
 
 

 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด  ประจำปี ๒๕๖๔ 
----------------------------- 

 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔      
เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔ นั้น  บัดนี้ 
คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว 
มีผู้ได้รับทุน จำนวน ๓๘๗ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
โดยแยกออกเป็นทุนแต่ละประเภทและแต่ละระดับ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ผู้ได้รับทุนประเภททุนเรยีนดี  จำนวน ๙๘ ทุน  รวมเป็นเงิน ๓๗๓,๐๐๐ บาท (สามแสน  
เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)   รายชื่อผู้ได้รับทุน  ตามผนวก ก 
        ๑.๑  ระดับอุดมศึกษา  จำนวน   ๒๐  ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐  บาท 
        ๑.๒  ระดับอาชีวศึกษา  จำนวน   ๑๓  ทุน ๆ ละ ๓,๕๐๐  บาท 
        ๑.๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน   ๔๔  ทุน ๆ ละ ๓,๕๐๐  บาท 
        ๑.๔  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน   ๒๑  ทุน ๆ ละ ๓,๕๐๐  บาท 

  ๒.  ผู้ได้รับทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษา  จำนวน ๒๘๙ ทุน รวมเป็นเงิน ๗๙๖,๐๐๐ บาท  
(เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)   รายชื่อผู้ได้รับทุน  ตามผนวก ข 
        ๒.๑  ระดับอุดมศึกษา  จำนวน   ๓๑  ทุน ๆ ละ ๓,๕๐๐  บาท 
        ๒.๒  ระดับอาชีวศึกษา  จำนวน     ๙  ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐  บาท 
        ๒.๓  ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน    ๗๖ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐  บาท 
        ๒.๔  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๑๓๗ ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐  บาท 
        ๒.๕  ระดับอนุบาล   จำนวน   ๓๖  ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐  บาท 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีธนาคารของ
สมาชิกตามที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนฯ ประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๔  โดยจะเชิญ
ผู้แทนสมาชิกที่บุตรได้รับทุนการศึกษาฯ ในแต่ละระดับการศึกษา ตามที่สหกรณ์ฯ จะประสาน นำบุตรเข้าร่วม
พิธีมอบทุนการศึกษาฯ ในรูปแบบ New Normal  ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) 

              ประกาศ      ณ      วันที่     ๓๑    สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

                               พลเรือตรี   สุทิน   หลายเจริญ 
                          (สุทิน   หลายเจริญ) 

   รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ 
              รองประธานกรรมการฯ (๒) สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 



ล ำดับท่ี สังกัด
๑ พ.จ.อ.จิรทีปต์ ดวงชาทม พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.มนัสนันท์ ดวงชาทม
๒ ร.อ.อดุลย์ โชติกูล พัน.กสพ.กรม สน.สอ.รฝ. นายณัฐวัตร โชติกูล
๓ พ.จ.อ.นิพล นาคทองค า กชธ.ฐท.สส. นายอลงกรณ์ นาคทองค า
๔ จ.อ.ทรงศักด์ิ สีสงสาร ศสร.สอ.รฝ. น.ส.ชัชชญา โสภาศิริทรัพย์
๕ พ.จ.อ.นฤกร อินทร์ศิริ พัน.กสพ.กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.ปัณฑิตา อินทร์ศิริ
๖ จ.อ.มนัส ปานปึก กทส.ฐท.สส. น.ส.อังศนา ปานปึก
๗ พ.จ.อ.วิศรุต หวังรวมกลาง ศสร.สอ.รฝ. น.ส.วรรณรดา หวังรวมกลาง
๘ พ.จ.อ.พินิจ อัชญาศัย พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. นตท.ณัฐพงศ์ อัชญาศัย
๙ พ.จ.อ.อุดม ดอนชาไพร ศสร.สอ.รฝ. น.ส.ฐิติกาญจน์ ดอนชาไพร

๑๐ น.ต.ธนพ สลีวงศ์ ศกล.พธ.ทร. น.ส.พิมพ์พจี สลีวงศ์
๑๑ นางไพรรัตน์ สีมายา กิจการอาคารรับรองฯ น.ส.กนกวรรณ สีมายา
๑๒ ร.อ.หญิง ดวงพร ยางเอน อรม.อร. น.ส.พิชญาภา ยางเอน
๑๓ พ.จ.อ.สุชาติ สุขสวัสด์ิ กชธ.ฐท.สส. น.ส.อารียา สุขสวัสด์ิ
๑๔ พ.จ.อ.สุรเชษฐ แสงรุ้ง พัน.กสพ.กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.อลิษา แสงรุ้ง
๑๕ ร.ท.สุพจน์ ศรีฤทธิเดช กอง สน.กร. น.ส.น้ าผ้ึง ศรีฤทธิเดช
๑๖ ร.ท.ณฐาภพ ล้นวิลัย ศกล.พธ.ทร. นายณัฐ ล้นวิลัย
๑๗ ร.ท.วารี มีมงคล บ านาญ นายธัญญะพัฒน์ มีมงคล
๑๘ ร.อ.ด าเกิง สุวรรณโชติ ร.ล.อ่างทอง กยพ.กร. น.ส.สุทธิดา สุวรรณโชติ
๑๙ พ.จ.อ.นิพัทธ์ แสงนวล พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. นายจักรภัทร แสงนวล
๒๐ พ.จ.อ.ณัฐวัฒน์ เดชเจริญธนรัตน์ พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. นายพัทธนันท์ เดชเจริญธนรัตน์

ล ำดับท่ี สังกัด
๑ น.ต.ประภา พวงพิกุล บก.สอ.รฝ. นายภากร พวงพิกุล
๒ จ.อ.สิทธิชัย สุ่มแก้ว พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. น.ส.กัญญ์วรา สุ่มแก้ว
๓ พ.จ.อ.ชัยวัฒน์ เอ่ียมคง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ น.ส.ณัฐริกา เอ่ียมคง
๔ พ.จ.อ.วิวัฒน์ สุภานันท์ พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. น.ส.ศิรประภา สุภานันท์
๕ ร.อ.พิชิต เวหนะรัตน์ ศฝ.สอ.รฝ. นายจิตวัต เวหนะรัตน์
๖ พ.จ.อ.สราวุธ ศักด์ิกาญจนกุล สลก.ทร. นายศิริวัฒน์ ศักด์ิกาญจนกุล

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

ระดับอำชีวศึกษำ   ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท  จ านวน  ๑๓  ทุน

ผนวก  ก
รำยช่ือผู้ได้รับทุนเรียนดี ประจ ำปี ๒๕๖๔

ระดับอุดมศึกษำ   ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท  จ านวน  ๒๐  ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร



ล ำดับท่ี สังกัด
๗ ร.ต.ปฏิญญา เติมทรัพย์ กชธ.ฐท.สส. น.ส.ณิชากร เติมทรัพย์
๘ นายยรรยง เวฬุวรรณวรกุล กขส.ฐท.สส. นายศักด์ินันท์ เวฬุวรรณวรกุล
๙ พ.จ.อ.ปรัชญา เจริญอินทร์ กบฮ.กร. นายปฏิภาณ เจริญอินทร์

๑๐ จ.อ.ชลวิทย์ ขวัญแก้ว สก.ทร. นายธานินทร์ ขวัญแก้ว
๑๑ นางณัฐพร บางส ารวจ รร.สัตหีบ เขต กร. นายกฤตเมธ บางส ารวจ
๑๒ จ.อ.ถวิล นาสา พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. นายนาวี นาสา
๑๓ พ.จ.อ.พิชัย คงแก้ว พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ นรจ.กองพล คงแก้ว

ล ำดับท่ี สังกัด
๑ นายสาคร ภาษาดี สอ.ฐท.สส. น.ส.นันนภัทร ภาษาดี
๒ พ.จ.อ.หญิง แอนลนา ใยแจ้ง รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. นายกรินทร์ ใยแจ้ง
๓ พ.จ.อ.มงคล รัตน์ชุรี พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.ชุรีรัตน์ รัตน์ชุรี
๔ น.ต.ประสิทธ์ิ เติมแต้ม กร. น.ส.อัจฉริยา เติมแต้ม
๕ น.ท.สุธรรม มีแสง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ น.ส.ลักขณา มีแสง
๖ จ.อ.อนุชา คงทน พัน.รฝ.๑๒ สอ.รฝ. น.ส.อาทิตยา คงทน
๗ นายประเสริฐ ค ายะรัตน์ กรง.ฐท.สส. น.ส.คัทลียา ค ายะรัตน์
๘ พ.จ.อ.ธนา พลคราม นรข. นายเจริญชัย พลคราม
๙ นายสายัณ กิตติบดีสกุล สพ.ทร. น.ส.ปวีณนุช กิตติบดีสกุล

๑๐ ร.อ.ทักษิน พุกล้ิม ศฝ.สอ.รฝ. น.ส.ทิพย์รดา พุกล้ิม
๑๑ นางสุณิสา พลาก้านตรง รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. น.ส.วันวิสาข์ พลาก้านตรง
๑๒ พ.จ.อ.วิรัตน์ ประสมผล กชธ.ฐท.สส. ด.ช.สุวรรณภูมิ ประสมผล
๑๓ จ.อ.ภิญโญ พิทักษ์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ น.ส.ฆนัธวัน พิทักษ์
๑๔ พ.จ.อ.วิชิต อุไรพันธ์ุ กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.วิภาวี อุไรพันธ์ุ
๑๕ ร.อ.สมนึก เพ็ญพิมาย พัน.พ.กรม สน.พล.นย. น.ส.กนกวรรณ เพ็ญพิมาย
๑๖ จ.อ.อภิสิทธ์ิ ผสมทรัพย์ สพ.ทร. น.ส.กมลวรรณ ผสมทรัพย์
๑๗ นางศศินภา เพ็ชร์พงษ์ รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. น.ส.นริศรา เพ็ชร์พงษ์
๑๘ จ.อ.อภิชาติ ภิรมย์ร่ืน กตอ.กร. น.ส.พัชรพร ภิรมย์ร่ืน
๑๙ พ.จ.อ.มงคลชัย รองหานาม กชธ.ฐท.สส. น.ส.ฐิติวรดา รองหานาม
๒๐ พ.จ.อ.สมเกียรติ วรรณภา พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.บัณฑิตา วรรณภา

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท  จ านวน  ๔๔  ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

 - ๒ -

ระดับอำชีวศึกษำ (ต่อ)  ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท  จ านวน  ๑๓  ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร



ล ำดับท่ี สังกัด
๒๑ พลอาสาฯ นัทธี ถนอมวงษ์ รจ.ฐท.สส. น.ส.ชลันธร ถนอมวงษ์
๒๒ พ.จ.อ.สมศักด์ิ วินาถา กฟก.๒ กร. น.ส.นันท์นภัส วินาถา
๒๓ พ.จ.อ.พินิจ ศรีรัตน์ ฐท.พง.ทรภ.๓ น.ส.ฐิติรัตน์ ศรีรัตน์
๒๔ ร.ต.ค าพา พืชเพียร กทส.ฐท.สส. น.ส.สุจรรย์จิรา พืชเพียร
๒๕ น.ต.หญิง กัณญภัทร เกิดศรี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ น.ส.น้ าเพชร ม่วงวัฒนะ
๒๖ ร.ท.จุมพล กลมเกลา ศฝ.สอ.รฝ. น.ส.กฤตชญา กลมเกลา
๒๗ นายนรินทร์ นวลนก กรง.ฐท.สส. นายนนท์นภัทร นวลนก
๒๘ น.ท.โสภณ เน่ืองจ านงค์ บ านาญ น.ส.สิริวิมล เน่ืองจ านงค์
๒๙ ร.ท.สมบัติ รักษาวงศ์ กทส.ฐท.สส. น.ส.ศิริรัตน์ รักษาวงศ์
๓๐ น.ต.หญิง อนัญญา ส้มทอง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ นายสิรภพ ส้มทอง
๓๑ พ.จ.อ.นุญาต พิณราช พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. นายอธิปภัทร พิณราช
๓๒ ร.อ.ปราโมช แสงทวี สพ.ทร. นายสันติภาพ แสงทวี
๓๓ จ.อ.ชลอ โพธ์ิอยู่ พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ นายชลสิทธ์ิ โพธ์ิอยู่
๓๔ น.ส.ชไมมาศ มามาก กิจการอาคารรับรองฯ นายจิรัฏฐ์ มามาก
๓๕ พ.จ.อ.ธวัชชัย บุญวาที ศฝ.สอ.รฝ. น.ส.ณิชาพร บุญวาที
๓๖ พ.จ.อ.วิทยา ข าแก้ว พัน.สอ.๑๑ สอ.รฝ. น.ส.ปริยาภรณ์ ข าแก้ว
๓๗ พลอาสาฯ สายชล พุ่มก าพล รจ.ฐท.สส. นายศุภกร พุ่มก าพล
๓๘ พ.จ.อ.เสนอ สมภักดี ร.ล.บางปะกง กฟก.๒ กร. น.ส.มัลลิกา สมภักดี
๓๙ จ.อ.ธานี นิสสัยม่ัน พัน.กสพ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ณัฐชญา นิสสัยม่ัน
๔๐ น.อ.ณรงค์ เอมดี สสท.ทร. น.ส.ณัฐทยา เอมดี
๔๑ ร.ต.ภูษิต ทนเถ่ือน กชพ.พธ.ทร. น.ส.ชมพูนุท ทนเถ่ือน
๔๒ ว่าท่ี ร.ต.นิคม เพียรธรรม อจปร.อร. นายกิตติคุณ เพียรธรรม
๔๓ พ.จ.อ.มงคล ประดับค า พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.สุธิรา ประดับค า
๔๔ นางอารีวรรณ มะปรางหวาน ส่งเงินเอง น.ส.ระวีวรรณ มะปรางหวาน

ล ำดับท่ี สังกัด
๑ ร.ต.สุขสัณห์ บูราณ พัน.สอ.๒๑ สอ.รฝ. ด.ช.วงศ์วริศ บูราณ
๒ พ.จ.อ.หญิง กรุณา เวฬุกร รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ชนิสดาภา เวฬุกร
๓ จ.อ.ณรงฤทธ์ิ สระบัวค า กกพศ.ฐท.สส. ด.ญ.ณัฐนิชา สระบัวค า

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท  จ านวน  ๒๑  ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

 - ๓ -

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ต่อ)  ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท  จ านวน  ๔๔  ทุน



ล ำดับท่ี สังกัด
๔ จ.อ.สุทิน มาโส พัน.รฝ.๑๑ สอ.รฝ. ด.ญ.เกตุมณี มาโส
๕ พ.จ.อ.ธนพงษ์ นะรา นรข. ด.ญ.ปัณฑารีย์ นะรา
๖ นายวิเชียร เกตศิริ กิจการไฟฟ้าฯ ด.ญ.ชุติมน เกตศิริ
๗ จ.อ.ณัฐพฤกษ์ โนนเงิน ฐท.กท. ด.ญ.ฐิติพร โนนเงิน
๘ พ.จ.อ.มณฑล โรจนทะนงค์ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ด.ญ.วรัญชญา โรจนทะนงค์
๙ พ.จ.อ.กฤษณวรรธน์ รัตนะ พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ญ.ณัฐพร รัตนะ

๑๐ จ.อ.บารมี ขจรเลิศไพศาล ร้อย.สห.พล.นย. ด.ช.ทรงธรรม ขจรเลิศไพศาล
๑๑ ว่าท่ี ร.อ.อนันต์ เขียวอัมพร อรม.อร. ด.ญ.ณิชาภัทร เขียวอัมพร
๑๒ จ.อ.สิทถาพร มลิย้อย พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. ด.ญ.ปิยพร มลิย้อย
๑๓ พ.จ.อ.ชินวุธ ขาวทอง กขส.ฐท.สส. ด.ญ.วิรากานต์ ขาวทอง
๑๔ พ.จ.อ.กัมปนาท ศรีปานวงศ์ ศฝ.สอ.รฝ. ด.ญ.อรกัญญา ศรีปานวงศ์
๑๕ พ.จ.อ.จตุภูมิ แสนสุข รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ด.ญ.กานต์ธิดา แสนสุข
๑๖ พ.จ.อ.บัญชา สุขส าราญ บ านาญ ด.ญ.จารุณิชา สุขส าราญ
๑๗ ร.อ.มารุต เพ็ญ พัน.กสพ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.เพชรนภัส เพ็ญ
๑๘ จ.อ.จรัญ เมยประโคน พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. ด.ญ.กุลณัฏฐิญา เมยประโคน
๑๙ พ.จ.อ.ธีระยุทธ ประสิทธ์ิพิชิต กชพ.พธ.ทร. ด.ญ.สุชาดา ประสิทธ์ิพิชิต
๒๐ จ.อ.สุรพงษ์ สีคราม ร้อย.บก.สอ.รฝ. น.ส.สโรชา สีคราม
๒๑ พ.จ.อ.อ าพล สืบกลาง ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.ศิวกร สืบกลาง

 - ๔ -

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ต่อ)  ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท  จ านวน  ๒๑  ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

ตรวจถูกต้อง

นาวาเอก ยุทธนา   เอ่ียมสะอาด
(ยุทธนา   เอี่ยมสะอาด)

ผู้บังคับกองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ
เลขานุการคณะกรรมการแจกทุนการศึกษาสหกรณ์ฯ

๓๑ ส.ค.๖๔



ล ำดับท่ี สังกัด
๑ นางโสรยา งามเสง่ียม รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. น.ส.จิรัญญา งามเสง่ียม
๒ นางกนกกาญจน์ เล็กศิริรัมย์ กิจการอาคารรับรองฯ นายณฐนนท์ เล็กศิริรัมย์
๓ นางศรีนวล มะลิเผือก กกพศ.ฐท.สส. นายพชรพล มะลิเผือก
๔ นางชิสา สมบัติวงศ์ ส่งเงินเอง นายภัทรพีร์ สมบัติวงศ์
๕ พ.จ.อ.หญิง จรรยา สถาวร รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ นนร.เกียรติวงศ์ สถาวร
๖ จ.อ.สัมพันธ์ บัวส าอางค์ สพ.ทร. นายนนทวัฒน์ บัวส าอางค์
๗ พ.จ.ท.สมชาย กุลสากล ศกล.พธ.ทร. น.ส.ปัทมพร กุลสากล
๘ พ.จ.อ.วิรัช เซียวประเสริฐ อศ. นายจิรัฏฐ์ เซียวประเสริฐ
๙ พ.จ.ท.บุญเลิศ ทิพมาตร สสส.ฐท.สส. น.ส.ชลดา ทิพมาตร

๑๐ พ.จ.อ.ชินกร แคนศรี รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ นายชานนท์ แคนศรี
๑๑ พ.จ.อ.จ ารัส ทองเก้ียง กชธ.ฐท.สส. น.ส.พรพรรณ ทองเก้ียง
๑๒ พ.จ.อ.ราชิตศักด์ิ พูนพนัง พัน.สอ.๒๒ สอ.รฝ. นายพิสิฐพงศ์ พูนพนัง
๑๓ พ.จ.อ.ผองผไทคาม อินลี สพ.ทร. น.ส.อัญญนาวี อินลี
๑๔ พ.จ.อ.เฉลิมชัย ม่ันใจ กทส.ฐท.สส. นายกิตติธัช ม่ันใจ
๑๕ พ.จ.อ.นพกร สุทธิพิบูลย์ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. นายหริรักษ์ สุทธิพิบูลย์
๑๖ ร.ท.จ ารัส แก้วรัศมี กชธ.ฐท.สส. น.ส.ณัฏฐณิชา แก้วรัศมี
๑๗ นายสาคร ทัพเทพ กขส.ฐท.สส. น.ส.ปวีนัส ทัพเทพ
๑๘ ร.อ.วิทยา ษัษฐีสิต กชธ.ฐท.สส. น.ส.จิตรานันท์ ษัษฐีสิต
๑๙ นายคงศักด์ิ วรรณแจ่ม กรง.ฐท.สส. น.ส.วรรณพร วรรณแจ่ม
๒๐ ร.ท.สืบสกุล แสนทวีสุข ศกล.พธ.ทร. นายกีรติ แสนทวีสุข
๒๑ พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ ยิวสิว สพ.ทร. น.ส.สมิตานันท์ ยิวสิว
๒๒ พ.จ.อ.หญิง ณัฐจรียา สังข์วารี กกพศ.ฐท.สส. น.ส.รมย์ธีรา สังข์วารี
๒๓ นายวิเชียร กันทะแก้ว กรง.ฐท.สส. นายวัฒนา กันทะแก้ว
๒๔ พ.จ.อ.ชัยวัฒิ ตู้ด า ฐท.พง.ทรภ.๓ น.ส.ณิชาภัทร ตู้ด า
๒๕ พ.จ.อ.สมคิด เพชรศิริ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. นายสราวุธ เพชรศิริ
๒๖ พ.จ.อ.หญิง รุ่งอรุณ เสือพุฒ กทส.ฐท.สส. นายกวีวัฒน์ ศิวะเกรียงไกร
๒๗ พ.จ.อ.ติณ เตโชปกรณ์ ยก.ฐท.สส. น.ส.ธีร์ญาดา เตโชปกรณ์
๒๘ น.ส.ศิริณา เสง่ียมวงษ์ สอ.ฐท.สส. นายศุภวิชญ์ มีมานะสิน
๒๙ น.ท.หญิง จรวยพร เขียวสอาด อร. น.ส.นรติมา เขียวสอาด
๓๐ ร.ต.พชร ทันอ่อน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ น.ส.อภิรตรา ทันอ่อน
๓๑ พ.จ.อ.อ านาจ ร่มโพธ์ิชี กอง รปภ.ฐท.สส. นายวัชรพล ร่มโพธ์ิชี

ผนวก  ข
รำยช่ือผู้ได้รับทุนส่งเสริมกำรศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๔

ระดับอุดมศึกษำ   ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท  จ านวน  ๓๑  ทุน
ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร



ล ำดับท่ี สังกัด
๑ นายปรีดา พิกุลศรี ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีพลูตาหลวง นายนันทวัฒน์ พิกุลศรี
๒ นายจรัส เพชรภา บ านาญ นายวรศักด์ิ เพชรภา
๓ จ.อ.สุระ บ้านใหญ่ กรม สน.พล.นย. น.ส.ชนกชนม์ บ้านใหญ่
๔ นายวีรพล การปลูก กทส.ฐท.สส. นายธนภูมิ การปลูก
๕ พ.จ.อ.พิภพ พัฒนปรากรม กกพศ.ฐท.สส. นายศุภากร พัฒนปรากรม
๖ จ.อ.จันทร์เพ็ง พาบุ กทส.ฐท.สส. นายภานุวัฒน์ พาบุ
๗ พ.จ.อ.ไกรศร ล่ิมจ าเริญ พัน.สห.ทร.ท่ี ๔ ฯ นายเนติวุฒิ ล่ิมจ าเริญ
๘ จ.อ.หญิง บุษกร ตุลิตะธรรม กรง.ฐท.สส. นายสิรวิชญ์ ตุลิตะธรรม
๙ นายพิษณุ ชิณวงษ์ กรง.ฐท.พง.ทรภ.๓ นายสายลม ชิณวงษ์

ล ำดับท่ี สังกัด
๑ นางรัตนา วับค า รร.สัตหีบ เขต กร. ด.ญ.มนธิรา วับค า
๒ นายสถาพร จรเทศ กิจการประปาฯ น.ส.พัชราภรณ์ จรเทศ
๓ นางแพรว เภรีศัพท์ กิจการอาคารรับรองฯ น.ส.ศิริพร เภรีศัพท์
๔ นายสุรศักด์ิ จันทถิระ กิจการไฟฟ้าฯ ด.ช.ชนะชัย จันทถิระ
๕ นางจารุนิภา เทียมทอง รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. นายสิริเกษมกิจ เทียมทอง
๖ พ.จ.อ.ทนันท์ อร่าม กชธ.ฐท.สส. น.ส.ชลิสา อร่าม
๗ นายกวีพงษ์ ปรางพิทักษ์ กรง.ฐท.สส. น.ส.พลอยวลัย ปรางพิทักษ์
๘ นายสุชาติ กระชน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ภัทรวดี กระชน
๙ นางเนาวรัตน์ จ ารัส กชธ.ฐท.สส. นายณัฐนนท์ จ ารัส

๑๐ จ.อ.สุรศักด์ิ น่ิมสนอง กกพศ.ฐท.สส. ด.ช.กิตติภพ น่ิมสนอง
๑๑ จ.อ.ธันวา หม่ืนเมือง กรม สอ.๒ สอ.รฝ. ด.ญ.อมรวดี หม่ืนเมือง
๑๒ จ.อ.นิพนธ์ ไผ่เจริญ พัน.สอ.๑๑ สอ.รฝ. ด.ช.นาวิน ไผ่เจริญ
๑๓ จ.อ.สมัคร ช้างด้วง กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ภูมิปราชญ์ ช้างด้วง
๑๔ พ.จ.อ.นพรัตน์ ยงยุทธ พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.นภาพร ยงยุทธ
๑๕ จ.อ.จินดา รัตนวิจิตร์ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ด.ช.พรหเมศวร์ รัตนวิจิตร์
๑๖ จ.อ.วันชัย พณิชพจมาน กทส.ฐท.สส. น.ส.เบญจวรรณ์ พณิชพจมาน
๑๗ จ.อ.อนันต์ กล่อมนก กกพศ.ฐท.สส. ด.ช.ภูริ กล่อมนก
๑๘ จ.อ.ประภาส แสงประดับ พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. ด.ญ.จิดาภา แสงประดับ

ระดับมัธยมศึกษำ   ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  จ านวน  ๗๖  ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

ระดับอำชีวศึกษำ   ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  จ านวน  ๙  ทุน

 - ๒ -



ล ำดับท่ี สังกัด
๑๙ จ.อ.สากล ทรัพย์ประเสริฐ พัน.สอ.๒๑ สอ.รฝ. ด.ญ.สุพัชชา ทรัพย์ประเสริฐ
๒๐ จ.อ.ศักด์ิดา โป๊ะวัฒนา กฝร. ด.ช.กฤศ โป๊ะวัฒนา
๒๑ จ.อ.ลิขิต สุวรรณหงษ์ กยพ.กร. ด.ญ.ทิพวัล สุวรรณหงษ์
๒๒ จ.อ.เฉลิมชัย เพ่ิมสิน พัน.กสพ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.กนกพงษ์ เพ่ิมสิน
๒๓ พ.จ.อ.ประทีป ศรีจันทร์ดี พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. ด.ช.ณัฐกิตต์ิ ศรีจันทร์ดี
๒๔ จ.อ.เศรษฐพงษ์ ยศอาลัย ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.นนท์นภัส ยศอาลัย
๒๕ พ.จ.ต.วิชิต โพธิสม พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ญ.จีรวรรณ โพธิสม
๒๖ พ.จ.อ.ธวัชชัย รสพี ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.ยุทธวีร์ รสพี
๒๗ พ.จ.อ.ประมวล มูลถวิล ศกล.พธ.ทร. น.ส.ปาณิตา มูลถวิล
๒๘ พ.จ.อ.ธีระพงษ์ คงพินิจ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ด.ช.ธนากร คงพินิจ
๒๙ พ.จ.อ.ภาคภูมิ ช่วยคูณ พัน.สอ.๑๑ สอ.รฝ. ด.ช.ตระกูลศักด์ิ ช่วยคูณ
๓๐ พ.จ.อ.วรพสิษฐ์ อยู่เล้ียง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ด.ช.ธิติพล อยู่เล้ียง
๓๑ นายวชิร รอดรักษา กรง.ฐท.สส. ด.ญ.ชลธิชา รอดรักษา
๓๒ พ.จ.อ.บัณฑิต โคกทอง พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. ด.ช.ธรณินทร์ โคกทอง
๓๓ พ.จ.อ.วชิราวุธ พานิชเจริญ ศฝ.สอ.รฝ. ด.ญ.โสชดา พานิชเจริญ
๓๔ พ.จ.อ.คูณทวีชัย ก่ าเสริฐ สพ.ทร. น.ส.อุษณีย์ ก่ าเสริฐ
๓๕ พ.จ.อ.นพรักษ์ นามวงค์ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.พิชญา นามวงค์
๓๖ พ.จ.อ.วีรพล สุขจิตร พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. ด.ช.ณัฐกรณ์ สุขจิตร
๓๗ พ.จ.อ.ธีรชัย ชีพนุรัตน์ กชพ.พธ.ทร. ด.ญ.เขมจิรา ชีพนุรัตน์
๓๘ ร.ต.ธนพงศ์ เกตกินทะ ศกล.พธ.ทร. น.ส.ธนัญญา เกตกินทะ
๓๙ พ.จ.อ.บุญโฮม ทองเปลว พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ นายวิชยุตม์ ทองเปลว
๔๐ พ.จ.อ.ยืนยงค์ พูลศักด์ิ ร.ล.ภูมิพลฯ กฟก.๑ กร. ด.ช.พรพิพัฒน์ พูลศักด์ิ
๔๑ พ.จ.อ.ปรีดา แสงแตง รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ด.ญ.ปภาวรินท์ แสงแตง
๔๒ พ.จ.อ.เสกสัน ไชยขาว พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ธนกฤต ไชยขาว
๔๓ พ.จ.อ.หญิง นุชนาถ ส าราญกิจ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.ปภาวิชญ์ บังเกิด
๔๔ ร.ท.นัครินทร์ ทองชมภู นสร.กร. น.ส.ชลลดา ทองชมภู
๔๕ พ.จ.อ.อ านาจ เห็มนุช กฝท.สอ.รฝ. นายรชต เห็มนุช
๔๖ พ.จ.อ.ชัยวิวัฒน์ สกุลนาท รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ นายภควัชชัย สกุลนาท
๔๗ พ.จ.อ.ทนงเดช คูเม้ง พัน.กสพ.กรม สน.สอ.รฝ. นายทรัพยา คูเม้ง
๔๘ ร.ต.สุนทร จันทร์ปลอด ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.น่านน้ า จันทร์ปลอด
๔๙ ว่าท่ี ร.ต.สมบูรณ์ นัทธีบุปผา ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.ศรีปภัสสร นัทธีบุปผา

ระดับมัธยมศึกษำ (ต่อ)  ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  จ านวน  ๗๖  ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร
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ล ำดับท่ี สังกัด
๕๐ ร.ท.สถาพร โกศการิกา กทส.ฐท.สส. นายกรวิชญ์ โกศการิกา
๕๑ นายสุวัฒน์ พรมเสาร์ กรง.ฐท.สส. น.ส.วรวลัญช์ พรมเสาร์
๕๒ พ.จ.อ.เอกรัตน์ ทองเดชะ กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.ปวริศา ทองเดชะ
๕๓ ร.อ.เอกภาพ อรัณยกานนท์ ฐตร.ทรภ.๑ ด.ญ.ฉันชนก อรัณยกานนท์
๕๔ ร.อ.สมเกียรติ บุตรสาร พัน.ลว.พล.นย. ด.ช.กนกพล บุตรสาร
๕๕ พ.จ.อ.ชิโนรส มวลประเสริฐ พัน.สอ.๒๑ สอ.รฝ. ด.ช.อนุชิต มวลประเสริฐ
๕๖ พ.จ.อ.หญิง สุมิตรา ช้างปลิว รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ นายพีรวุฒิ ช้างปลิว
๕๗ พ.จ.อ.ชูเกียรติ สุระชลภูมิ พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. นายจักรภัทร สุระชลภูมิ
๕๘ พ.จ.อ.สมพร ถันอุปถัมภ์ พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. น.ส.ณธิดา ถันอุปถัมภ์
๕๙ พ.จ.อ.สมบูรณ์ ถาโงกโป้ สพ.ทร. น.ส.ณัฏฐ์ชญา ถาโงกโป้
๖๐ น.ส.ฐิระญากานต์ ทรัพย์สิน สอ.ฐท.สส. นายปริณห์ทัศน์ เม่นเปล่ียน
๖๑ น.ต.หญิง ธนิกานต์ โมรา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.ธนิยุทธ โมรา
๖๒ ร.ท.สยาม ออมนพ กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.ธนพร ออมนพ
๖๓ ร.อ.สมโภชน์ ประสานเกษม พัน.สอ.๑๑ สอ.รฝ. น.ส.กนกพิชญ์ ประสานเกษม
๖๔ น.ต.หญิง ธรกนก พุฒศรี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.ญาณาธร ห่วงจริง
๖๕ ว่าท่ี น.ท.ไพโรจน์ หุมวังล้ี กร. ด.ญ.นภารัตน์ หุมวังล้ี
๖๖ ร.อ.วัธชาติ สุขคุ้ม กชธ.ฐท.สส. น.ส.ปภาวรินท์ สุขคุ้ม
๖๗ ร.อ.ทินกร สดใส กทส.ฐท.สส. น.ส.รัฐญา สดใส
๖๘ ร.ต.นพดล อักษร กรม สอ.๒ สอ.รฝ. นายพงศ์ศิริ อักษร
๖๙ ร.อ.สมพร ตันทะสุข ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.ศุภกานต์ ตันทะสุข
๗๐ ร.ท.อ าพร  ท าสวน กชธ.ฐท.สส. ด.ช.สรรเพชญ ท าสวน
๗๑ ร.ท.สมมาตร์ ช้างยัง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ นายศุภวิชญ์ ช้างยัง
๗๒ น.ต.ประจัญ พลแก้ง กทส.ฐท.สส. ด.ช.ณภัทร พลแก้ง
๗๓ น.ท.ชัชชัย ศรียารัตน์ กขส.ฐท.สส. ด.ช.ณภัทร ศรียารัตน์
๗๔ ร.อ.สุทธิ ศิริแสง ศกล.พธ.ทร. นายยุทธรัตน์ ศิริแสง
๗๕ น.ท.วราวุฒิ ละออ พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.วริศรา ละออ
๗๖ น.อ.สุคนธ์ เจริญสุข บก.ฐท.สส. นายยศกร เจริญสุข

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร
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ล ำดับท่ี สังกัด
๑ น.ส.รวิวร ยศพลภัทร กิจการไฟฟ้าฯ ด.ช.ณินภัทร หาญปราบพันธ์มณี

๒ นายวันชัย ธูปหอม กิจการไฟฟ้าฯ ด.ญ.ปัทมวรรณ ธูปหอม
๓ น.ส.ภาณุมาศ เกิดบุญศักด์ิ กิจการไฟฟ้าฯ ด.ญ.ภูริชญา เกิดบุญศักด์ิ
๔ นายอนุสรณ์ พลชัย กิจการประปาฯ ด.ญ.อนุสราณ์ พลชัย
๕ จ.ท.เสน่ห์ ทองดอนเหมือน ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.จิรภัทร ทองดอนเหมือน
๖ จ.อ.วสันต์ ฐิตญาณพงศ์ กรง.ฐท.สส. ด.ญ.พรปวีณ์ ฐิตญาณพงศ์
๗ น.ส.ทัศนีย์ อ่อนแก้ว กิจการประปาฯ ด.ช.ศรัณย์ อ่อนแก้ว
๘ น.ส.นิสาชล ม่ังมี กิจการประปาฯ ด.ช.ณัฐภัทร ม่ังมี
๙ น.ส.อทิตยา ผะเผิน สอ.ฐท.สส. ด.ญ.ณิชชนันทน์ บุญส่งสิน

๑๐ น.ส.วรกัญญา สุทธิบูรณ์ รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. ด.ช.ธนโชติ สุทธิบูรณ์
๑๑ น.ส.รชาพัฒน์ ทองนาค รร.สัตหีบ เขต กร. ด.ญ.ศศินันท์ สุวรรณบุตร
๑๒ นางสราวลี ขันจันทา รร.สัตหีบ เขต กร. ด.ญ.กัลยรัตน์ วงค์สุข
๑๓ นายพรศ ทิวารัศชัย ส่งเงินเอง ด.ญ.กานต์ธิดา ทิวารัศชัย
๑๔ น.ส.ราตรี วงค์วิชิต รร.สัตหีบ เขต กร. ด.ญ.กุลฑีรา ดาบลาอ า
๑๕ จ.อ.วิทวัส สัจจา พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. ด.ญ.มณฑ์ลัชชา สัจจา
๑๖ น.ส.นาถยา เพียไธสง รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. ด.ญ.มนสิชา การสร้าง
๑๗ นางวรารักษ์ ปาปะไพ รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. ด.ช.ณัฐธัญ ปาปะไพ
๑๘ น.ส.นาตยา บุญรอต รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. ด.ญ.ณัฐจีรา บุญรอต
๑๙ นางธัญญาภรณ์ สะใบ รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. ด.ญ.ธัญญ์นิรชา สะใบ
๒๐ พ.จ.อ.ณัฐพล บุญเช้ือ กชธ.ฐท.สส. ด.ช.นพณัฐ บุญเช้ือ
๒๑ จ.อ.ภูมิรินทร์ สหัสวาปี พัน.สห.ทร.ท่ี ๔ ฯ ด.ญ.ภัทรศิรินทร์ สหัสวาปี
๒๒ จ.อ.ศิวณัฐ พิมพา พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ญ.ศศิวิมล พิมพา
๒๓ นายเปรมศักด์ิ เส้ียมสอน อจปร.อร. ด.ช.ปุญญวัจน์ เส้ียมสอน
๒๔ จ.อ.วีรนันท์ พันโนน กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ด.ช.ภัทรนันท์ พันโนน
๒๕ จ.อ.พงศ์พันธ์ จิตต์จ าลอง สธน.ทร. ด.ญ.สุธีกานต์ จิตต์จ าลอง
๒๖ จ.อ.พงศักด์ิ บุญเก้ือ พัน.สอ.๒๒ สอ.รฝ. ด.ญ.พัทธนันท์ บุญเก้ือ
๒๗ พ.จ.อ.ชาคริต ทองยืน พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ดารารัตน์ ทองยืน
๒๘ จ.อ.ภูมินทร์ แสงแก้ว พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. ด.ช.ภาคิน แสงแก้ว
๒๙ จ.อ.มนตรี สนสวัสด์ิ พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ช.ณภัทร สนสวัสด์ิ
๓๐ จ.อ.ภัทรพงศ์ เทตะรัตน์ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ด.ญ.ภัทริกา เทตะรัตน์
๓๑ พ.จ.ท.ณัฐพล เครือม่ัน พธ.ทร. ด.ญ.ณัฐนารี เครือม่ัน

ระดับประถมศึกษำ   ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท  จ านวน  ๑๓๗  ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร
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ล ำดับท่ี สังกัด
๓๒ พ.จ.อ.ด ารงฤทธ์ิ ปรีชา พัน.กสพ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ณิชาภัทร ปรีชา
๓๓ นายวิชิต ชัยก้องทวี กรง.ฐท.พง.ทรภ.๓ ด.ญ.ธนาภา ชัยก้องทวี
๓๔ พ.จ.อ.จตุรงค์ ชาญสมิง อล.ทร. ด.ญ.ปุณยาพร ชาญสมิง
๓๕ พ.จ.อ.พนมพร จันทร์โสภา กบร.กร. ด.ช.ชนะภูมิ จันทร์โสภา
๓๖ จ.อ.พิพัฒน์ สมมาก กขส.ฐท.สส. ด.ช.ธีรโชติ สมมาก
๓๗ จ.อ.ยุทธจักร จิตรโคตร กบร.กร. ด.ญ.ปาณิสรา จิตรโคตร
๓๘ พ.จ.อ.หญิง ณิชาภา พินิจมนตรี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.ปราชญา พินิจมนตรี
๓๙ พ.จ.อ.อัคร ชูศรี สพ.ทร. ด.ช.อัครา ชูศรี
๔๐ พ.จ.อ.อธิวัศน์ จรัสหม่ืนไว ร.ล.กระบุรี กฟก.๒ กร. ด.ช.อธิษฐ จรัสหม่ืนไว
๔๑ จ.อ.เกียรติศักด์ิ สุดรัมย์ กบร.กร. ด.ช.ภัทรกร สุดรัมย์
๔๒ พ.จ.อ.อรรถชล ศรีนอบน้อม ร.ล.รัตนโกสินทร์ กฟก.๑ กร. ด.ญ.พิชามญช์ุ ศรีนอบน้อม
๔๓ จ.อ.สมศักด์ิ อุ่นผง นสร.กร. ด.ญ.ณัจฉรียา อุ่นผง
๔๔ พ.จ.อ.วิชาญ แสดรัมย์ นรข. ด.ญ.ณัฏฐิตา แสดรัมย์
๔๕ พ.จ.ต.ขวัญชัย มหาลาภ กขส.ฐท.สส. ด.ช.วชิรวิทย์ มหาลาภ
๔๖ พ.จ.อ.เฉลิมพงษ์ ยอดทอง สพ.ทร. ด.ช.ณรัฐกรณ์ ยอดทอง
๔๗ พ.จ.ต.ธีรศักด์ิ สอนสุวรรณ พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ณัฏฐกร สอนสุวรรณ
๔๘ จ.อ.วุฒิวรชัย คงสมมาต กบร.กร. ด.ญ.วริศรา คงสมมาต
๔๙ จ.อ.อภิญโญ ประสมวังทรัพย์ พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.กานต์ธิดา ประสมวังทรัพย์
๕๐ นายจตุพล พงษ์ก าเหนิด กรง.ฐท.สส. ด.ญ.ธนาภา พงษ์ก าเหนิด
๕๑ พ.จ.อ.วสันต์ สวัสดี กรง.ฐท.สส. ด.ญ.วรัญญา สวัสดี
๕๒ จ.อ.เสกสรร วงษ์สิม ร.ล.นเรศวร กฟก.๒ กร. ด.ช.ชัชชน วงษ์สิม
๕๓ พ.จ.อ.รัชยา ประทุม กทส.ฐท.สส. น.ส.ณัฏฐณิชา ประทุม
๕๔ พ.จ.ต.เสถียร ศรีฐาน อล.ทร. ด.ญ.เนตรนภา ศรีฐาน
๕๕ พ.จ.อ.อัศวิน พรอนันต์ไพบูลย์ พธ.ทร. ด.ญ.ธัญชนก พรอนันต์ไพบูลย์
๕๖ พ.จ.อ.สมศักด์ิ ศรีนคร พัน.กสพ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.หรรษลักษ์ ศรีนคร
๕๗ พ.จ.อ.บรรลือ เกตุเกล้ียง กรง.ฐท.สส. ด.ญ.กานต์มณี เกตุเกล้ียง
๕๘ พ.จ.อ.เหนือเมฆ เอกตาแสง พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ช.ญาณพัฒน์ เอกตาแสง
๕๙ พ.จ.อ.ส าเริง บ ารุงเขตต์ กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.ก่ิงกมล บ ารุงเขตต์
๖๐ พ.จ.อ.วิโรจน์ ปล่ังกลาง ร.ล.ภูมิพลฯ กฟก.๑ กร. ด.ญ.วชิรญาณ์ ปล่ังกลาง
๖๑ พ.จ.อ.หญิง กฤษณา ทะสี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.ทัตพล ภู่ระหงษ์
๖๒ ร.อ.อวิรุทธ์ ชุ่มเมืองปัก กทบ.กร. ด.ช.รัชรุจ ชุ่มเมืองปัก
๖๓ ร.ท.วีระ สมานมิต กรง.ฐท.สส. ด.ช.วชิรวิชญ์ สมานมิต

 - ๖ -
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ล ำดับท่ี สังกัด
๖๔ ร.ต.สมเจตน์ สังข์โชติ กบร.กร. ด.ช.พรภวิษย์ สังข์โชติ
๖๕ ร.ต.ปิยะพงษ์ ช่ืนโพธ์ิ กบร.กร. ด.ช.ฐปณพงษ์ ช่ืนโพธ์ิ
๖๖ จ.อ.หญิง วลัยลักษณ์ ผดุงศิลป์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ศุภรดา ประจิตร
๖๗ พ.จ.ต.สุวรรณ เทียบศรี พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ญ.วรกัญญา เทียบศรี
๖๘ พ.จ.ท.นิรุต สีแดง ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.ธัญญรัตน์ สีแดง
๖๙ พ.จ.อ.ปิติ เหล่าชัย ศกล.พธ.ทร. ด.ช.ฤทธิชัย เหล่าชัย
๗๐ พ.จ.อ.ประจวบ ย่ังยืน พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ปาณิสรา ย่ังยืน
๗๑ พ.จ.อ.ประภากร รัตนธรรม กทส.ฐท.สส. ด.ช.ชลันทร รัตนธรรม
๗๒ พ.จ.อ.ณัฐพล ขวัญเมือง กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.ณัฐฎาวีร์ ขวัญเมือง
๗๓ พ.จ.อ.นักรบ โพธิสุทธ์ิ กรง.ฐท.สส. ด.ช.ณัฐวุฒิ โพธิสุทธ์ิ
๗๔ พ.จ.อ.วีระพงค์ เต้ียนวล ทรภ.๒ ด.ญ.พิชญาภร เต้ียนวล
๗๕ จ.อ.ธีร์รัชฏ์ เต็งวรกิจ กทส.ฐท.สส. ด.ช.กิตติธัช เต็งวรกิจ
๗๖ พ.จ.ท.เกรียงศักด์ิ พรหมรักษ์ พัน.สอ.๑๑ สอ.รฝ. ด.ญ.สุวภัทร พรหมรักษ์
๗๗ พ.จ.อ.ทินกร แน่นอุดร พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ญ.ภัทราพร แน่นอุดร
๗๘ พ.จ.ท.มนตรี ถองทอง พัน.สอ.๑๑ สอ.รฝ. ด.ญ.พิชชานันท์ ถองทอง
๗๙ พ.จ.อ.ส าราญ เกล้ียงทอง สพ.ทร. ด.ช.ธนกฤต เกล้ียงทอง
๘๐ พ.จ.อ.อาณัติ อินทร์เรืองศรี บก.กรม สอ.๒ ด.ช.อติเทพ อินทร์เรืองศรี
๘๑ พ.จ.อ.ชัยยศ ผิวสอาด กขส.ฐท.สส. ด.ญ.ชัชชญา ผิวสอาด
๘๒ พ.จ.อ.โสภณวิชญ์ แสงนาค กรง.ฐท.สส. ด.ช.นัสเตชินท์ แสงนาค
๘๓ พ.จ.ต.พลรัก แสงกล้า ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.บัวพัทติยา แสงกล้า
๘๔ ร.อ.เอกลักษณ์ ลอยลิบ อรม.อร. ด.ช.ณัฐภัทร ลอยลิบ
๘๕ น.ต.หญิง พรพรรณ อารีราษฎร์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.ศุภากร ศรีวังพล
๘๖ พ.จ.อ.เพชร น่ิมวรรณัง ร้อย.บก.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ภูมิพัฒน์ น่ิมวรรณัง
๘๗ พ.จ.อ.ชิษณุพงศ์ ยุบลมาตย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.ภากร ยุบลมาตย์
๘๘ ร.ต.ธีระพงษ์ เป็นสุข อร. ด.ช.พุทธาพงศ์ เป็นสุข
๘๙ พ.จ.อ.ชิษณะพงศ์ ทับปุตา พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ญ.รัตนมณี ทับปุตา
๙๐ พ.จ.อ.วุฒิ เสียงวิลัย พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.บุญญาพร เสียงวิลัย
๙๑ พ.จ.อ.สันติ อุทธสิงห์ ศฝ.สอ.รฝ. ด.ญ.กชพร อุทธสิงห์
๙๒ พ.จ.อ.นนท์ธวัช จันทะคุณ กชพ.พธ.ทร. ด.ช.ธีร์ธวัช จันทะคุณ
๙๓ พ.จ.อ.กิตติ นามงาม พัน.รฝ.๑๒ สอ.รฝ. ด.ช.ชินภัทร นามงาม
๙๔ ร.ท.สมหวัง หานุสิงห์ กบร.กร. ด.ญ.กัญญาภัทร หานุสิงห์
๙๕ พ.จ.อ.สุรยุทธ ขันตีค า ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.แสนยานุภาพ ขันตีค า
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ระดับประถมศึกษำ  (ต่อ)  ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท  จ านวน  ๑๓๗  ทุน

 - ๗ -



ล ำดับท่ี สังกัด
๙๖ พ.จ.อ.สุทธิพงษ์ อุดมพืช พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.พงศธร อุดมพืช
๙๗ พ.จ.อ.ปริพล เจริญศรี บก.สอ.รฝ. ด.ญ.ธัญพร เจริญศรี
๙๘ พ.จ.อ.สุรศักด์ิ ยังศิริ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ณิชกานต์ ยังศิริ
๙๙ พ.จ.อ.พนม ค้าคล่อง กดน.กร. ด.ช.ภพธนภณ ค้าคล่อง

๑๐๐ พ.จ.อ.อนุกูล ร่ืนเจริญ กขส.ฐท.สส. ด.ญ.กนกนาถ ร่ืนเจริญ
๑๐๑ พ.จ.อ.สมรัก มีมุ้ย บก.สอ.รฝ. ด.ญ.จิรปรียา มีมุ้ย
๑๐๒ พ.จ.อ.กฤษณ์ เพชรสุทธาวาส พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. ด.ช.รวีภาส เพชรสุทธาวาส
๑๐๓ พ.จ.อ.นพรัตน์ ทองนุ่น พัน.สอ.๒๒ สอ.รฝ. ด.ช.วรรณทัต ทองนุ่น
๑๐๔ พ.จ.อ.อดิศักด์ิ ศรีระหัง พัน.สอ.๑๑ สอ.รฝ. ด.ญ.พชรมน ศรีระหัง
๑๐๕ พ.จ.อ.ทนงศักด์ิ พรหมทอง สอ.รฝ. ด.ญ.เบญญาภา พรหมทอง
๑๐๖ พ.จ.อ.บัญชา ศรีน้อย ศฝ.สอ.รฝ. ด.ญ.กัญญาวีร์ ศรีน้อย
๑๐๗ พ.จ.อ.สราวุธ พรมเวียง พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ณัฐวรา พรมเวียง
๑๐๘ ร.ท.ธงชัย ปักษี กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ธนพนธ์ ปักษี
๑๐๙ พ.จ.อ.คณิตศาสตร์ หวานเขียง กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ด.ญ.ชิสา หวานเขียง
๑๑๐ พ.จ.อ.ศิรินันท์ บุญพา นรข. ด.ญ.กมลพิสุทธ์ิ บญพา
๑๑๑ พ.จ.อ.ปริญญา มิตรพระพันธ์ นสร.กร. ด.ญ.ศริญญา มิตรพระพันธ์
๑๑๒ พ.จ.อ.มานพ ด้วงประโคน กบร.กร. ด.ช.ณัฐวุฒินันท์ ด้วงประโคน
๑๑๓ พ.จ.อ.วสันต์ ฐิตะฐาน พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. ด.ญ.อธิชา ฐิตะฐาน
๑๑๔ ร.ท.วิชัย เท่ียงดี รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ด.ญ.พิชญา เท่ียงดี
๑๑๕ น.ต.หญิง ศรีสุกานดา ศรีวรรธนศิลป์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ญ.สุพิชฌาย์ ศรีวรรธนศิลป์
๑๑๖ พ.จ.อ.วิชัย นราไชย อล.ทร. ด.ช.ธนดล นราไชย
๑๑๗ พ.จ.อ.นิกร พุ่มชัย กกพศ.ฐท.สส. ด.ช.ติกร พุ่มชัย
๑๑๘ น.ต.หญิง นัทวดีพร ใจดี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.ณัฐภูมินทร์ วรรณโต
๑๑๙ ร.ท.นรินทร์ พฤกษา กชพ.พธ.ทร. ด.ญ.วราภรณ์ พฤกษา
๑๒๐ พ.จ.อ.ฉัตรชัย บุญรักษา พัน.รฝ.๑๒ สอ.รฝ. ด.ญ.มนัสพร บุญรักษา
๑๒๑ ร.อ.สุวัตร จงเล่ียมกลาง กรม ทพ.นย. ด.ญ.เบญญาภา จงเล่ียมกลาง
๑๒๒ น.ท.สุทธินันท์ หงดิษฐาราม ยก.ฐท.สส. ด.ญ.ลัลน์ญดา หงดิษฐาราม
๑๒๓ พ.จ.อ.ช านาญ นิยมสมาน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ชัญญานุช นิยมสมาน
๑๒๔ น.ต.หญิง วิไล วังแก้ว กพ.ฐท.สส. ด.ช.นวิน  วังแก้ว ช านาญไตรภพ
๑๒๕ น.ต.หญิง จีระวรรณ สุวินทรากร รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ปัญญ์มาศ ดวงศรี
๑๒๖ น.ต.ชัยวัฒน์ พรมพันธ์ุ กทส.ฐท.สส. ด.ช.อังชาเชษฐ์ พรมพันธ์ุ
๑๒๗ น.ต.หญิง คณกร ศรีเสมอ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ญ.พัทธนันท์ ศรีเสมอ
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ล ำดับท่ี สังกัด
๑๒๘ ร.ท.พรมงคล แสวงผล กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ด.ญ.วริษฐา แสวงผล
๑๒๙ น.ต.ชัยรัตน์ วงศ์ศรีชา กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.นภัสต์ศรณ์ วงศ์ศรีชา
๑๓๐ น.ท.หญิง ชุติพร พัฒนาวิจารย์ ส านักงานปลัด กห. ด.ช.ผรณ พัฒนาวิจารย์
๑๓๑ น.ท.อนาวิล สารธิมา สยป.ทร. ด.ญ.ชนัฐปภา สารธิมา
๑๓๒ น.ต.ย่ิงศักด์ิ ฉิมสวัสด์ิ สอ.รฝ. ด.ญ.ฉันชนก ฉิมสวัสด์ิ
๑๓๓ น.ต.ศักดา รัตนพรชัย ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.ชาญชล รัตนพรชัย
๑๓๔ น.ท.ศุภมิตร ศรีธะวงษ์ นสร.กร. ด.ญ.อรมิตรา ศรีธะวงษ์
๑๓๕ น.ต.มงคล น้ าทับทิม รพ.ทหารเรือกรุงเทพฯ ด.ญ.พัทธ์ธีรา น้ าทับทิม
๑๓๖ น.ต.พิสุทธ์ิ แสงเนตร กทส.ฐท.สส. ด.ช.ธนภัทร แสงเนตร
๑๓๗ น.อ.สุธี ศังขะธร สอ.ฐท.สส. ด.ญ.ณฐอร ศังขะธร

ล ำดับท่ี สังกัด
๑ น.ส.สาวิตรี ศุภศิริ ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีพลูตาหลวง ด.ช.ธวัชชัย สุดใจ
๒ น.ส.ดวงพร สิทธิชัย กิจการไฟฟ้าฯ ด.ช.ธนวินท์ เพ็ญสมบูรณ์กุล
๓ จ.อ.จักรกฤษณ์ บุญปลอด ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.พัชรพล บุญปลอด
๔ จ.อ.นลธวัช วาโด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ญ.สิริวรรณนภา วาโด
๕ จ.อ.กฤษฎา วรสาร กรง.ฐท.สส. ด.ช.จิตติพัฒน์ วรสาร
๖ จ.อ.อาคม คงคุ้ม กกพศ.ฐท.พง.ทรภ.๓ ด.ญ.ธัญลักษณ์ คงคุ้ม
๗ พ.จ.ต.วสันต์ แก้ววิเศษ กกพศ.ฐท.สส. ด.ญ.วลัญช์ปพร แก้ววิเศษ
๘ นายอิสมาอีน นิยมเดชา กรง.ฐท.พง.ทรภ.๓ ด.ช.อะหมัด นิยมเดชา
๙ จ.อ.อนุวัฒน์ ฤทธิศักด์ิ พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ญ.ภูริชญา ฤทธิศักด์ิ

๑๐ จ.อ.ชุมพร เอมชม พัน.สอ.๑๑ สอ.รฝ. ด.ช.วรเมธ เอมชม
๑๑ จ.อ.สรายุทธ วาโยพัด ร.ล.นเรศวร กฟก.๒ กร. ด.ญ.ณัฏฐณิชา วาโยพัด
๑๒ พ.จ.อ.พงษ์เทพ มาลาอี ร.ล.ภูมิพลฯ กฟก.๑ กร. ด.ญ.พีชญา มาลาอี
๑๓ นายประวิทย์ ดิษผ้ึง กรง.ฐท.สส. ด.ญ.ชลิตา ดิษผ้ึง
๑๔ จ.อ.วิเชียร แก้วกันยา พัน.สอ.๑๒ สอ.รฝ. ด.ญ.กรวรรณ แก้วกันยา
๑๕ จ.อ.ชูชาติ ผาลา กชพ.พธ.ทร. ด.ช.ชูชัย ผาลา
๑๖ พ.จ.อ.เจษฎา ยอดแก้ว รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ด.ญ.สุพิชญา ยอดแก้ว
๑๗ พ.จ.อ.วิทวัส โพธ์ิแก้ว พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ช.วชิรวิทย์ โพธ์ิแก้ว
๑๘ จ.อ.ชุติพนธ์ สุขเจริญ กทส.ฐท.สส. ด.ญ.กานต์ธิดา สุขเจริญ
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ล ำดับท่ี สังกัด
๑๙ จ.อ.สุวัฒน์ วุฒิรัตน์ ร้อย.บก.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ภควัฏ วุฒิรัตน์
๒๐ จ.อ.อานัฐ พงษ์มิตร ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.ธนัชพร พงษ์มิตร
๒๑ จ.อ.นนทนิตย์ พยุงเกษม พัน.สอ.๑๑ สอ.รฝ. ด.ช.ณัฐวรานนท์ พยุงเกษม
๒๒ นายบัญชา เปรมปรีดา กรง.ฐท.สส. ด.ช.กิตติกวิน เปรมปรีดา
๒๓ นางประจักษ์ พ่ึงสุดใจ กรง.ฐท.สส. ด.ช.จิรภัทร พ่ึงสุดใจ
๒๔ พ.จ.อ.บุญฤทธ์ิ สืบวงษ์รุ่ง อรม.อร. ด.ช.ภพธร สืบวงษ์รุ่ง
๒๕ พ.จ.ต.วิธวินท์ หาญกล้า พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ภัทรเดช หาญกล้า
๒๖ พ.จ.อ.สกล กองดวง กตอ.กร. ด.ญ.ณัฏฐนันท์ กองดวง
๒๗ น.ต.หญิง ทิพวรรณ มโนสุขุมนนท์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.อภิวิชญ์ พรหมประดิษฐ์
๒๘ พ.จ.อ.นาวี บุษบง พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.นาวิน บุษบง
๒๙ น.ต.หญิง หทัยชนก คชบุรี รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ด.ญ.ศุทธหทัย แก้วในหิน
๓๐ พ.จ.อ.รณรงค์ เกิดนอก พัน.สอ.๑๑ สอ.รฝ. ด.ญ.เบญญาภา อรุณภู่
๓๑ ร.ต.อนาวรณ์ รุ่งวงษ์ กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.ศุภพิชญ์ รุ่งวงษ์
๓๒ พ.จ.อ.มนัส พงษ์ศิริ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ด.ช.ธีธัช พงษ์ศิริ
๓๓ พ.จ.อ.วีระพงษ์ วิยาสิงห์ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ด.ช.วรชิต วิยาสิงห์
๓๔ ร.อ.ประกาสิต นิกร พัน.กสพ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.พีร์ นิกร
๓๕ น.อ.จิรวุฒิ ยุทธชัย กพร.ทร. ด.ช.พฤกษ์พัศวัฒน์ ยุทธชัย
๓๖ น.ต.วีระชน เรียงอมรรัตน์ พัน.กสพ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.วรพร เรียงอมรรัตน์

 - ๑๐ -

ระดับอนุบำล  (ต่อ)  ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท  จ านวน  ๓๖  ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

ตรวจถูกต้อง

นาวาเอก  ยุทธนา   เอ่ียมสะอาด
(ยุทธนา   เอี่ยมสะอาด)

ผู้บังคับกองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ
เลขานุการคณะกรรมการแจกทุนการศึกษาสหกรณ์ฯ

๓๑ ส.ค.๖๔
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