสันต์ รักษ์ศิริ กบร.กร. ด.ช.ชนัญธิดำ รักษ์ศิริ
40 23717 จ.อ.เกรียงศักด์ิ ประสพบุญ รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้ำ พร. ด.ช.กวิน ประสพบุญ
41 23810 จ.อ.พอเจต สุทธิโยชน์ กรม ร.3 พล.นย. ด.ช.กิตติกวิน สุทธิโยชน์
42 23979 จ.อ.เอกพล ดนัยจินตรัตน์ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ด.ช.นัธทวัฒน์ ดีหม่ัน
43 24367 พ.จ.อ.ธนกร ขอบเหลือง กยพ.กร. ด.ช.นัธทวัฒน์ ขอบเหลือง
44 24753 พ.จ.อ.ภำณุฤทธ์ สระหนองจอก กบร.กร. ด.ญ.ธัญลักษณ์ สระหนองจอก
45 24976 ร.ท.บุญเลิศ เกิดทอง สห.ทร.ท่ี 1 ด.ญ.ณัฐกมล เกิดทอง
46 25110 จ.อ.สมเกียรติ มณีศรี พัน ร.3 พล.นย. ด.ญ.ชำลิสำ มณีศรี
47 25210 จ.อ.ทวิชชัย ภูมิเรืองศรี กบร.กร. ด.ช.ภูมิภำกร ภูมิเรืองศรี
48 25344 จ.อ.จักรพล จันทภำ กยฝ.กร. ด.ช.จตุรภัทร จันทภำ
49 26049 พ.จ.อ.นนทกร พุกรัตน์ พัน ซบร.กรม สน.พล.นย. ด.ญ.ฐิตำภำ พุกรัตน์
50 26654 จ.อ.สุปัญญำ สิงห์โตทอง กบฮ.กร. ด.ช.แสนยำกร สิงห์โตทอง
51 26857 จ.ท.ชวลิต แหวนทอง กรง.ฐท.สส ด.ช.ปุณณัตถ์ แหวนทอง
52 27102 จ.อ.สหัสพล สวัสดิผล บก กยฝ.กร. ด.ช.สหรัฐ สวัสดิผล
53 27240 จ.อ.เฉลิมพล มงคล ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.ธนกฤษ ตรีสำร
54 27602 จ.อ.ปรีชำ นพสันติ ดย.ทร. ด.ช.ปัณณธร นพสันติ
55 27729 พ.จ.อ.สฤษด์ิ แก้วชัย พัน ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.กิตติกวินท์ แก้วชัย
56 28153 พ.จ.อ.วิรัช อุณหทวีทรัพย์ อร. ด.ช.เจตพิพัทธ์ อุณหทวีทรัพย์
57 28231 พ.จ.อ.อุดมศักด์ิ เทศผล พัน รฝ.12 กรม รฝ.1 สอ.รฝ.ด.ช.ณัฐกรณ์ เทศผล
58 28273 ร.ท.หญิง อภิชญำ ศรีมำ กชธ.ฐท.สส. ด.ช.อินทระ บุญส่งแท้
59 28516 จ.อ.มำนพ บัวคล่ี พัน.ลว.พล.นย. ด.ช.ชลันธร บัวคล่ี
60 28618 จ.อ.ปิติ ศรีสว่ำง พัน.บก.และบริกำร นย. ด.ญ.จอมใจ ศรีสว่ำง
61 28964 จ.อ.สรำยุทธ วำโยพัด กฟก.2 กร. ด.ญ.ณัฏฐณิชำ วำโยพัด
62 28984 ร.ต.ธีรชำติ วำนิชพันธ์ สพ.ทร. ด.ญ.กวินทิพย์ วำนิชพันธ์
63 29082 พ.จ.อ.ศุขบำรมี แสงสวัสด์ิ กบร.กร. ด.ญ.จิตประภัศศร แสงสวัสด์ิ
64 29395 จ.อ.ปฏิพล ดอนวุ่น พัน สอ.1 สอ.รฝ. ด.ช.นรภัทร ดอนวุ่น



65 29600 ร.ท.หญิง ภวรรณตรี สมบุญโต สก.ทร. ด.ญ.กิตติกัญ งำมทองหล่อ
66 29601 จ.อ.ชุติพนธ์ สุขเจริญ กทส.ฐท.สส. ด.ญ.ปวีณ์ธิดำ สุขเจริญ
67 29816 จ.ท.สมชำย สังขำระ ยศ.ทร. ด.ญ.ชรินรัตน์ สังขำระ
68 29901 จ.อ.กิตติพงษ์ นำคน้อยประเสริฐ พัน สอ.12 กรม สอ.1 สอ.รฝ.ด.ญ.กชพรรณ นำคน้อยประเสริฐ
69 30007 จ.อ.นเรนทร์ แต่แดงเพชร นสร.กร. ด.ช.นครินทร์ แต่แดงเพชร
70 30065 นำยสุทธิรักษ์ เผ่ือแผ่ อร. ด.ญ.ปำลิตำ เผ่ือแผ่
71 30066 น.ต.หญิง จีรนันท์ ขันแข็ง ยศ.ทร. ด.ญ.ปวันรัศม์ิ วำรำชนนท์
72 30085 นำยทินกร เทียมมงคล อจปร.อร. ด.ช.ธนกร เทียมมงคล
73 30340 พ.จ.อ.ยุทธพงศ์ เหล็กกล้ำ กอง รปภ.ฐท.สข. ด.ญ.ฐิตำรีย์ เหล็กกล้ำ
74 30367 จ.อ.กำรุญ พิพิธกุล กลน.กร. ด.ญ.กมลพร พิพิธกุล
75 30391 น.ต.ธีรโชติ ภำคีฉำย กพ.ทร. ด.ญ.ปิยธิดำ ภำคีฉำย

ล ำดับ เลขสมำชิก สังกัด
1 2794 นำยสมศักด์ิ พรหมสวัสด์ิ สก.ทร. ด.ญ.พิชญ์สินี พรหมสวัสด์ิ
2 3486 พ.จ.อ.ก้ำน จูกูล พัน.ช.พล.นย. ด.ช.ร่มเกล้ำ จูกูล
3 3731 พ.จ.อ.สมพร มำศทอง กรง.ฐท.สส ด.ญ.อนัณปภำ มำศทอง
4 4426 พ.จ.อ.ศรำวุธ ทองประสิทธ์ิ ดย.ทร. ด.ญ.พัชรำวดี ทองประสิทธ์ิ
5 4894 ว่ำท่ี ร.ต.เสน่ห์ ทองตำล่วง ทรภ.3 นำยคมชำญ ทองตำล่วง
6 4898 น.ท.ธวัช มนตรีกุล บ ำนำญ ด.ช.ธเนตร มนตรีกุล
7 5126 พ.จ.อ.บัญญัติ นำคะบุตร์ อจปร.อร. ด.ช.ปัญจพล นำคะบุตร์
8 5401 น.อ.ไตรภพ ตันวิบูลย์ สบ.ทร. ด.ญ.กัญญำณัฐ ตันวิบูลย์
9 5650 ร.ท.ศิรพงศ์ ต้นโศก อรม.อร. ด.ช.ณัฏฐพล ต้นโศก
10 6263 พ.จ.อ.ทวี ชำวคะตำ อจปร.อร. ด.ช.จักรวรรดิ ชำวคะตำ
11 6437 พ.จ.อ.สุชำติ เวฬุวนำรักษ์ นสร.กร. ด.ช.ณัฐิวุฒิ เวฬุวนำรักษ์
12 6648 พ.จ.อ.สุพัฒ สิงห์แก้ว สห.ทร.ท่ี3 ด.ช.ณัชพัฒน์ สิงห์แก้ว
13 6745 ร.ต.นิพนธ์ ใยงูเหลือม กบร.กร. ด.ญ.ปุญญิศำ ใยงูเหลือม
14 7789 จ.อ.ธีรวิทย์ เพชรศิริ พัน สห. ทร.ท่ี 3 ด.ญ.รพีพรรณ เพชรศิริ
15 7852 พ.จ.อ.วรเศรษฐ์ สำยจันทร์ ฐท.สส. ด.ญ.นงนภัส สำยจันทร์
16 8197 พ.จ.อ.ชำติชำย ค ำวัง อร. ด.ช.วงศธร ค ำวัง
17 8403 จ.อ.อภิรักษ์ อินทร์พันธ์ค ำ กบฮ.กร. ด.ช.นำวิน อินทร์พันธ์ค ำ
18 8601 ร.ท.สนิท กลอนกลำง ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.ศุภณัฐ กลอนกลำง
19 8751 ร.ท.สมบัติ ดีจันทร์ พัน รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ.ด.ญ.ปวีณ์ธิดำ ดีจันทร์
20 8859 จ.อ.สุปัน พันเทศ กฟก.1 กร. ด.ญ.ณัฐรดำ พันเทศ
21 9201 พ.จ.อ.ธวัชชัย เตระวัตร กฟก.1 กร. ด.ญ.ปุญญิสำ เตระวัตร
22 9483 พ.จ.อ.อดิศักด์ิ กล่ันจุ้ย กยพ.กร. ด.ญ.กมลพรรณ กล่ันจุ้ย
23 9508 จ.อ.มงคลพัส เทพทอง สห.ทร.ท่ี3 ด.ญ.ฐิตำรีย์ เทพทอง
24 9528 ร.ต.อรรณพ พินำกัน กยพ.กร. ด.ญ.ปัณฑิตำ พินำกัน
25 9596 จ.อ.วีระศักด์ิ บุญช่วย รพ.ฐท.สข. ด.ญ.ศุภิสรำ บุญช่วย

สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวีจ ำกัด จ ำกัด
รำยช่ือผู้ท่ีได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจ ำปี 2564

ประเภททุนส่งเสริม ระดับช้ันประถมศึกษำ ทุนละ 2,500 บำท
ช่ือสมำชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



26 9877 พ.จ.อ.สุรศักด์ิ เอ้ียวแซ กตอ.กร. ด.ช.วีรศักด์ิ เอ้ียวแซ
27 10691 พ.จ.อ.สุเมธ ศรีกิตติพำณิช ศฝ.นย. ด.ญ.เปรมสินี ศรีกิตติพำณิช
28 10723 จ.อ.ปิยะพงษ์ จันทรวงศ์ กฟก.1กร. ด.ญ.ปรียำภร จันทรวงศ์
29 11102 พ.จ.อ.เฉลิมพงศ์ ชำปำน ทรภ.2 ด.ญ.ณัฐวศำ ชำปำน
30 11140 พ.จ.ต.ธวัชชัย บุญเติม กยพ.กร. ด.ญ.กัญญำภัค บุญเติม
31 11342 พ.จ.อ.สมควร ต่ำงสี อศ. ด.ญ.เมธำพร ชำญยุทธกร
32 11475 จ.อ.ไพโรจน์ ผัดขัน รร.นร. ด.ช.กิตติกวิน ผัดขัน
33 11638 พ.จ.อ.คมสันร์ สกุลวัฒน์ พัน รฝ.11 กรม รฝ. 1 สอ.รฝ.ด.ญ.นัทธ์ชนัน สกุลวัฒน์
34 11725 พ.จ.อ.เฉลิมศักด์ิ กล ่ำประเสริฐ พัน สห.ทร.ท่ี 3 ด.ญ.อำรดำ กล ่ำประเสริฐ
35 11858 พ.จ.อ.จิลลำนนท์ จุลย์โชค รพ.อำภำกรณ์ ด.ญ.จุฬำลักษณ์ จุลย์โชค
36 12105 น.ท.หญิง ชุติพร พัฒนำวิจำรย์ สนง.ปลัดกระทรวงกลำโหม ด.ช.ผรณ พัฒนำวิจำรย์ 
37 12117 พ.จ.อ.ยุทธนำ พุทธศรี สอ.รฝ. ด.ญ.ชนำภัทร พุทธศรี
38 12240 น.ท.ธวัชชัย เจริญคุณ จร.ทร. ด.ญ.พิมพ์มำดำ เจริญคุณ
39 12623 พ.จ.อ.จักริน เพ็ชรรุกขำ กฟก.1กร. ด.ญ.ชัญญำนุช เพ็ชรรุกขำ
40 12881 จ.อ.จิรยุทธ์ สมณะกิจ ทรภ.2 ด.ญ.วฤณภัส สมณะกิจ
41 13512 พ.จ.อ.เชิดชัย โสนำคำ อล.ทร. ด.ญ.ตีรณำ โสนำคำ
42 13527 พ.จ.อ.อัชชำ แก้วสุพรรณ์ กฟก.2 กร. ด.ช.ธีรสิทธ์ิ แก้วสุพรรณ์
43 14013 พ.จ.อ.จ ำลอง จันทร์เต็ม ทรภ.1 ด.ช.นิธิศธร จันทร์เต็ม
44 14157 พ.จ.อ.วรศำสตร์ ลำดแดง กร. ด.ช.สิทธิศักด์ิ ลำดแดง
45 14421 พ.จ.อ.นิพนธ์ พงษ์ประสิทธ์ิชัย อล.ทร. ด.ช.พศิน พงษ์ประสิทธ์ิชัย
46 14445 ร.ท.สมนึก จงรัมย์ สก.ทร. ด.ช.ปัณณวัฒน์ จงรัมย์
47 14463 จ.อ.ชล ทับผำ กยพ.กร. ด.ช.ธนภูมิ ทับผำ
48 14519 ร.อ.พงษ์นรินทร์ วรรณำ รร.นร. ด.ช.ธนโชติ วรรณำ
49 14589 จ.อ.อุทิตย์ วิลำศรี สก.ทร. ด.ญ.นริศรำ วิลำศรี
50 14791 จ.อ.บุญส่ง ทองหอม สห.ทร.ท่ี1 ด.ญ.บุญญำรัตน์ ทองหอม
51 15028 ร.อ.รัฐพงษ์ ก๋งชิน อศ. ด.ญ.จิรำพัชร ก๋งชิน
52 15250 ร.ต.ธนภณ รวินันทดล บก อจปร.อร. ด.ช.ภำคิน รวินันทดล
53 15482 ร.ท.ศุภฤกษ์ ทองไพรวรรณ ขว.ทร. ด.ช.พศวีร์ ทองไพรวรรณ
54 15486 พ.จ.อ.เอกรินทร์ พ่วงเพ็ชร ยศ.ทร. ด.ญ.ณิชำพร พ่วงเพ็ชร
55 15506 พ.จ.อ.นพกฤษฎ์ อริยะสินหิรัญ พัน ชบร.กรม สห.สอ.รฝ. ด.ช.พิตตินันท์ อริยะสินหิรัญ
56 15968 ร.ท.ปรกฤตญ์ ศรีษะเกตุ กยฝ.กร. ด.ช.ปริตยำกรณ์ นิลไพบูลย์
57 15980 น.ต.วินัย ไชยสิทธ์ิ วศ.ทร. ด.ญ.วิรดำ ไชยสิทธ์ิ
58 16219 พ.จ.อ.สุรศักด์ิ โค้วเจริญ กลน.กร. ด.ช.ธนวินท์ โค้วเจริญ
59 16263 พ.จ.อ.วิชิต ไทยลำว กยพ.กร. ด.ญ.หฤทย์ชญำ ไทยลำว
60 16332 นำงอนงค์ บรรจงพินิจ สก.ทร. ด.ช.เตชิต ศรีเลิศ
61 16349 จ.อ.กัปตัน น่ิมตรง ทรภ.2 ด.ช.ปภำวิน น่ิมตรง
62 16566 พ.จ.อ.บัณฑิตย์ จันทร์ทำ ทรภ.3 ด.ช.วีภัทร จันทร์ทำ
63 17198 พ.จ.อ.ชินโชติ พำกเพียร กตอ.กร. ด.ญ.นรำวดี พำกเพียร
64 17231 พ.จ.อ.สุวัฒน์ สุดำทิพย์ อล.ทร. ด.ญ.เบญญำภำ สุดำทิพย์
65 17447 พ.จ.ท.อำทร แพงอ่อน ทรภ.1 ด.ญ.สุพิชดำ แพงอ่อน
66 17573 จ.อ.โกสินทร์ สิงห์วีรธรรม ทรภ.2 ด.ช.กลวัชร สิงห์วีรธรรม



67 17588 พ.จ.อ.ปรีชำ บรรเทิงสุข อรม.อร. ด.ญ.ปำณิสรำ บรรเทิงสุข
68 17599 ร.ต.ดนพ วรรณคล่ี อจปร.อร. ด.ช.กำณฑ์ วรรณคล่ี
69 17622 พ.จ.อ.ณัฏฐเวศฌ์ ชูนิน ฐท.พง. ด.ญ.ณัฐชำ ชูนิน
70 17649 พ.จ.อ.ชิโนรส สกุลรัตน์ กยพ.กร. ด.ช.ศิรพัชร์ สกุลรัตน์
71 17724 พ.จ.อ.อัสดำ นิยมสัตย์ กฝร.กร. ด.ญ.ชนิดำภำ นิยมสัตย์
72 17739 จ.อ.จักรรินทร์ จงใจ กบร.กร. ด.ช.สิรภพ จงใจ
73 17809 จ.อ.อัมพร นนท์ธิจันทร์ สสท.ทร. ด.ช.กันติทัต นนท์ธิจันทร์
74 17869 ร.ต.วิชญำ แซมเพชร กร. ด.ช.กฤตภำส แซมเพชร
75 17961 จ.อ.สำโรจน์ ฉิมจ๋ิว พัน ซบร.กรม สน.พล.นย. ด.ญ.วนัชพร ฉิมจ๋ิว
76 18075 พ.จ.อ.อภิรักษ์ ช่ำงจักรดี กบร.กร. ด.ญ.โยษิดำ ช่ำงจักรดี
77 18407 พ.จ.อ.อภิชำต ดีโท่น อร. ด.ญ.ภิญญำพัชญ์ ดีโท่น
78 18450 พ.จ.อ.อุทัย สุภูธร กบร.กร. ด.ช.นรำธิป สุภูธร
79 18597 พ.จ.อ.พงษ์นำรินทร์ เรืองดิษฐ สอ.รฝ. ด.ช.อัศม์ธรีนณ์ เรืองดิษฐ
80 18627 พ.จ.ต.ธีรเดช จันทร์อ ่ำ รร.นร. ด.ญ.แสงตะวัน จันทร์อ ่ำ
81 18629 พ.จ.อ.พจนำถ แหวนส่อง บก พร. ด.ช.อภิวัฒน์ แหวนส่อง
82 18636 จ.อ.พนมพร ศรีจันทร์ ทรภ.1 ด.ช.กฤติธี ศรีจันทร์
83 18638 พ.จ.อ.สุธำ สงกรำนต์เสง่ียม รร.พจ.ยศ.ทร. ด.ญ.ภำธิณี สงกรำนต์เสง่ียม
84 18658 จ.อ.นพกุล ทองย้อย นสร.กร. ด.ช.พงศ์ศิริ เจริญวงศ์
85 18739 จ.อ.พิทักษ์พล พลงำม กฟก.1 กร. ด.ญ.พรปวีณ์ พลงำม
86 18796 พ.จ.อ.ภัทรภูมิ ก้อนค ำ กบฮ.กร. ด.ช.ตรัยคุณ ก้อนค ำ
87 18879 พ.จ.อ.วันชัย ม่ันปำน บ ำนำญ ด.ญ.กัญพัชญ์ ม่ันปำน
88 18944 พ.จ.อ.วิระ เอียดเก้ือ พัน สอ.22 สอ.รฝ. ด.ช.กิตติพันธ์ุ เอียดเก้ือ
89 19148 จ.อ.วิริยะ หวังทอง กตอ.กร. ด.ญ.สุชัญญำ หวังทอง
90 19243 พ.จ.อ.ธนำชัย ผลวำรินทร์ กลน.กร. ด.ญ.ธิดำธนพิมล ผลวำรินทร์
91 19277 จ.อ.นครินทร์ จันทร์ปลอด สสท.ทร. ด.ช.นรำวิชญ์ จันทร์ปลอด
92 19342 พ.จ.อ.นพรัตน์ ทองนุ่น พัน สอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ.ด.ช.ธีรัตน์ ทองนุ่น
93 19523 จ.อ.วิโรจน์ พันพรมมำ กฝร.กร. ด.ช.วรัญญู พันพรมมำ
94 19634 พ.จ.อ.วิยรำช ภูมลี รร.นร. ด.ญ.วิชชุลดำ ภูมลี
95 19704 พ.จ.อ.โกมล ตุละพิภำค สอ.รฝ. ด.ญ.กัญญณัท ตุละพิภำค
96 19705 พ.จ.ต.สุนันท์ พันธ์วงษ์ กตอ.กร. ด.ช.กษิด์ิคณิน พันธ์วงษ์
97 19751 ร.ท.ภูวนัย นกน้อย พัน.ร.3 กรม ร.1พล.นย. ด.ญ.ณัฐรดำ นกน้อย
98 20002 ว่ำท่ี ร.ต.จำรุวัตร หย่ังบุญ พร. ด.ช.อิทธิกร หย่ังบุญ
99 20777 จ.อ.สุรัส สุวรรณปะกำ กฝร.กร. ด.ญ.กนกพิชชำ สุวรรณปะกำ
100 21018 พ.จ.อ.นิรันต์ ด ำปิก กทบ.กร. ด.ญ.กัญญำพัชร์ ด ำปิก
101 21032 พ.จ.ต.สุรพล เพ็งสว่ำง กดน.กร. ด.ญ.ยุวธิดำ เพ็งสว่ำง
102 21116 พ.จ.อ.อ ำพล แสนมี รร.นร. ด.ญ.สำริศำ แสนมี
103 21264 พ.จ.อ.พรอุทิศ สำรวัตร์ รร.นร. ด.ช.อัครวินท์ สำรวัตร์
104 21288 พ.จ.อ.พฤตินัย สุหำ ศฝ.สอ.รฝ. ด.ญ.พรพิมล สุหำ
105 21292 พ.จ.ท.พิเชษฐ หลงสวำสด์ิ พัน รนบ.พล.นย. ด.ช.จิระวัฒน์ หลงสวำสด์ิ
106 21333 จ.อ.ภำสกร เพียรกสิกรรม กอง สน.กร. ด.ญ.พธู เพียรกสิกรรม
107 21506 พ.จ.อ.ธีระยุทธ ฤทธ์ิอินทร์ อล.ทร. ด.ช.ฐำปกรณ์ ฤทธ์ิอินทร์



108 21535 พ.จ.อ.พัทธ์พงษ์ พิมพ์สอำด กฟก.2 กร. ด.ช.ธนวิทย์ พิมพ์สอำด
109 21618 จ.อ.รุ่งอรุณ เอิบอำบ กลน.กร. ด.ช.ณพ ศรีสมศักด์ิ
110 21637 จ.อ.บรรพต ชฎำวงศ์ ฐท.สส. ด.ญ.คนธรส ชฎำวงศ์
111 21650 พ.จ.อ. จักรฤต พัฒนธนำวิสุทธ์ิ พธ.ทร. ด.ญ.นันทภัค พัฒนธนำวิสุทธ์ิ
112 21767 พ.จ.อ.อัศวิน สุขสมนิล กฟก.2 กร. ด.ญ.สิริญำภำ สุขสมนิล
113 21786 ร.ท.หญิง ญำธิดำ คันธนำลิต อรม.อร. ด.ญ.กัญญำภัค คันธนำลิต
114 21837 พ.จ.อ.พรรษำ พัฒโนทัย กทบ.กร. ด.ญ.พรรณนำรำ พัฒโนทัย
115 21868 พ.จ.อ.เอกรินทร์ หมวกเหล็ก รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้ำ พร. ด.ช.นรภัทร หมวกเหล็ก
116 22037 จ.อ.บุญช่วย เครือประสิทธ์ิ สอ.2 สอ.รฝ. ด.ช.พิริยะ เครือประสิทธ์ิ
117 22099 พ.จ.อ.วรพจน์ กระแสภำค พัน.ร.9 รอ.กรม ร.3 พล.นย.ด.ช.อนำวิน กระแสภำค
118 22535 ร.ท.ดิเรก มหำอุ่ม สลก.ทร. ด.ช.ตรัยรัตน์ มหำอุ่ม
119 22730 พ.จ.อ.กษม ศรีประเสริฐ พล.นย. ด.ช.พิชิตชัย ศรีประเสริฐ
120 22820 นำยนิพนธ์ นนทะภำ บก.อร. ด.ญ.ณิชมล นนทะกำ
121 23027 นำยทรงวุฒิ อินส ำรำญ ชย.ทร. ด.ช.วีรภัทร อินส ำรำญ
122 23624 พ.จ.อ.ถำวร ศรีนนทำ กฟก.1กร. ด.ช.นรำธิป ศรีนนทำ
123 26394 พ.จ.อ.วรุตม์ นุ่นสังข์ รพ.อำภำกรฯ ด.ช.จิรัฏฐ นุ่นสังข์
124 24025 ร.ท.สำยันห์ ชำรีวรรณ กง.ทร. ด.ญ.ทิพย์กฤตำ ชำรีวรรณ
125 24101 น.ต.ศุภกฤต ศรีพรหม ขว.ทร. ด.ญ.ณัฐธยำณีย์ ศรีพรหม
126 24104 จ.อ.ไกรยง สลับเพชร กบ.ทร. ด.ช.ณภัทร สลับเพชร
127 24165 ว่ำท่ี ร.ต.นิคม ศรีด ำขลิบ รปภ.ฐท.กท. ด.ญ.นลพรรณ ศรีด ำขลิบ
128 24255 น.ต.บัณฑิต อำรีรอบ ธนำคำร 2 ด.ช.กฤชสุรชัช อำรีรอบ
129 24477 จ.อ.ไพฑูรย์ สุดกังวำน กรง รปภ.ฐท.กท. ด.ญ.พิชยำวดี สุดกังวำน
130 24482 จ.อ.มำรุต เถ่ือนสันเทียะ นสร.กร. ด.ญ.ประภำสิริ เถ่ือนสันเทียะ
131 24521 น.ส.ชนัญชิดำ กล่ินแก้ว สก.ทร. ด.ช.ภัทรพงศ์ กล่ินแก้ว
132 24623 จ.อ.สุพี คงยืน กรม สอ.1 สอ.รฝ. ด.ญ.กนกวรรณ คงยืน
133 24727 พ.จ.ท.องอำจ จิตรเกล้ียง ทรภ.3 ด.ญ.อังคณำ จิตรเกล้ียง
134 24771 จ.อ.ภูดิศ วรจิตติ รจ.ฐท.สส. ด.ช.ภูริวัฒน์ วรจิตติ
135 24802 พ.จ.อ.อภิชำติ เจริญ ทรภ.2 ด.ญ.สุบงกช เจริญ
136 24988 พ.จ.ต.อนุวัต จันทร์อินทร์ บก ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ช.ผณินทร จันทร์อินทร์
137 25073 พ.จ.อ.สยำม สุขจันทร์ กรม สอ.1 สอ.รฝ. ด.ช.พัฒนวัฒน์ สุขจันทร์
138 25108 จ.อ.วุฒิชัย จันดำเวียง ศฝ.นย. ด.ช.กฤษตำนนท์ จันดำเวียง
139 25152 จ.อ.ณรงค์ศักด์ิ โกศัยกำนนท์ กทบ.กร. ด.ญ.ณัฏฐธิดำ โกศัยกำนนท์
140 25161 จ.อ.พิชิต ภูมิเรืองศรี พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ด.ช.ภูมิตะวัน ภูมิเรืองศรี
141 25239 พ.จ.ต.เฉลิมพงศ์ ทองไหล กบร.กร. ด.ช.ธีรภัทร ทองไหล
142 25331 พ.จ.อ.ธนสำร ไม้จันทร์ดี รพ.สิริกิต์ิ ด.ญ.นันทัชพร ไม้จันทร์ดี
143 25390 พ.จ.อ.ชูศักด์ิ ประทุม กกพศ.ฐท.สส. ด.ญ.กัญญวรำ ประทุม
144 25627 พ.จ.อ.ชำญวิทย์ สังฆะมณี ทรภ.3 ด.ช.จักรพงษ์ สังฆะมณี
145 25657 ว่ำท่ี ร.ต.สมเดช ทรัพย์สมบูรณ์ อจปร.อร. ด.ช.ศิวกร ทรัพย์สมบูรณ์
146 25885 พ.จ.อ.ณัฐพล เครือม่ัน พธ.ทร. ด.ญ.ณัฐนำรี เครือม่ัน
147 25935 ร.อ.นิพนธ์ ชัยตุ้ย กลน.กร. ด.ช.นันทิพัฒน์ ชัยตุ้ย
148 26005 พ.จ.อ.อัศวิน พิมใจ กบฮ.กร. ด.ช.บำรเมษฐ์ พิมใจ



149 26041 นำยอภิชำติ หงษ์วิเศษ สพ.ทร. ด.ญ.สุพรรณิษำ หงษ์วิเศษ
150 26218 จ.อ.สิริวัชญ์ โมกไธสง รพ.สิริกิต์ิ ด.ช.ชิษณุพงศ์ โมกไธสง
151 26373 ร.ท.มำโนช เพ่ิมทรัพย์ กบร.กร. ด.ญ.ณัฏฐวรรณ เพ่ิมทรัพย์
152 26551 จ.อ.ธีรันต์ ขันสมบัติ รจ.ฐท.สส. ด.ญ.เหมือนฝัน ขันสมบัติ
153 26584 จ.อ.ภูมินทร์ แสงแก้ว พัน สอ.12 ด.ช.ภำคิน แสงแก้ว
154 26708 จ.อ.ศุภชัย พรมเทพ กลน.กร. ด.ช.เก่งกำจ พรมเทพ
155 26734 จ.อ.ชัพวิชญ์ สีเหล่ียมงำม กลน.กร. ด.ช.ภูวสิษฏ์ สีเหล่ียมงำม
156 26870 จ.อ.พีรวัส กุลทิพย์บวรภัค ศฝ.นย. ด.ช.ชุติมันต์ กุลทิพย์บวรภัค
157 26886 พ.จ.อ.สมมำรถ ยำงเอน รปภ.ฐท.สส. ด.ช.ปัณณวิชญ์ ยำงเอน
158 26894 พ.จ.ท.พีรกิตต์ จันทร์หง่อม กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.กมลชนก จนทร์หง่อม
159 26903 พ.จ.ท.นริศ สรรพสัตย์ กตอ.กร. ด.ญ.ศุภิสรำ สรรพสัตย์
160 27021 จ.อ.อภิชำต ช่อแก้ว สบ.ทร. ด.ช.กิตติภพ ช่อแก้ว
161 27072 ร.ต.อนุสรณ์ นครชัย สอ.รฝ. ด.ช.วชิรำกร นครชัย
162 27033 พ.จ.อ.คมกริช กิจพยัคฆ์ สห.ทร.ท่ี1 ด.ญ.ตฤณ กิจพยัคฆ์
163 27148 พ.จ.อ.วรเชษฐ์ โสชำติ ศฝ.นย. ด.ช.ปริยำกร โสชำติ
164 27281 พ.จ.อ.ธนภณ ปำนนิยม พัน ซบร.กรม สน.พล.นย. ด.ญ.วรรณ ปำนนิยม
165 27284 พ.จ.ต.มนตรี ภูผำนิล กฟก.2 กร. ด.ญ.มนฐิตำ ภูผำนิล
166 27288 พ.จ.อ.อรรณพ พร้อมประเสริฐ กบฮ.กร. ด.ช.ก้องภพ พร้อมประเสริฐ
167 27289 จ.อ.พิเชษฐ ชิงหนู ศฝ.นย. ด.ช.ณัฐรัตน์ ชิงหนู
168 27294 พ.จ.อ.ศุภชัย เครือพลับ กบร.กร. ด.ญ.วรัทยำ เครือพลับ
169 27298 พ.จ.อ.อดุลศักด์ิ ดอกบัว สอ.รฝ. ด.ญ.ณฐมน ดอกบัว
170 27430 ร.ต.ปิยะ ชินสงครำม กบร.กร. ด.ช.อัจฉริยะ ชินสงครำม
171 27456 นำยคมกฤษณ์ ผลประสิทธ์ิ อจปร.อร. ด.ญ.ปรียำภัทร ผลประสิทธ์ิ
172 27470 จ.อ.สมชำย สรรเพ็ชร กบร.กร. ด.ญ.กัญญำณัฐ สรรเพ็ชร
173 27499 จ.อ.วิเชียร มะธิมำปะเข รฝ.1 สอ.รฝ. ด.ช.วีรภัทร์ มะธิมำปะเข
174 27518 จ.อ.เฉลิมพล ไทยประเสริฐ บก.กยฝ.กร. ด.ช.จิรัฏฐ์ ไทยประเสริฐ
175 27577 พ.จ.อ.อุทัย ธรรมมำ พัน.ช.พล.นย. ด.ญ.แพรพรรณภำ ธรรมมำ
176 27737 พ.จ.อ.ปรัชญำ กิตติยศประดิษฐ์ กฟก.1กร. ด.ญ.พีชญำ กิตติยศประดิษฐ์
177 27746 พ.จ.อ.พีระเดช จ ำรัสกุล อศ. ด.ญ.จิรัชญำ จ ำรัสกุล
178 27821 พ.จ.อ.มำนิช แก้วดวงดี ขส.ทร. ด.ช.นรำวิชญ์ แก้วดวงดี
179 27823 พ.จ.อ.ชูเกียรติ ป้อมยุคล กพ.ทร. ด.ญ.อชิรญำ ป้อมยุคล
180 27950 พ.จ.อ.วุฒิไกร สังข์ทอง กฟก.2 กร. ด.ญ.วรวลัญช์ สังข์ทอง
181 27979 พ.จ.ท.กิตติศักด์ิ ศรำวุธสกุล ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.ศุภณัฐ ศรำวุธสกุล
182 28022 จ.อ.ศุภกิตติ ดิษฐ์ทอง รร.นร. ด.ญ.ณัฐธิดำ ดิษฐ์ทอง
183 28042 พ.จ.อ.มลคล พลเย่ียม กลน.กร. ด.ช.นิติพล พลเย่ียม
184 28066 พ.จ.อ.วินัย ใจเท่ียง กรม ร.3 กองพลนำวิกโยธิน ด.ช.ปรัชญำ ใจเท่ียง
185 28080 พ.จ.อ.พิทยำ จอนดอน พัน รฝ.12 กรม รฝ.1 สอ.รฝ.ด.ญ.พนิตพร จอนดอน
186 28083 พ.จ.อ.สำยัณห์ สมอดี พัน รฝ.12 กรม รฝ.1 สอ.รฝ.ด.ช.คณำวุฒิ สมอดี
187 28084 พ.จ.อ.ยงยุทธ บ ำรุงรำษฎร์ ทรภ.1 ด.ช.ธนำวัฒน์ บ ำรุงรำษฎร์
188 28104 จ.อ.สถำนุ สำล่ี พัน.ช.พล.นย. ด.ญ.ชวัลลักษณ์ สำล่ี
189 28107 จ.อ.ชัยภัทร ปำนเมฆ บก.กร. ด.ช.พิสิษฐ์ ปำนเมฆ



190 28190 นำยสมชำย ใจเท่ียงธรรม ขส.ทร. ด.ญ.วลัยพรรณ ใจเท่ียงธรรม
191 28203 ร.ต.สิรวัติ กุ่มประเสริฐ รปภ.ฐท.กท. ด.ช.กิตติทัต กุ่มประเสริฐ
192 28213 จ.อ.ทวีวุฒิ พุทธำ ฐท.กท. ด.ช.ณภัทร พุทธำ
193 28232 ร.อ.อรรถพล จงดี กง.ทร. ด.ช.ณัฐเศรษฐ์ จงดี
194 28248 น.ต.หญิง อุไรรัตน์ คุ้มนำน รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้ำ พร. ด.ช.ณัฐเศรษฐ์ จงดี
195 28255 จ.อ.เข็มทอง บุรัสกำร พัน รฝ.12 กรม.รฝ.1 ด.ญ.พิมพ์ลภัส บุรัสกำร
196 28257 พ.จ.อ.สมส่วน แจ่มกลำง กตอ.กร. ด.ช.นัธทวัฒน์ แจ่มกลำง
197 28269 ว่ำท่ี น.ต.วิชัย สุวรรณพรม อรม.อร. ด.ช.ชยกฤช สุวรรณพรม
198 28316 พ.จ.อ.ประยุทธ กดสำพรมมำ กบร.กร. ด.ช.เศรษฐำ กดสำพรมมำ
199 28323 พ.จ.อ.สมพงษ์ โปร่งจิต กรม ป.พล.นย. ด.ช.ธีระ โปร่งจิต
200 28340 จ.อ.สัมฤทธ์ิ วำสนำวิน กบร.กร. ด.ญ.กฤติกำ วำสนำวิน
201 28343 พ.จ.อ.ศุภกิจ สีประเสริฐ ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.กชพร สีประเสริฐ
202 28357 พ.จ.อ.นิรันดร์ พิมพล พร. ด.ญ.ภัทรธิดำ พิมพล
203 28442 ว่ำท่ี ร.ต.ฉัตรณรงค์ ลำภสนอง ฐท.กท. ด.ญ.ภวรัญชน์ ลำภสนอง
204 28551 นำงสุพิน เพ่ิมเจริญ อจปร.อร. ด.ช.รพีภัทร เพ่ิมเจริญ
205 28558 จ.อ.วรวุฒิ โคตรชำดำ กอท.ฐท.สส. น.ส.จิณัฐตำ โคตรชำดำ
206 28603 ว่ำท่ี ร.อ.อุทัย หมุนวงษ์ อรม.อร. ด.ญ.รวิสรำ หมุนวงษ์
207 28754 พ.จ.อ.อำทร ค ำภิมูล ศกล.พธ.ทร. ด.ช.กรวิชญ์ ค ำภิมูล
208 28757 พ.จ.อ.ประภำส โนนสูง พัน รฝ.12 กรม รฝ.1 สอ.รฝ.ด.ญ.ปุณยนันท์ โนนสูง
209 28759 ร.ต.สิทธิพร ป้ันทอง กรจ.ฐท.สส. ด.ช.ปัณณทัต ป้ันทอง
210 28939 พ.จ.อ.วัชระ ปัดถำ ฐท.สส. ด.ญ.ทักษพร ปัดถำ
211 28944 พ.จ.อ.ไกรสร โสภำกันต์ สสท.ทร. ด.ญ.ปวริศำ โสภำกันต์
212 28948 พ.จ.อ.ก้องพิทักษ์ ทองทวีธนะวัฒน์ อศ. ด.ญ.อิศรำวรรณ ทองทวีธนะวัฒน์
213 28972 พ.จ.อ.วิษณุ ขุนอินทร์ พัน พ.กรม สน.พล.นย. ด.ช.ภำณุรุจ ขุนอินทร์
214 28985 จ.อ.ประภัทร ก่ิงคำน ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.ใบณำภัทร ก่ิงคำน
215 29010 พ.จ.อ.สุวิทย์ ช ำนำญ กฟก.2 กร. ด.ญ.สรัลชนำ ช ำนำญ
216 29070 พ.จ.อ.ตระกูล โลสันตำ รร.ชุมพล ด.ช.ตรีทศเทน โลสันตำ
217 29110 พ.จ.อ.อำณัติ อินทร์เรืองศรี กรม สอ.2 สอ.รฝ. ด.ช.อินทัช อินทร์เรืองศรี
218 29462 พ.จ.อ.สุรสิทธ์ิ ศรีสงครำม อจปร.อร. ด.ช.รัชชำนนท์ ศรีสงครำม
219 29497 นำยณัฐ กลัดภู่ อจปร.อร. ด.ญ.ญำดำ กลัดภู่
220 29503 พ.จ.อ.สุทิน ศุภลักษณ์ พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.วิมลภัทร ศุภลักษณ์
221 29517 จ.อ.สุรเทพ สำมสี ศฝ.นย. ด.ช.สุวิทย์ สำมสี
222 29524 พ.จ.อ.วิระ ศรจอน พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.อภิวิชญ์ ศรจอน
223 29530 จ.อ.สุนทน พันทอง ศฝ.สอ.รฝ. ด.ญ.ณดำรัตน์ พันทอง
224 29545 พ.จ.อ.ศรนรินทร์ โพธิจักร กฟก.1กร. ด.ญ.ศุภิดำ โพธิจักร
225 29549 พ.จ.อ.ชำคริต ทองยืน พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ปกรณ์ ทองยืน
226 29586 พ.จ.อ.ศินำท นุกูลกิจ ขส.ทร. ด.ญ.กชกร นุกูลกิจ
227 29590 นำยคมสัน สังข์จันทร์ อจปร.อร. ด.ญ.นำตฤดี อู่สุวรรณ
228 29591 นำยเกรียงศักด์ิ พำเจริญ อจปร.อร. ด.ช.นพกร พำเจริญ
229 29650 พ.จ.อ.วุฒิเชษฐ์ มีชำรี กบฮ.กร. ด.ช.ปรมัตถ์ มีชำรี
230 29689 พ.จ.อ.พูลศักด์ิ จินดำมำตย์ กฟก.2 กร. ด.ช.สู้ไพรินทร์ จินดำมำตย์



231 29702 จ.อ.ไพโรจน์ สังวิบุตร ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.ชนำธิป สังวิบุตร
232 29720 จ.อ.ทินกร พันธ์ุสวัสด์ิ อล.ทร. ด.ช.พชร พันธ์ุสวัสด์ิ
233 29858 น.ต.หญิง ปรียดำ รักประชำ รพ.สิริกิต์ิ ด.ช.วรเศรษฐ์ สุคนธทรัพย์
234 29862 ร.ท.สมพงษ์ สุขคะโต อจปร.อร. ด.ญ.ชนัญชิดำ สุขคะโต
235 29940 จ.ท.เมธี ศรีหล่ิง อร. ด.ช.ปิติกร ศรีหล่ิง
236 29961 นำยอภิชำติ หัวใจแก้ว อจปร.อร. ด.ช.ธนพล หัวใจแก้ว
237 29970 นำยประพัฒน์ พัดลม อร. ด.ช.ณัฐพัฒน์ พัดลม
238 29975 นำยสำยันต์ ทองใบ อจปร.อร. ด.ญ.ศศิวิมล ทองใบ
239 29996 พ.จ.อ.ณรงค์ ธรรมไทย พัน รฝ.11 กรม รฝ.1 ด.ช.พิชญุตม์ ธรรมไทย
240 30053 พ.จ.อ.ไพโรจน์ จูมัจจะ ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.ปวริศร์ จูมัจจะ
241 30054 พ.จ.อ.กนกศักด์ิ ย้ิมละมัย พัน.รฝ.12 ด.ญ.ภูริชญำ ย้ิมละมัย
242 30109 พ.จ.อ.อร่ำม พันนำ ขส.ทร. ด.ญ.ภิยฎำ พันนำ
243 30181 จ.อ.อัครเดช วันสุนิล กบร.กร. ด.ช.พิตติเดชน์ วันสุนิล
244 30182 จ.อ.วรวุฒิ พรรษำ พัน ถ.พล.นย. ด.ญ.พิชชำนันท์ พรรษำ
245 30201 จ.อ.นพดล โกมลสถิร รจ.ฐท.สส. ด.ช.ภคินค์ โกมลสถิร
246 30364 จ.ท.สุริยันต์ สุรวงค์ ฐท.กท. ด.ช.ทินพัฒน์ สุรวงค์
247 30370 นำยสำยันต์ ทวีแสง ชย.ทร. ด.ช.สิริทัศน์ ทวีแสง
248 30399 นำยตรีเพชร กำญจนหฤทัย อร. ด.ช.รชต กำญจนหฤทัย
249 30543 พ.จ.ต.ศรัณย์ ฤทธิอินทร์ ทรภ.2 ด.ช.พัสวี ฤทธิอินทร์
250 30550 พ.จ.อ.บวร ขันทอง อร. ด.ช.บุญยกร ขันทอง

ล ำดับ เลขสมำชิก สังกัด
1 4895 จ.อ.จ ำนงค์ แป้นสีนวล ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.ณิชนันทน์ แป้นสีนวล
2 5176 ร.อ.โกญจนำท ชิดโคกสูง ศฝ.สอ.รฝ. ด.ญ.พิชญธิดำ ชิดโคกสูง
3 5342 พ.จ.อ.วีรเกียรติ บัวบำน บก.ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.วริษำ บัวบำน
4 6123 พ.จ.อ.สุขสันต์ สุขแท้ ฐท.พง. ด.ช.หทัยทัต สุขแท้
5 6350 ร.ต.ปรีชำ จันทร์เป้ียม ฐท.พง. ด.ญ.วรกำนต์ จันทร์เป้ียม
6 6886 พ.จ.ต.รัฐชัย มิลำวรรณ ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.รัฐกรณ์ มิลำวรรณ
7 7461 ร.ท.ภณ ประสพสุข อล.ทร. ด.ช.บัณทัต ประสพสุข
8 8275 ว่ำท่ี ร.ท.วรำ บุญมี กบร.กร. ด.ญ.พสุธิดำ บุญมี
9 10065 พ.จ.อ.วีระศักด์ิ ขันธุปัทม์ กฟก.1กร. ด.ญ.ปริยำภัทร ขันธุปัทม์
10 10073 พ.จ.อ.สุขชำติ เห็นศิลป์ กตอ.กร. ด.ญ.ชลธิชำ เห็นศิลป์
11 10206 พ.จ.อ.สิทธิโชค เพชรชัด กฟก.2 กร. ด.ญ.กิต์ิสิริญำภรณ์ เพชรชัด
12 10338 พ.จ.อ.สมศรี สมน้อย กรม สน.พล.นย. ด.ช.น่ำนน ้ำ สมน้อย
13 10439 จ.อ.สำมำรถ น่ิมสุวรรณ์ กตอ.กร. ด.ญ.ฐิตำภำ ฉ่ิมสุวรรณ์
14  10612 จ.อ.สำยัณห์ จันทร์พุ่ม สอ.22 นำยภัทรำวุธ จันทร์พุ่ม
15 10717 ร.ท.อดุลย์ ฐำนสันโดษ กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.อรพินท์ ฐำนสันโดษ
16 11769 จ.อ.พันธ์ณรงค์ จันทร์หอม ทรภ.2 ด.ญ.จิดำภำ จันทร์หอม

ช่ือสมำชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน

สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวีจ ำกัด จ ำกัด
รำยช่ือผู้ท่ีได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจ ำปี 2564

ประเภททุนส่งเสริม ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น ทุนละ 3,000 บำท



17 11915 น.ท.หญิง อำภำพรรณ ช ำนำญกำรณ์ พธ.ทร. ด.ช.ชวภณ ฤทธ์ิจอหอ
18 12064 ร.ต.สุเทพ จุมพิศ. บ ำนำญ ด.ช.ฐนกร จุมพิศ.
19 12150 พ.จ.อ.ศุภชัย เขียวอ่อน กฟก.1 กร. ด.ญ.กวินตรำ วรรณสุข
20 12201 ร.ท.ประกิต สโรบล กรม รปภ.นย. ด.ช.อชิรกรณ์ สโรบล
21 12788 พ.จ.อ.ธนพรต แก้วมณี ทรภ.2 ด.ช.ธนกฤต แก้วมณี
22 13146 ร.อ.สุธิโรจน์ แสนกล้ำ พร. ด.ช.เธียรสิน แสนกล้ำ
23 14508 พ.จ.อ.วิชิต ชะนุดรัมย์ กฟก.1กร. สำมเณรกฤชณัท ชะนุดรัมย์
24 15237 ร.อ.สมเกียรติ บุตรสำร พัน.ลว.พล.นย. ด.ช.กนกพล บุตรสำร
25 15517 ร.ท.สมพงษ์ ขุนทอง รพ.สิริกิต์ิ ด.ช.พรหมพินิจ ขุนทอง
26 15704 พ.จ.อ.ยุทธนำ น้อยวงษ์ กทบ.กร. ด.ญ.ชโยชำ น้อยวงษ์
27 15984 จ.อ.อนุชำ พุ่มจันทร์ พัน ถ.พล.นย. ด.ช.พชรพล พุ่มจันทร์
28 16490 ร.ต.ศุภเสกย์ ค ำหนองคู กพ.ทร. ด.ช.วิชยุตน์ ค ำหนองคู
29 16792 จ.อ.ศักด์ิชำย บุตรจินดำ กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ศุภฤกษ์ บุตรจินดำ
30 17130 ร.ท.นรำธิป ภูไพสิทธ์ิ ฐท.พง.ทรภ.3 ด.ช.ภัทรภูมิ ภูไพสิทธ์ิ
31 17566 จ.อ.บุญชัย แสนหำส่ิว กรม สน.พล.นย. ด.ช.สิรวิชญ์ แสนหำส่ิว
32 17666 ร.ต.กัมปนำท สง่ำดี ทรภ.2 ด.ช.อัครปัญญำ สง่ำดี
33 17795 พ.จ.อ.ธวัช ปำนคง ฐท.พง. ด.ญ.ธมลวรรณ ปำนคง
34 17887 พ.จ.อ.เรวัตร์ เรืองแสง ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.ปวีณ์ธิดำ เรืองแสง
35 17989 นำยสมศักด์ิ ฉลำดล้น รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิด.ญ.ก่ิงกำญจน์ ฉลำดล้น
36 18239 จ.ท.พิชัยยุทธ ค ำจวนจันทร์ รร.นร. ด.ญ.ธนธิดำ ค ำจวนจันทร์
37 18253 พ.จ.อ.พนม ศรีตองอ่อน รร.ชุมพล ด.ช.ภำนุวัฒน์ ศรีตองอ่อน
38 18363 พ.จ.อ.ปิยะพันธ์ สุขสวัสด์ิ กตอ.กร. ด.ญ.ปิยำพัชร สุขสวัสด์ิ
39 18513 ร.ต.สมบูรณ์ บุญปอด พัน.ลว.พล.นย. ด.ช.ปุณยวัจน์ บุญปอด
40 18634 พ.จ.อ.พรเลิศ ละเอียด ทรภ.3 ด.ช.พรพิพัฒน์ ละเอียด
41 18860 ร.ต.ค ำพันธ์ เลขนอก พัน สอ 22 กรม สอ.2 สอ.รฝ.ด.ญ.กัญญำภัค เลขนอก
42 19514 พ.จ.อ.สุรศักด์ิ สอนเรียง อร. ด.ญ.สุภำวิตำ สอนเรียง
43 19869 พ.จ.อ.ปัญญสูตร ข ำสำคร ศฝ.นย. ด.ญ.ธันยำกำนต์ ข ำสำคร
44 20017 ร.อ.ทวีศักด์ิ สุขสกุล รร.ชุมพล ด.ช.สุวิจักขณ์ สุขสกุล
45 20081 พ.จ.อ.นิวัฒน์ อยู่บัว กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.คัคนำนค์ อยู่บัว
46 20104 ร.ท.มนัส เอ่ียมอรุณ นย. ด.ช.อเนก เอ่ียมอรุณ
47 20198 จ.อ.สรพงษ์ โอทำน กฟก.2 กร. ด.ญ.มะนีสอน โอทำน
48 20378 พ.จ.ต.ประยูญ นำสมโภชน์ พัน ลว.พล.นย. ด.ช.ธีรรำช นำสมโภชน์
49 20429 พ.จ.อ.ยงยุทธ สำวสวรรค์ กทบ.กร. ด.ช.ชนม์ฌำนันท์ สำวสวรรค์
50 20434 จ.อ.รัฐพงศ์ จิตต์บรรเทำ รปภ.ฐท.สข. ด.ช.รัฐธรรมนูญ จิตต์บรรเทำ
51 20558 พ.จ.อ.สมัย ชัยสำ ปจปร.ฐท.กท. ด.ญ.อรณิชำ ชัยสำ
52 21329 น.ต.ธนำกร ก ำทรัพย์ อร. ด.ญ.ณิชำภำ ก ำทรัพย์
53 21668 ร.ต.ธัยยวัฒน์ พัฒนะผล อร. ด.ญ.ธัญวรัตน์ พัฒนะผล
54 22017 พ.จ.อ.เอกพงศ์ อู่ทรัพย์ ทรภ.3 ด.ช.จอมทัพ อู่ทรัพย์
55 22316 จ.อ.อนัน นันทภักด์ิ สห.ทร.ท่ี 1 ด.ญ.ปุณยำพร นันทภักด์ิ
56 23048 จ.อ.รณกร บัวฝ้ำย สห.ทร.ท่ี 3 ด.ช.สิรภพ บัวฝ้ำย
57 23086 จ.อ.ลิมิต สุวรรณหงษ์ กยพ.กร. ด.ญ.ทิพวัล สุวรรณหงษ์



58 23092 ว่ำท่ี ร.ต.ณพล สำยศิลป์ ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ญ.วรำภรณ์ สำยศิลป์
59 23316 จ.อ.วัชรำ ประสมทรัพย์ สน.พล.นย. ด.ญ.วัชรำภรณ์ ประสมทรัพย์
60 23456 พ.จ.อ.อดุลย์ ทุมสะท้ำน สอ.รฝ. ด.ญ.อมลวรรณ ทุมสะท้ำน
61 23512 น.ส.ศิริพร ซ่อนนำลำ อร. ด.ญ.อำทิตยำ ร่ืนภิรมย์
62 23539 พ.จ.อ.ศักด์ิชัย ชินหัวดง กบร.กร. ด.ญ.เปรมพิชชำ ชินหัวดง
63 23635 ว่ำท่ี ร.ต.ธำนินทร์ รุกขชำติ อล.ทร. ด.ญ.จิรัฐ รุกขชำติ
64 23897 พ.จ.อ.ศิริศักด์ิ ย่ิงดี ขส.ทร. นำยธีรพัฒน์ ย่ิงดี
65 23901 จ.อ.เชิดพงษ์ ประชำนันท์ กบร.กร. ด.ญ.ปฏิมำพร ประชำนันท์
66 23970 พ.จ.ต.วิชัยสินธ์ุ นิลนัน สห.ทร.ท่ี1 ด.ญ.จิตรลดำ บุญตำม
67 23971 ร.ต.กมลเศรษฐ์ อมรสันต์ สห.ทร.ท่ี1 ด.ญ.หน่ึงฤทัย อมรสันต์
68 24039 พ.จ.อ.ชุมพล เรืองศิลป์ ทรภ.1 ด.ช.ชัยวัฒน์ เรืองศิลป์
69 24281 นำยธงชัย ไชยประสำน ชย.ทร. ด.ญ.ธัญญำพร พงษ์นิทรัพย์
70 25249 จ.อ.วิเชษฐ์ บุตรฉ ่ำ สวพ.ทร. ด.ช.พิชญุตม์ บุตรฉ ่ำ
71 25466 น.ต.สุริยำ รำชจ ำปี กฝร.กร. ด.ญ. เบญญำภำ รำชจ ำปี
72 25609 พ.จ.อ.ศรำวุฒิ ขำวสุทธิ อร. ด.ช.ศุภวิทย์ ขำวสุทธิ
73 25693 พ.จ.อ.ช ำนำญ นำคใหม่ กฟก.2 กร. ด.ญ.นิธิธำดำ นำคใหม่
74 25705 จ.อ.จุฬำกฤตย์ อุษณีษ์มนัสกุล พล.นย. ด.ช.กฤษฏ์ิ อุษณีษ์มนัสกุล
75 25801 พ.จ.อ.จักรี ลำอยู่ พัน.รฝ.12 ด.ญ.ธนพร ลำอยู่
76 25821 จ.อ.กระแสร์ นำอินทร์ กฝร. ด.ช.ธีรภัทร นำอินทร์
77 25842 จ.อ.กิตติภพ ไชยเมือง ฐท.กท. ด.ญ.ชนิดำภำ ไชยเมือง
78 25990 พ.จ.ท.วุฒิกร เดชำสกุลพงษ์ กบร.กร. ด.ญ.วริษฐำ เดชำสกุลพงษ์
79  26091 ว่ำท่ี ร.ต.ฐำปกรณ์ จำลุย สอ.รฝ. ด.ญ.จิดำภำ จำลุย
80 26329 น.ต.หญิง สำยสุดำ ผลใหม่ รพ.สิริกิต์ิ ด.ช.กฤติน ผลใหม่
81 26482 พ.จ.อ.อมร ลีอร่ำม ขส.ทร. ด.ช.สิรภพ ลือร่ำม
82 26582 พ.จ.อ.ชยพล กระดุมพล ขส.ทร. ด.ญ.โยษิตำ กระดุมพล
83 27057 น.ต.หญิง จิรวรรณ พนำย่ิงไพศำล รพ.สิริกิต์ิ ด.ช.กำนต์พนธ์ พนำย่ิงไพศำล
84 27122 จ.อ.จรัญ เมยประโคน กรม สอ.1 สอ.รฝ. ด.ญ.กุลณัฎฐิญำ เมยประโคน
85 27206 จ.อ.ศักดำ ถิระเสถียร รร.ชุมพล ด.ช.วชิรวิชญ์ ถิระเสถียร
86 27266 จ.อ.รักศักด์ิ เอ่ียมโอภำส รร.ชุมพล ด.ช.พลกฤต เอ่ียมโอภำส
87 27483 นำยอรัญ บ ำรุงสิน อจปร.อร. ด.ช.คมชำญ บ ำรุงสิน
88 27566 ว่ำท่ี ร.ต.วินัย ศิริโชติ อล.ทร. ด.ช.พิชญำงกูล ศิริโชติ
89 27948 จ.อ.ทรงศักด์ิ จันละคร สอ.21 ด.ญ.บุศรำภรณ์ จันละคร
90 27952 จ.อ.นัฐวุฒิ ประสมจิตร สอ.รฝ. ด.ช.อิสริยะ ประสมจิตร
91 27972 พ.จ.อ.ธนู จันทร์แดง อศ. ด.ญ.กวินนำ จันทร์แดง
92 28082 พ.จ.อ.ส ำรำญ พินิจด้วง พัน รฝ.12 กรม รฝ.1 สอ.รฝ.ด.ช.สุธีระวัฒน์ พินิจด้วง
93 28189 พ.จ.อ.ไพรพนำ หอมเย็น อศ. น.ส.ภัคจิรำ หอมเย็น
94 28275 พ.จ.อ.สมศักด์ิ สุ่มมำตย์ สน.สอ.รฝ. ด.ช.บุญภวิษย์ สุ่มมำตย์
95 28284 ร.ต.หญิง ณัฎฐนิษฐ์ จุลลนันท์ พร. ด.ช.พิสิฎฎ์พล จุลลนันท์
96 28300 พ.จ.อ.วิทยำ ศุภกะ กบร.กร. ด.ช.นนท์ปวิธ ศุภกะ
97 28397 พ.จ.ต.สเลมำลย์ สง่ำรัมย์ พัน ขส. กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ภัทรำ สง่ำรัมย์
98 28439 ว่ำท่ี น.อ.ปรีชำ ใจพรหม พร. ด.ญ.กนกกำญจน์ ใจพรหม



99 28446 จ.อ.อนุศักด์ิ ไกยะวินิจ นย. ด.ช.กฤตภำส ไกยะวินิจ
100 28587 พ.จ.อ.ศิริพงษ์ ตันติเกษม ฐท.สข.ทรภ.2 ด.ช.ปรินทร ตันติเกษม
101 28589 พ.จ.อ.ธนำกร สอนสุข กตอ.กร. ด.ช.ธนปกรณ์ สอนสุข
102 28605 จ.อ.กิตติพันธ์ ปะปูนไร่ สพ.ทร. ด.ช.นฤบดี ปะปูนไร่
103 28685 พ.จ.อ.เทอดศักด์ิ เจริญกิตตินุกูล ทรภ.2 ด.ญ.พิชชำภำ เจริญกิตตินุกูล
104 28925 ว่ำท่ี ร.ต.ธีระเดชย์ คชชำ อรม.อร. ด.ช.วิรวัฒน์ คชชำ
105 28978 จ.อ.สิทถำพร มลิย้อย สอ.รฝ. ด.ญ.ปิยพร มลิย้อย
106 29401 พ.จ.อ.หญิงบุษกร ใจเย็น ยก.ทร. ด.ญ.ณัฐชยำ ใจเย็น
107 29536 พ.จ.อ.วิชัย ทองศรี พัน.รฝ.11 สอ.รฝ. ด.ช.ณัฐวุฒิ ทองศรี
108 29644 นำยอุดร ปำนเงิน สสท.ทร. ด.ช.ปรินทร ปำนเงิน
109 29653 ว่ำท่ี ร.ต.พยนต์ มำนะบุตร พัน ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.พรนภัส มำนะบุตร
110 29717 พ.จ.อ.จำรึก แจ่มดี อล.ทร. ด.ญ.วรินทร แจ่มดี
111 29815 พ.จ.ท.เดชำ เครือแตง พัน สห.ทร.ท่ี 2 ด.ช.ธนภูมิ เครือแตง
112 29821 จ.ต.หญิง ณุภัทรณีย์ สิทธกุลพรชัย กพร.ทร. นำยศุภณัฏฐ์ สิทธกุลพรชัย
113 29840 พ.จ.อ.ฤทธิรงค์ ค ำป่ิน พัน สอล.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ฤทธินันท์ ค ำป่ิน
114 29872 จ.อ.สินชัย มำง้ิว กบร.กร. ด.ช.ศุภณัฐ มำง้ิว
115 30001 จ.อ.ธนภูมิ สมจิตต์ ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.ภัทรศยำ สมจิตต์
116 30002 จ.อ.ชำติชำย จิณะเสน ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.ตะวันวำด จิณะเสน
117 30083 พ.จ.อ.กิตติพันธ์ ผลกุศล ขส.ทร. ด.ญ.ทัศนีย์วรรณ ผลกุศล
118 30221 น.ส.นัทธมน คงลำ พธ.ทร. ด.ญ.พิมพ์ชนก นิลมณี
119 30222 น.ส.เอ้ืองฟ้ำ มีคุณ พธ.ทร. ด.ญ.มำนิตำ ทองประไพ
120 30366 จ.อ.ทักษิน ดอกบัว กลน.กร ด.ญ.ญำณิดำ ดอกบัว
121 30372 พ.จ.อ.สมหมำย ดีนำม สก.ทร. ด.ช.ศุภชัย ดีนำม
122 30394 น.ต.วชิระพล ณ นคร ขว.ทร. ด.ช.ภูมิพัฒน์ ณ นคร
123 30507 น.อ.เพทำย รัตนแก้ว กร. ด.ญ.นิรดำ รัตนแก้ว
124 30569 พ.จ.อ.ศุภเดช วันเพ็ญ ศฝ.สอ.รฝ. ด.ญ.ปริยำภัทร วันเพ็ญ

ล ำดับ เลขสมำชิก สังกัด
1 3978 จ.อ.ประกำศิต สำยสว่ำง กฝร.กร. น.ส.สวรินทร์ สำยสว่ำง
2 5376 จ.อ.กมล กำญจนจิตร์ อร. นำยเกริกพล กำญจนจิตร์
3 5473 จ.อ.ฐำปน สุริยำประชำนันท์ พัน.สอ.11 สอ.รผ. นำยอชิตะ สุริยำประชำนันท์
4 6287 ร.ต.แสนโชค คงวงศ์ ทรภ.3 นำยภัทรกร คงวงศ์
5 6438 พ.จ.อ.สมัย ดอกแก้ว สสท.ทร. นำยพิชญุตม์พงศ์ ดอกบัว
6 6461 พ.จ.อ.บุญศักด์ิ ตุ้นสุวรรณ พัน สห.ทร.ท่ี 3 น.ส.นันทวดี ตุ้นสุวรรณ
7 6649 พ.จ.อ.ไสว ฤกษ์สโมสร สห.ทร.ท่ี 1 ด.ญ.นงนภัส ฤกษ์สโมสร
8 6650 พ.จ.อ.อเนกศักด์ิ หนูเอียด สห.ทร.ท่ี .3 นำยอัษฎำวุธ หนูเอียด
9 6997 พ.จ.อ.สุชำติ กันส ำอำงค์ กบร.กร. น.ส.สรัญญำ กันส ำอำงค์
10 7130 พ.จ.อ.ณธกร ค ำมำอ้ำย กบร.กร. น.ส.ณัฐปำลิน ค ำมำอ้ำย

สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวีจ ำกัด จ ำกัด
รำยช่ือผู้ท่ีได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจ ำปี 2564

ประเภททุนส่งเสริม ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ทุนละ 3,000 บำท
ช่ือสมำชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



11 7315 จ.อ.สำมำรถ พิมลศิริ สห.ทร.ท่ี 1 นำยมำศพันธ์ุ พิมลศิริ
12 8320 จ.อ.คงเดช ทองอยู่ กฟก.1 กร. น.ส.วรรณวิษำ ทองอยู่
13 8865 พ.จ.อ.โสภณ อินทรวิเชียร กร. นำยรัชพล อินทรวิเชียร
14 8872 นำยเอกฉันท์ ไทยน้อย ชย.ทร. นำยณัฐภัทร ไทยน้อย
15 9780 จ.อ.สมำชำย ชนะพำล สห.ทร.ท่ี3 นำยชยนนท์ ชนะพำล
16 10382 ว่ำท่ี ร.ต.อ ำนำจ พันธ์ุกสิกรรม พัน สห.ทร.ท่ี 2 นำยปัณณวัฒน์ พันธ์ุกสิกรรม
17 10914 ร.ท.พนมพร ด ำข ำ กฝร.กร. น.ส.พัชรพร ด ำข ำ
18 11370 พ.จ.ท.นำวี โพธิสอำด นสร.กร. นำยบุริศร์ โพธิสอำด
19 11414 จ.อ.ส ำเนำว์ สงฆ์นำงรอง ทรภ.2 น.ส.ชนำกำนต์ สงฆ์นำงรอง
20 11967 พ.จ.อ.อำลักษณ์ วำห์สะ กบร.กร. นำยลำภิน วำห์สะ
21 12144 พ.จ.อ.ธีรยุทธ สำรโท กฟก.กร นำยกนต์ธีร์ สำรโท
22 12577 จ.อ.บุญจันทร์ นรินทร์นอก กยพ.กร. นำยปวริศร นรินทร์นอก
23 12870 พ.จ.อ.วิชิตพงศ์ อุนำนันทพงศ์ สอ.1 สอ.รฝ. นำยกัณฑ์พิเชษฐ อุนำนันทพงศ์
24 13236 พ.จ.อ.ศักด์ิชัย สังฆะกำโร สพ.ทร. น.ส.ณัฏฐธิดำ สังฆะกำโร
25 13412 น.ต.รุ่งโรจน์ จันทร์รัตน์ อร. ด.ช.นิติรัฐ จันทร์รัตน์
26 13691 พ.จ.อ.อนุชำ ทองสุกมำก กยพ.กร. ด.ช.ณภัทร ทองสุกมำก
27 13823 น.ต.ประดิษฐ พงษ์เผือก ขส.ทร. นำยธนโชติ พงษ์เผือก
28 14148 นำยอัษฎำงค์ ประเสริฐธรรม สก.ทร. น.ส.ปิยวรรณ ประเสริฐธรรม
29 14391 พ.จ.อ.มำนัส ป่ินขุนทด บก นย. นำยกิตติพงศ์ ป่ินขุนทด
30 14440 พ.จ.อ.ธีรนำท ช่วยนคร ชย.ทร. นำยพีรเดช ช่วยนคร
31 15638 พ.จ.อ.อ ำนำจ รุ่งฟ้ำ สก.ทร. นำยวุฒิภัทร รุ่งฟ้ำ
32 16187 ร.ต.หญิง อรวรรณ บุสมำน สวพ.ทร. น.ส.อรรัมภำ บุญฤทธ์ิ
33 16906 ร.ท.ไสว บุญแท่น ชย.ทร. น.ส.กชกร บุญแท่น
34 17009 จ.อ.เจนศึก ฉำยรัศมี ฐท.กท. นำยสิทธิพนธ์ ฉำยรัศมี
35 17590 พ.จ.อ.อำทิตย์ บุตรศรี กฝร.กร. นำยอำทิติพงษ์ บุตรศรี
36 17865 ร.ต.สุรพันธ์ จงแจ่ม วศ.ทร. นำยภคพล จงแจ่ม
37 17897 จ.อ.สมพร โคกทอง บก.กยฝ.กร. นำยวรกำนต์ โคกทอง
38 18218 พ.จ.ท.สุรินทร์ เตะสมุทร กอง สน.กร. นำยศิวกร เตะสมุทร
39 18308 จ.อ.จักรำวุธ เทียมทอง ทรภ.1 นำยสิริเกษมกิจ เทียมทอง
40 18388 จ.อ.เกรียงไกร ริมใหม่ ทรภ.1 นำยณัฐนนท์ ริมใหม่
41 18497 ร.ต.นพดล หำดแก้ว สห.ทร.ท่ี2 น.ส.ดรัลพร หำดแก้ว
42 18553 พ.จ.อ.วิชิต ศรีแก้ว อรม.อร. น.ส.ณัฐริกำ ศรีแก้ว
43 18821 พ.จ.ท.อนันต์ ภำวงค์ รปภ.ฐท.สส. นำยณัฐนันท์ ภำวงค์
44 19101 ร.ท.หัตถชัย พ่วงเชย กบร.กร. น.ส.ณัฐธยำน์ พ่วงเชย
45 19146 พ.จ.อ.กิจสุวรรณ ค ำสี กทบ.กร. นำยชยำนันต์ ค ำสี
46 19389 พ.จ.อ.ธนำธร จันทนำ กบร.กร. น.ส.ชลิดำ จันทนำ
47 19816 นำยวุฒิชัย มีเล้ียง อจปร.อร. น.ส.กรวรรณ มีเล้ียง
48 19849 นำยวรรณะ กำบแก้ว อจปร.อร. นำยสุรัชฐพล กำบแก้ว
49 20843 ร.ต.สมเกียรติ คณะครุฑ รพ.สิริกิต์ิ น.ส.ภูริสญำ คณะครุฑ
50 21390 ร.อ.วัลลภ แสงพลสิงห์ พัน สอ.21 กรม สอ.รฝ. นำยจุมพล แสงพลสิงห์
51 21935 จ.อ.พิชิต ภูดวงเดือน สน.พล.นย. น.ส.วิจิตรำ ภูดวงเดือน



52 22155 จ.อ.ไชโย ภู่ระหงษ์ กตอ.กร. ด.ช.เตชินท์ ภู่ระหงษ์
53 22557 จ.อ.ภูมินท์ เจริญธรรม กฟก.1 กร. นำยพสิษฐ์ เจริญธรรม
54 24168 พ.จ.ท.นพณัช มังคละทน พัน.รนบ.พล.นย. ด.ช.ณพลเดช มังคละทน
55 25332 จ.อ.จริวัฒน์ ชูแก้ว พัน สอ.11 กรม สอ.1สอ.รฝ.น.ส.ชลทิพย์ ชูแก้ว
56 25380 จ.อ.สมศักด์ิ ทรบูรพำ พัน ปบค.1 กรม ป.พล.นย. น.ส.ธมลวรรณ ทรบูรพำ
57 25571 ร.อ.ประเสริฐศักด์ิ มูลประเสริฐ พัน.ลว.พล.นย. ด.ช.ปรัตถกร มูลประเสริฐ
58 25799 พ.จ.อ.สัมพันธ์ เกษรศิลป์ พัน.รฝ.12 สอ.รฝ. นำยปฏิพัทธ์ เกษรศิลป์
59 26691 จ.อ.ไชยยงค์ ศรีจันทร์โท สน.สอ.รฝ. นำยอธิพัฒน์ ศรีจันทร์โท
60 27082 พ.จ.อ.วิโชติ อยู่เย็น กฟก.1กร. นำยชลธำร อยู่เย็น
61 27085 จ.อ.ขรรชัย สีทอง นย. น.ส.ณัชวีร์ สีทอง
62 27584 ร.อ.วิรัช ย้ิมน้อย วศ.ทร. นำยกิตติภพ ย้ิมน้อย
63 27744 น.ท.กังวำน กอนสุข กพ.ทร. นำยเมธัส กอนสุข
64 27804 จ.อ.อภิสิทธ์ื เรืองเดช พัน.ถ.พล.นย. น.ส.อลิสำ เรืองเดช
65 27976 จ.อ.สมชำติ อ่ินค ำ กรม ร.3 พล.นย. น.ส.วรรณพร อ่ินค ำ
66 28474 ร.ท.สมศักด์ิ นิลฉำย อศ. นำยเดชำพล นิลฉำย
67 28486 น.ต.สิรินทร์ บุญเอก สธน.ทร. น.ส.อรณิชชำ บุญเอก
68 28654 พ.จ.อ.สมบูรณ์ ถำโงกโป้ สพ.ทร. น.ส.ณัฏฐ์ชญำ ถำโงกโป้
69 28708 พ.จ.อ.ไชยำ หร่องบุตรศรี พัน สอ.12 กรม สอ.1 สอ.รฝ.นำยฐำนทัพ หร่องบุตรศรี
70 28781 นำงนภำภรณ์ พงค์พีระ อจปร.อร. นำยนิพนธ์ พงค์พีระ
71 28784 ร.ท.นัครินทร์ ทองชมภู นสร.กร. น.ส.ชลลดำ ทองชมภู
72 29056 ว่ำท่ี ร.ต.นวพล กิจวำรี พธ.ทร. น.ส.นวธิดำ กิจวำรี
73 29113 พ.จ.อ.สุวัฒน์ สุระขันธ์ นสร.กร. น.ส.ปรียำนันท์ สุระขันธ์
74 29393 จ.อ.ภูวนำรถ ศรีเนตร กรม ร.3 พล.นย. นำยขจรศักด์ิ ศรีเนตร
75 29404 พ.จ.อ.อิศเรศ บุญสมำน พธ.ทร. นำยอำนนท์ บุญสมำน
76 29521 พ.จ.อ.ชัชพิมุข จงศรี ศฝ.สอ.รฝ. นำยกิตติภณศ์ จงศรี
77 29541 พ.จ.อ.แฉล้ม ท่ังทองมะดัน กฟก.1กร. น.ส.ปัตตำนี ท่ังทองมะดัน
78 29546 พ.จ.อ.กิตติคุณ วรรณโต กฟก.1กร. ด.ญ.ณัฐกฤตำ วรรณโต
79 29676 พ.จ.อ.วิเชียร สถำนสถิตย์ กบร.กร. นำยสิรวิชญ์ สถำนสถิตย์
80 29817 พ.จ.อ.พงศกร เช้ือเถำว์ อล.ทร. นำยทักษ์ดนัย เช้ือเถำว์
81 30030 พ.จ.อ.ศรำวุธ บุญเงิน ขส.ทร. น.ส.ภิชญำภรณ์ บุญเงิน
82 30400 นำยสุริยันต์ ปำระโชติ อจปร.อร. น.ส.กฤติยำ ปำระโชติ
83 30401 ร.ท.อมร เวชอุบล อจปร.อร. นำยภัทรพล เวชอุบล
84 30402 นำยขวัญชัย รัตนเกษตร ชย.ทร. น.ส.กนกพร รัตนเกษตร
85 30469 จ.อ.ชำนนท์ วทิชำนนท์ อจปร.อร. นำยณัฐสิทธ์ิ วทิชำนนท์

ล ำดับ เลขสมำชิก สังกัด
1 3452 พ.จ.อ.วัลลพ หำดอ้ำน กรง.ฐท.สส. น.ส.วรัญญำ หำดอ้ำน
2 8091 พ.จ.อ.ไกรศร ล่ิมจ ำเริญ ฐท.พง. ทรภ.3 นำยเนติวุฒิ ล่ิมจ ำเริญ

สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวีจ ำกัด จ ำกัด
รำยช่ือผู้ท่ีได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจ ำปี 2564

ประเภททุนส่งเสริม ระดับช้ันอำชีวศึกษำ ทุนละ 3,500 บำท
ช่ือสมำชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



3 11899 จ.อ.สุระ บ้ำนใหญ่ กรม สน.พล.นย. น.ส.ชนกชนม์ บ้ำนใหญ่
4 13872 จ.อ.ธนะชัย มำยขุนทด พัน ซบร.กรม สน.พล.นย. นำยธนะรัตน์ มำยขุนทด
5 16005 จ.อ.ร่มเกล้ำ ศิริแสง นสร.กร. นำยนิธิพัฒน์ ศิริแสง
6 16389 นำงจตุพร ถำวรไชย ฐท.พง.ทรภ.3 นำยศุภกฤต ถำวรไชย
7 17916 จ.อ.สุพจน์ นิลมำรันต์ ทรภ.1 นำยปิยทัศน์ นิลมำรันต์
8 18140 พ.จ.อ.วีระพงษ์ วันดี กตอ.กร. นำยชนะชล วันดี
9 19170 นำยชำลี ปัดกอง ฐท.พง. น.ส.ชญำนี ปัดกอง
10 21030 พ.จ.อ.วิวัฒน์ สุภำนันท์ สอ.รฝ. น.ส.ศิรประภำ สุภำนันท์
11 22366 จ.อ.ธรรมรัตน์ อยู่เจริญ กฟก.1 กร. นำยทีฆำยุ อยู่เจริญ
12 28125 นำงจันทกำนต์ รอดเนียม พธ.ทร. นำยชวินธร เจริญสุขสวัสด์ิ
13 28730 นำยเอกเชษฐ์ ม้ำกำบแก้ว อจปร.อร. นำยณัฐพล ม้ำกำบแก้ว
14 28768 พ.จ.อ.สมเกียรติ ชำติประเสริฐ สอ.รฝ. น.ส.เขมิกำ ชำติประเสริฐ
15 28923 นำยวิชำญ ภู่สุ่ม รร.ชุมพล นำยวทัญญู ภู่สุ่ม
16 29101 จ.อ.วันชัย ตอบกลำง พัน สอ.12 สอ.รฝ. นำยชัยรัตน์ ตอบกลำง
17 29463 พ.จ.ท.ต่อศักด์ิ กำจหำญ อจปร.อร. นำยธีรภัทร กำจหำญ
18 29553 พ.จ.อ.โกสิทธ์ิ พงษ์ทวี พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. นำยรัตนวิชญ์ พงษ์ทวี

ล ำดับ เลขสมำชิก สังกัด
1 3679 จ.อ.ภมร ธำนี กตอ.กร. นำยณัชพล ธำนี
2 4244 จ.อ.จรัญ จันทร์คง ฐท.สข.ทรภ.2 น.ส.จีรนันท์ จันทร์คง
3 4726 พ.จ.อ.ประกำยเพ็ชร ดำสอน กฟก.1กร. น.ส.นฤมล ดำสอน
4 5328 พ.จ.อ.พีรพัฒน์ สิงห์กำ สอ.รฝ. นำยพีระพล สิงห์กำ
5 5341 พ.จ.อ.โภควินท์ ทัฬหกิจ ทรภ.2 น.ส.ศดำนันท์ ทัฬหกิจ
6 5443 ร.อ.อนุชำ ละครพล กลน.กร. น.ส.ธนัชชำ ละครพล
7 5467 จ.อ.สุชำติ จำงววำง สก.ทร. น.ส.จำรุวรรณ จำงวำง
8 6354 ร.ท.อดิศร นำคสุขสมบุญ ทรภ.3 น.ส.กัลยกร นำคสุขสมบุญ
9 6771 น.ต.ธงชัย ภู่ประเสริฐ กขส.ฐท.สส. นำยธรำนนท์ ภู่ประเสริฐ
10 6915 น.ต.เสถียร สร้อยไข กขส.ฐท.สส. นำยกิตติภพ สร้อยไข
11 7509 พ.จ.อ.กฤษฎำ คล่องแคล่ว กขส.ฐท.สส. น.ส.วิภำวดี คล่องแคล่ว
12 8172 พ.จ.อ.อ ำนวย มำกจันทร์ กรม สอ.1 สอ.รฝ. นำยประภำกร มำกจันทร์
13 8429 ร.ท.อภิชำต พิจำรณ์ รปภ.ฐท.สส. น.ส.บุษกร พิจำรณ์
14 9005 พ.จ.อ.รัชพล แผนนรินทร์ ยก.ทร. นำยพศวีร์ แผนนรินทร์
15 9146 ร.อ.อภิชัย อนันทยำกร กบร.กร. น.ส.ธัญพร อนันทยำกร
16 9371 ร.ต.ภัทรภณ มอญจัตุรัส พัน.ถ.พล.นย. น.ส.พิมพ์ณภัส มอญจัตุรัส
17 9578 พ.จ.อ.อ ำนวย อุ่นสุพรรณ์ กฟก.2 กร. น.ส.นภัสวีร์ อุ่นสุพรรณ์
18 9737 พ.จ.อ.สมพร กิติรำช ทรภ.1 น.ส.วันวิสำข์ กิติรำช
19 10839 ร.อ.วรพงศ์ ศรีอ่อน ฐท.สข. น.ส.วริษำ ศรีอ่อน
20 11168 จ.อ.วิชิต ฤทธ์ิบุรี นสร.กร นำยพรพิพัฒน์ ฤทธ์ิบุรี

สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวีจ ำกัด จ ำกัด
รำยช่ือผู้ท่ีได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจ ำปี 2564

ประเภททุนส่งเสริม ระดับช้ันอุดมศึกษำ ทุนละ 4,000 บำท
ช่ือสมำชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน



21 11478 ร.ท.ธนิตศักด์ิ ศตพรชัยวัฒน์ กยพ.กร. น.ส.พัทธ์ธีรำ ศตพรชัยวัฒน์
22 11709 พ.จ.อ.จตุรงค์ เรืองไชย ฐท.สข.ทรภ.2 นำยจริยพงศ์ เรืองไชย
23 12555 ร.อ.สัมพันธ์ รอดรัศมี อศ. น.ส.ชลันธรี ทัพสุขุม
24 12662 น.ต.ประทีป จีนสุขประเสริฐ รร.นร. นำยวุฒิภัทร จีนสุขประเสริฐ
25 12720 น.ต.ประมวล ศรีช ำนำญ สบ.ทร. น.ส.อำมริตำ ศรีช ำนำญ
26 12951 ร.อ.วิจิตร เทียงพรม กรม สน.พล.นย. น.ส.ธนภรณ์ เทียงพรม
27 14178 น.อ.สันติ ภำนุศุภวิมล กฟก.2 กร. น.ส.ธัญรัศม์ ภำนุศุภวิมล
28 15090 พ.จ.อ.ศุภชัย ชุ่มช่ืน กยฝ.กร. น.ส.ภำวินี ชุ่มช่ืน
29 15186 ร.ท.บงกำร หลักม่ัน พร. น.ส.สุภัคณี หลักม่ัน
30 15243 พ.จ.อ.ขจิต ภู่เกิด สก.ทร. น.ส.จันทร์จิรำ ภู่เกิด
31 15264 นำยจักรี นวมน่ิม รร.นร. น.ส.ทิตติยำภรณ์ นวมน่ิม
32 15365 พ.จ.อ.กริชวัชร์ สุขนิยม ขส.ทร. น.ส.กวินทรำ สุขนิยม
33 15515 น.ท.ยงยุทธ ยืนยง กพ.ทร. น.ส.วชิรญำณ์ ยืนยง
34 15698 พ.จ.อ.วีระ ขวัญพงษ์ ปจปร.ฐท.กท. นำยธนำธิป ขวัญพงษ์
35 15827 พ.จ.อ.เกษม เต่ำทอง พัน.ลว.พล.นย. นำยเสฏฐพงศ์ เต่ำทอง
36 15885 ร.อ.เอกชัย บุญให้ กลน.กร. นำยจิรัฐ บุญให้
37 16378 จ.อ.ไพศำล กำลกสิขะวิธี พัน ลว.พล.นย. นำยกิตตินันท์ กำลกสิขะวิธี
38 16510 จ.อ.โกวิทย์ เอ่ียมสอำด ศฝ.นย. นำยภำณุ เอ่ียมสอำด
39 17031 น.ท.สงบ สร้อยระย้ำ บ ำนำญ น.ส.ณัฐณิชำ สร้อยระย้ำ
40 17137 พ.จ.อ.ศุภกร ทัดเจริญ กลน.กร. น.ส.ธัญพัฒน ทัดเจริญ
41 17183 ร.ท.หญิง รุ่งระวี น่ิมน้อย พธ.ทร. น.ส.วิรัญญำ น่ิมน้อย
42 17275 ร.ต.จรัส รุ่งเรืองพันธ์ กง.ทร. นำยอธิพัฒน์ รุ่งเรืองพันธ์
43 17350 นำงปัญญำ บัวน้อย พธ.ทร. น.ส.ชญำธร บัวน้อย
44 17514 พ.จ.อ.อลงกรณ์ เอ่ียมอำรมณ์ กบร.กร. น.ส.พนัสวรรณ เอ่ียมอำรมณ์
45 17861 พ.จ.อ.อนุศักด์ิ ทับทิม ทรภ.1 นำยวิชยุตม์ ทับทิม
46 17866 น.ต.พำยัพ อ่อนธนู บ ำนำญ นำยวงศพัทธ์ อ่อนธนู
47 18141 จ.อ.ธีรศักด์ิ ศักด์ิศรีสุวรรณ ฐตร.ฐท.สส. นำยศรศักด์ิ ศักด์ิศรีสุวรรณ
48 18712 จ.อ.สิทธิศักด์ิ พุทธจักร กยฝ.กร. นำยนพัตธร พุทธจักร
49 19257 จ.อ.อรรณพ ปรำชญ์เปร่ือง สก.ทร. นำยปริเยศ ปรำชญ์เปร่ือง
50 19372 ร.อ.ฐิติกร เติมประยูร ขว.ทร. น.ส.ชวิศำ เติมประยูร
51 19373 พ.จ.อ.ไมตรี สุนทรวัฒน์ อศ. น.ส.จุฑำมำศ สุนทรวัฒน์
52 19746 พ.จ.อ.ติณ เตโชปกรณ์ บก ฐท.สส. น.ส.ธีร์ญำดำ เตโชปกรณ์
53 19943 จ.อ.ไชโย เผ่ำพันธ์ุ กตอ.กร. น.ส.รัตนสุดำ เผ่ำพันธ์ุ
54 20319 ร.ท.สินชัย ขวัญอยู่ พัน.ลว.พล.นย. น.ส.นิชำนันท์ ขวัญอยู่
55 21195 ร.ต.วีระยุทธ เรืองเดช อล.ทร. น.ส.อินทิรำ เรืองเดช
56 21664 ร.อ.สมพงษ์ ผดุงทรัพย์ ทรภ.3 น.ส.พศวีร์ ผดุงทรัพย์
57 21901 นำยทนงเกียรติ นุตตำนนท์ กบร.กร. น.ส.มำนิตำ นุตตำนนท์
58 22361 พ.จ.อ.หญิง จรรยำ สถำวร รพ.สิริกิต์ิ นนร.เกียรติวงศ์ สถำวร
59 22396 นำยกวีวัฒน์ แย้มสัตย์ธรรม อร. น.ส.วิภวำ แย้มสัตย์ธรรม
60 22948 ร.ท.วิรพงศ์ เกตุโกบุตร อศ. นำยปฏิญญำ เกตุโกบุตร
61 23191 พ.จ.อ.ชนะ พ่ึงสว่ำง กบ.ทร. น.ส.กนกวรรณ พ่ึงสว่ำง



62 23699 น.ต.เฉลียว สำดแจ่ม รพ.ทร.กรุงเทพฯ พร. น.ส..ณัฐวดี สำดแจ่ม
63 24308 พ.จ.อ.บรรเจิด ม่ังมี สอ.รฝ. น.ส.อัญนิตำ ม่ังมี
64 24348 จ.อ.ชุมพล โสระ พัน สอ.11 กรม สอ.1 สอ.รฝ.น.ส.พีรกำนต์ โสระ
65 25099 พ.จ.อ.จักรพงศ์ พรรณวรรณ พัน สห. ทร.ท่ี 1 น.ส.จิรำพร พรรณวรรณ
66 25752 ร.อ.วรกิจ ธนัตวรำนนท์ อจปร.อร. น.ส.วิภำวี ธนัตวรำนนท์
67 25884 พ.จ.อ.อ ำนวย คีรีแลง นย. นำยนิธิศ คีรีแลง
68 26020 พ.จ.อ.เกษมศักด์ิ พร้อมขุนทด กบร.กร. น.ส.ญำนิกำ พร้อมขุดทด
69 26297 นำยบรรต บุญเป่ียม กบร.กร. นนอ.บวร บุญเป่ียม
70 26369 พ.จ.อ.ก้องภพ ไชยวงศ์ สอ.1 สอ.รฝ. นำยวัชรพงษ์ นิธิรัศมีรุ่งกิจ
71 26845 จ.อ.สิทธิชัย สุ่มแก้ว พัน.สอ.12 น.ส.กัญญ์วรำ สุ่มแก้ว
72 26912 นำยพิเชษฐ ประดับบรรจง อจปร.อร. น.ส.อรรัมภำ ประดับบรรจง
73 26967 จ.อ.วิรัช บ่อทอง พัน สอ.21 นำยรัชพล บ่อทอง
74 27164 ร.ท.มำนิตย์ เกตุหล ำ ทรภ.1 น.ส.พิมพ์สุภำ เกตุหล ำ
75 27287 พ.จ.อ.สงครำม พลชุมแสง กบฮ.กร. น.ส.สุกัลยำ พลชุมแสง
76 27323 จ.อ.วีระ พยุงโภชน์มงคล รปภ.สพ.ทร. นำยกฤษฎำ พยุงโภชน์มงคล
77 27324 พ.จ.อ.ปรเมษฐ์ วีระรัตน์ รปภ.สพ.ทร. น.ส.วนิชพร วีระรัตน์
78 27675 นำยสุชำติ จุลมุสิก อรม.อร. น.ส.สวรรยำ สงวนสมบัติ
79 27738 พ.จ.อ.สุรเชษฐ์ สกุลำนนท์ กบร.กร. น.ส.ปพิชญำ สกุลำนนท์
80 27801 พ.จ.อ.ทองอินทร์ ผ่ำนคุลี กฟก.2 กร. นำยเจตณรงค์ ผ่ำนคุลี
81 27971 พ.จ.อ.สรกฤช ชมยงค์ อศ. นำยธัชกร ชมยงค์
82 28445 ร.ต.ธงชัย จันทะพัฒน์ ศฝ.สอ.รฝ. น.ส.อรจิรำ จันทะพัฒน์
83 28552 จ.อ.พรคิด เสนำฤทธ์ิ กลน.กร. น.ส.คริษฐำ เสนำฤทธ์ิ
84 28560 นำงจิตติมำ พิทยะภัทร พธ.ทร. น.ส.พนิดำ พิทยะภัทร์
85 28765 ร.ท.ไกรลำศ ชำวเวียง กฟก.1กร. นตท.วงชิรภัทร ชำวเวียง
86 29035 พ.จ.อ.อ ำพร สิงครำม พัน.ลว.พล.นย. น.ส.ณัฐฌำ สิงครำม
87 29403 น.ท.บุญฮุย กมลหรรษำ อล.ทร. น.ส.วนัชญำ กมลหรรษำ
88 29789 พ.จ.อ.เดชำ ช่ำงปรีชำ กลน.กร. นำยชำนนท์ ช่ำงปรีชำ
89 29804 พ.จ.อ.ทิวำกร พุ่มนำค อศ. นำยคณวรรธน์ พุ่มนำค
90 29846 พ.จ.อ.เมธำสิทธ์ิ พุทธิมำ รร.ชุมพล น.ส.ณิชำณำฎ พุทธิมำ
91 29927 น.ท.เรืองเดช แก้วใส สน.กร. น.ส.วริศรำ แก้วใส
92 30164 พ.จ.อ.จุมพล พิทธิยะกุล กบร.กร. น.ส.ปวิชญำ พิทธิยะกุล
93 30514 ร.ต.ภิรมย์ เพ็งพลูเดช พัน ป.1 กรม ป.พล.นย. น.ส.ศรัณย์พร เพ็งพลูเดช

ล ำดับ เลขสมำชิก สังกัด
1 4755 พ.จ.อ.พิเชฐ บุญก ำเนิด ทรภ.2 น.ส.อำลีน่ำ บุญก ำเนิด
2 6655 ว่ำท่ี ร.ต.ประสิทธ์ิ สิงห์ทอง สก.ทร. นำยชัยวัฒน์ สิงห์ทอง
3 6722 น.อ.ทินกร กำญจนเตมีย์ นสร.กร. นำยกฤต กำญจนเตมีย์
4 7186 พ.จ.อ.พรชัย ศรีภักดี ทรภ.3 ด.ช.อรุโณทัย ศรีภักดี

ประเภททุนท่ีต้องดูแลเป็นพิเศษ ทุนละ 5,000 บำท
ช่ือสมำชิกท่ีขอทุน ช่ือบุตรท่ีขอรับทุน

สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวีจ ำกัด จ ำกัด
รำยช่ือผู้ท่ีได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจ ำปี 2564



5 9581 พ.จ.อ.รุ่งโรจน์ วิเศษขำม กบร.กร. ด.ช.พิชญำกร วิเศษขำม
6 10599 ร.อ.ศิริพงศ์ ศรีวรรณ พร. ด.ช.ศิรวิชญ์ ศรีวรรณ
7 11750 น.ต.ปรำโมทย์ จิระวงษ์ถำวร กง.กร. ด.ญ.ปทิตตำ จิระวงษ์ถำวร
8 12630 ร.อ.สุพจน์ รอดทุกข์มโหสถ อรม.อร. ด.ช.เสฎฐวิทย์ รอดทุกข์มโหสถ
9 15281 นำยเอกชัย นุชนำรถ ขส.ทร. ด.ช.ธนชัย นุชนำรถ
10 18230 ร.อ.สำมำรถ บริสุทธ์ิพันธ์ พร. ด.ช.ธันยภันต์ บริสุทธ์ิพันธ์
11 19497 พ.จ.อ.ศุภชัย สุระธรรม กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.พัสวี สุระธรรม
12 20656 พ.จ.ท.กันยำ ศรีสวัสด์ิ พัน ปตอ.กรม ป.พล.นย. ด.ญ.ณฐชมน ศรีสวัสด์ิ
13 22343 ร.อ.ยศนนท์ อสัตถพฤกษ์ รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้ำ พร. น.ส.ศรินทิพย์ อสัตถพฤกษ์
14 22594 นำยณัฐพงษ์ คงตำด ำ อธบ.อร. ด.ช.ณัฐปพน คงตำด ำ
15 23774 พ.จ.อ.ศิริศักด์ิ คงย่ังยืน ชย.ทร. ด.ช.ภูริดล คงย่ังยืน
16 23803 พ.จ.อ.อนุกูล สุทธิโพธ์ิ ทรภ.2 ด.ช.กันตภณ สุทธิโพธ์ิ
17 24588 พ.จ.อ.อวยพร ชูศรี ทรภ.2 ด.ช.กฤตเมธ ชูศรี
18 24877 พ.จ.อ.กฤษณ์ เพชรสุทธำวำส พัน สอ.12 ด.ญ.เพชรนรำ เพชรสุทธำวำส
19 25032 นำยเสมำ คร้ำมวงษ์ อธบ.อร. ด.ช.อิทธิพล คร้ำมวงษ์
20 25360 ว่ำท่ี ร.ต. ก่อเกียรติ ทิมแกร สบ.ทร. น.ส.ฐิตภำพร ทิมแกร
21 25535 พ.จ.อ.สันติ สุขเรือน พัน สอ.21 ด.ช.พิชญุตม์ สุขเรือน
22 25827 น.ต.พลวัฒน์ จงแจ่ม รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้ำ พร. น.ส.พิมมำดำ จงแจ่ม
23 25908 พ.จ.อ.ณัฏฐวรรธน์ จันทรสมบัติ กบร.กร. ด.ช.ปัญจ จันทรสมบัติ
24 26139 ร.ต.ชำติชำย สมใจ กบฮ.กร. ด.ช.ณัทปพัฒน์ สมใจ
25 27295 ร.อ.บุรินทร์ เกิดสมุทร กบร.กร. ด.ญ.ภัทริศรำ เกิดสมุทร
26 28449 พ.จ.อ.สุรชัย สีพำฤทธ์ิ สสท.ทร. ด.ช.สุภศักด์ิ สีพำฤทธ์ิ
27 29065 นำงวรรณำ หลีศิริ พธ.ทร. ด.ช.ศุภวิชญ์ หลีศิริ


