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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 
เร่ือง  ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด  ประจำปี ๒๕๖๕ 
----------------------------- 

 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด  ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕      
เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕ นั้น  บัดนี้ 
คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว 
มีผู้ได้รับทุน จำนวน ๓๖๘ ทุน เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๑๐๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)        
โดยแยกออกเป็นทุนแต่ละประเภทและแต่ละระดับ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ผู้ได้รับทุนประเภททุนเรียนดี  จำนวน ๙๖ ทุน  รวมเป็นเงิน ๓๕๘,๕๐๐ บาท (สามแสน  
ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   รายช่ือผู้ได้รับทุน  ตามผนวก ก 
        ๑.๑  ระดับอุดมศึกษา  จำนวน   ๑๕  ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐  บาท 
        ๑.๒  ระดับอาชีวศึกษา  จำนวน   ๑๑  ทุน ๆ ละ ๓,๕๐๐  บาท 
        ๑.๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน   ๕๑  ทุน ๆ ละ ๓,๕๐๐  บาท 
        ๑.๔  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน   ๑๙  ทุน ๆ ละ ๓,๕๐๐  บาท 
  ๒.  ผู้ได้รับทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษา  จำนวน ๒๗๒ ทุน รวมเป็นเงิน ๗๔๘,๕๐๐ บาท  
(เจ็ดแสนส่ีหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   รายช่ือผู้ได้รับทุน  ตามผนวก ข 
        ๒.๑  ระดับอุดมศึกษา  จำนวน   ๒๘  ทุน ๆ ละ ๓,๕๐๐  บาท 
        ๒.๒  ระดับอาชีวศึกษา  จำนวน     ๙  ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐  บาท 
        ๒.๓  ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน    ๗๒ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐  บาท 
        ๒.๔  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๑๓๕ ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐  บาท 
        ๒.๕  ระดับอนุบาล   จำนวน   ๒๘  ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐  บาท 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีธนาคารของ
สมาชิกตามท่ีได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนฯ ใน ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕  โดยจะเชิญผู้แทนสมาชิก    
ท่ีบุตรได้รับทุนการศึกษาฯ ในแต่ละระดับการศึกษา ตามท่ีสหกรณ์ฯ จะประสานนำบุตรเข้าร่วมพิธีมอบทุน          
การศึกษาฯ ในรูปแบบ New Normal  ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ช้ัน ๔) 

              ประกาศ      ณ      วันท่ี               กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 

                               พลเรือตรี    
                          (อุทัย  ชีวะสุทธิ) 

  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ 
              รองประธานกรรมการฯ (๒) สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 
 

สำเนาคู่ฉบับ 



ล ำดับ สังกัด
๑ พ.จ.อ.กัมปนาท ศรีปานวงศ์ ศฝ.สอ.รฝ. นายสุภัทรชัย ศรีปานวงศ์
๒ พ.จ.อ.อ านาจ ช่างเหล็ก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ น.ส.อัมพรมาศ ช่างเหล็ก
๓ ร.ต.วินัย ศรีวิชัย สพ.ทร. น.ส.วิมลศิริ ศรีวิชัย
๔ ร.อ.สมพงษ์ ก าลังหาญ สพ.ทร. น.ส.อนุสรา ก าลังหาญ
๕ นางกุลญาดา ช านาญวาด กิจการอาคารรับรองฯ น.ส.ธนัฏฐาพร ช านาญวาด
๖ นางวิภารัตน์ แก้วบุดดี กิจการไฟฟ้าฯ น.ส.สุธิดา แก้วบุดดี
๗ พ.จ.อ.พีระ พรมฮวบ กชธ.ฐท.สส. น.ส.พีรยา พรมฮวบ
๘ นายสิทธิพงษ์ นาครอด ฐท.พง.ทรภ.๓ นายนนทเกียรติ นาครอด
๙ ร.ท.นพดล อักษร กรม สอ.๒ น.ส.สิริกมล อักษร

๑๐ นายสมบัติ พุตทรง กรง.ฐท.สส. น.ส.ศิรดา พุตทรง
๑๑ นายสมจิตต์ ปรางค์ปรุ กขส.ฐท.สส. นายจักรพรรด์ิ ปรางค์ปรุ
๑๒ น.ต.หญิง สายพิน บุญยศ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ นายธนิสร บุญยศ
๑๓ พ.จ.อ.วิสุทธ์ิ ต้ังวงศ์ทอง ศกล.พธ.ทร. น.ส.อภิญญา ต้ังวงศ์ทอง
๑๔ ร.ท.อภิสิทธ์ิ ศรีสุข กอง รปภ.ฐท.สส. น.ส.ชลธิชา ศรีสุข
๑๕ น.ต.อาทิตย์ ภูค าสอน กบฮ.กร. น.ส.อารดา ภูค าสอน

ล ำดับ สังกัด
๑ พ.จ.อ.เอกราช บุญล้อม กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.ขนิฐา บุญล้อม
๒ ร.อ.สุนันท์ สุนทวนิค ฐตร.ทรภ.๑ น.ส.ธนิสร สุนทวนิค
๓ น.ท.วราวุฒิ ละออ บ านาญ น.ส.วราลี ละออ
๔ ร.ต.พิชัย ภูเดช ศกล.พธ.ทร. นายวรายุทธ ภูเดช
๕ พ.จ.อ.ทวีป เด่นดวง กทส.ฐท.สส. นายณัฐวุฒิ เด่นดวง
๖ จ.อ.สรรชัย ตองอ่อน กชธ.ฐท.สส. นายธรรมนูญ ตองอ่อน
๗ นางพิมรา พรมวงค์ รร.สัตหีบ เขต กร. นายพุทธเมฆ พรมวงค์
๘ ร.ท.นรินทร์ พฤกษา กชพ.พธ.ทร. นายชัยณรงค์ พฤกษา
๙ จ.อ.สาคร กางก้ัน พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ น.ส.ศุภัชญา กางก้ัน

๑๐ จ.อ.สัมพันธ์ บัวส าอางค์ สพ.ทร. นายนัฐวิชญ์ บัวส าอางค์
๑๑ พ.จ.อ.สมนึก ทรัพย์สิน กขส.ฐท.สส. นายฎนทสรม์ ทรัพย์สิน

ผนวก ก
รำยช่ือผู้ได้รับทุนเรียนดี ประจ ำปี ๒๕๖๕

ระดับอุดมศึกษำ   ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑๕ ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

ระดับอำชีวศึกษำ   ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท  จ านวน ๑๑ ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร



ล ำดับ สังกัด
๑ พ.จ.อ.ทินกร ผลไธสง กรม กสพ.ฐท.สส. น.ส.ชนกนาถ ผลไธสง
๒ พ.จ.อ.ศุภชัย ศรีเทพ กบร.กร. น.ส.วราภรณ์ ศรีเทพ
๓ ร.ท.ปฐมพร ปาวรีย์ สพ.ทร. น.ส.สุภาวินี ปาวรีย์
๔ พ.จ.อ.มนัส พงษ์ศิริ กรม รฝ.๑ นายพีระณัฏฐ์ พงษ์ศิริ
๕ พ.จ.อ.จรัส เกตุสุวรรณ์ พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.สุพิชชา เกตุสุวรรณ์
๖ น.ท.มงคล น้ าทับทิม รพ.ทหารเรือกรุงเทพ น.ส.พิชามญช์ุ น้ าทับทิม
๗ พ.จ.อ.ทินกร แน่นอุดร พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ น.ส.ฑิตถากร แน่นอุดร
๘ พ.จ.อ.สายัน ข าส าอางค์ กรม กสพ.ฐท.สส. น.ส.พรทิพา ข าส าอางค์
๙ น.ต.หญิง เยาวลักษณ์ทองกอบ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ นายศุภจิรัฐ ทองกอบ

๑๐ ร.อ.หญิง ดวงพร ยางเอน อรม.อร. น.ส.พิชญาพร ยางเอน
๑๑ ร.ท.ธงชัย ปักษี กชธ.ฐท.สส. นายธนวัตน์ ปักษี
๑๒ พ.จ.ต.สมโภช อินฉุย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ น.ส.พิชญาณินทร์ อินฉุย
๑๓ พ.จ.อ.นิพนธ์ วงษ์ทอง นรข. น.ส.นิรัชพร วงษ์ทอง
๑๔ นายชัยรัตน์ พูลสมบัติ เบ้ียหวัด น.ส.ภัณฑิรา พูลสมบัติ
๑๕ ร.ต.พรศักด์ิ หัตถกรรม กทส.ฐท.สส. น.ส.บัณฑิตา หัตถกรรม
๑๖ นางอนงค์ภัทร์ ใจดี กิจการไฟฟ้าฯ นายณัชณนนท์ ใจดี
๑๗ จ.อ.สุทิน มาโส พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ นายกฤตเมธ มาโส
๑๘ ร.ท.นิรุตต์ สุทธิพงค์ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ น.ส.ณิชากร สุทธิพงค์
๑๙ พ.จ.อ.ประวิทย์ ฐิตะโลหิต กอท.ฐท.สส. น.ส.ปานชนก ฐิตะโลหิต
๒๐ น.ท.จักรี บุญสองช้ัน บก.ฐท.สส. น.ส.โชติกา บุญสองช้ัน
๒๑ นายอภินันท์ เกษชม กรง.ฐท.สส. น.ส.กรกนก เกษชม
๒๒ พ.จ.อ.มงคล ค ากอง กรม สอ.๒ น.ส.นรินทร์ทิพย์ ค ากอง
๒๓ ร.อ.อนันต์ เขียวอัมพร อรม.อร. น.ส.ณัฏฐณิชา เขียวอัมพร
๒๔ นายวิชิต ชัยก้องทวี ฐท.พง.ทรภ.๓ น.ส.ธีรนาฏ ชัยก้องทวี
๒๕ พ.จ.อ.สายัณห์ นาจารย์ ศฝ.สอ.รฝ. น.ส.บุญรักษา นาจารย์
๒๖ พ.จ.อ.นิมิต สอนทอง สพ.ทร. น.ส.สุวรรณา สอนทอง
๒๗ ร.อ.สมภพ รักษาแก้ว กบร.กร. น.ส.พิชญ์สินี รักษาแก้ว
๒๘ พ.จ.อ.ชูชาติ ภาสดา กรม สอ.๒ น.ส.ชนม์นิภา ภาสดา
๒๙ ร.ต.อารมย์ ประดิษฐ์แจ้ง บก.ฐท.สส. น.ส.นวินดา ประดิษฐ์แจ้ง
๓๐ นางจารุนิภา เทียมทอง รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. น.ส.ธัญชนก เทียมทอง
๓๑ นายวันชัย ธูปหอม กิจการไฟฟ้าฯ น.ส.อัจจิมา ธูปหอม
๓๒ จ.อ.วิเชียร แก้วกันยา พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ น.ส.นัทธวรรณ แก้วกันยา
๓๓ พ.จ.อ.อุดม เมิดจันทึก พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ น.ส.ณัฐกัญญา เมิดจันทึก

 - ๒ -

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท  จ านวน ๕๑ ทุน



ล ำดับ สังกัด
๓๔ ร.อ.จะเร สว่างวงศ์ ฐท.พง.ทรภ.๓ น.ส.จิรัทยา สว่างวงศ์
๓๕ ร.อ.ด าเกิง สุวรรณโชติ ร.ล.อ่างทอง กยพ.กร. นายรณกร สุวรรณโชติ
๓๖ นางรวีวรรณ ศิธรกุล กรง.ฐท.สส. น.ส.สุวภัทร ศิธรกุล
๓๗ น.อ.ชลอง เพชรพัด ศรชล.ภาค ๑ นายชยพัทธ์ เพชรพัด
๓๘ พ.จ.อ.สมคิด บ ารุงกิจ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ น.ส.ศิโรรัตน์ บ ารุงกิจ
๓๙ ร.อ.ณฐาภพ ล้นวิลัย ศกล.พธ.ทร. ด.ช.กิตติพศ ล้นวิลัย
๔๐ นายธนัย เพ่ิมทรัพย์ กิจการไฟฟ้าฯ น.ส.ชวินนุช เพ่ิมทรัพย์
๔๑ พ.จ.ท.วุฒิชัย อรัญพันธ์ ศกล.พธ.ทร. นายโกวิทย์ อรัญพันธ์
๔๒ จ.อ.ค าพัน บรรดาศักด์ิ กชธ.ฐท.สส. น.ส.พรรณภา บรรดาศักด์ิ
๔๓ นายสุรศักด์ิ จันทถิระ กิจการไฟฟ้าฯ น.ส.สุประวีณ์ จันทถิระ
๔๔ ร.อ.นิเวช ชัยมงคล กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.ปาลินี ชัยมงคล
๔๕ พ.จ.อ.สมศักด์ิ กงทอง ศสร.สอ.รฝ. น.ส.ศุกลภัทร กงทอง
๔๖ ร.ต.ธีรศักด์ิ สุขชานุลักษ์ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ นายปฏิภาณ สุขชานุลักษ์
๔๗ ร.อ.วันชัย นาแสวง กรม กสพ.ฐท.สส. นายวริทธ์ิ นาแสวง
๔๘ จ.อ.บรรเจิด ค าหุ่ง กรม สอ.๒ นายกิตติพัทธ์ ค าหุ่ง
๔๙ นายกังวาลย์ ประดุจพรม อรม.อร. ด.ช.ภูริศร์ ประดุจพรม
๕๐ ร.ท.จ ารัส แก้วรัศมี กชธ.ฐท.สส. น.ส.ณิชา แก้วรัศมี
๕๑ พ.จ.อ.ทวีศักด์ิ ศิลาโพธ์ิ บก.ฐท.สส. น.ส.บุณฑรีก์ ศิลาโพธ์ิ

ล ำดับ สังกัด
๑ ร.ต.ศราวุฒิ ใจยุติธรรม กบร.กร. ด.ญ.เบญญาภา ใจยุติธรรม
๒ พ.จ.อ.กรัยวิเชียร เบญมาตย์ กขส.ฐท.สส. ด.ญ.นวรินทร์สิริ เบญมาตย์
๓ น.ท.หญิง ศิริลักษณ์บุญมี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ศิรภัสสร บุญมี
๔ นายสนธยา ขุนศรีสุข กิจการไฟฟ้าฯ ด.ญ.ญาธิดา ขุนศรีสุข
๕ พ.จ.อ.ช านาญ นิยมสมาน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ปุญญิสา นิยมสมาน
๖ พ.จ.อ.เสน่ห์ ยางนอก บก.กร. ด.ญ.ณิชานันท์ ยางนอก
๗ น.ต.หญิง จิตรสุดา สว่างอารมณ์ พร. ด.ช.ธมนธ์รัตน์ สว่างอารมณ์
๘ พ.จ.อ.อุเทน สุรินทร์ธรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ญ.พิรดา สุรินทร์ธรรม
๙ น.ต.หญิง นันท์พัสพรสุขสานต์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ทัศพร สุขสานต์

๑๐ นายอนุชา วายวิก กรง.ฐท.สส. ด.ช.ศุภวิชญ์ วายวิก
๑๑ ร.ต.เอกนรินทร์ มณีภาค กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.คีตารัตน์ มณีภาค

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

 - ๓ -

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ต่อ)  ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท  จ านวน ๕๑ ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท  จ านวน ๑๙ ทุน



ล ำดับ สังกัด
๑๒ จ.อ.สมศักด์ิ อุ่นผง นสร.กร. ด.ญ.ชนาภัทร อุ่นผง
๑๓ พ.จ.อ.ขันติ สมชอบ สสท.ทร. ด.ช.อิทธิเชษฐ์ สมชอบ
๑๔ พ.จ.อ.หญิง ภัทรนันท์ใบยา รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ด.ญ.กัญจน์ชญา โมราขาว
๑๕ จ.อ.สมโภช ลักษณจันทร์ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ ด.ช.วรทัต ลักษณจันทร์
๑๖ จ.อ.นิรันต์ ประทุมทิพย์ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ ด.ญ.ศิริกัลยา ประทุมทิพย์
๑๗ พ.จ.อ.ไพศาล รอดเพ็ง กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.ณัฏฐ์ชญา รอดเพ็ง
๑๘ พ.จ.อ.สาธิต นุ้ยนวล กยฝ.กร. ด.ช.กานต์ณพัทธ์ นุ้ยนวล
๑๙ พ.จ.อ.บัณฑิต ปาปะไพ กบฮ.กร. ด.ช.กีรติคุณ ปาปะไพ

 - ๔ -

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ต่อ)  ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท  จ านวน ๑๙ ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

ตรวจถูกต้อง

นาวาเอก   
(วิวัฒน์   ขวัญสูงเนิน)

ผู้อ านวยการ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ
เลขานุการคณะกรรมการแจกทุนการศึกษาสหกรณ์ฯ

กันยายน ๒๕๖๕



ล ำดับ สังกัด
๑ นางกันต์ฤทัย หอมชิต กิจการอาคารรับรองฯ นายฐานตราด หอมชิต
๒ นางปัญญมน ทรงบัญฑิต กิจการไฟฟ้าฯ นายรัชพล เอ่ียมสุข
๓ นายประพันธ์ ธิรธากรณ์ กิจการไฟฟ้าฯ น.ส.ธัญรดา ธิรธากรณ์
๔ นายสกล เรืองศรี กิจการไฟฟ้าฯ น.ส.ชุติมณฑน์ เรืองศรี
๕ นางคณาธิป อุทิศโชคชัย กิจการไฟฟ้าฯ น.ส.กัญญารัตน์ อุทิศโชคชัย
๖ นางธนิดา ห้องแก้ว กิจการอาคารรับรองฯ นรต.ภาณุพงศ์ มานิตย์
๗ พ.จ.อ.ธวัชชัย ทัดเนียม กทส.ฐท.สส. น.ส.พรหมพิริยะ ทัดเนียม
๘ นางนันท์นภัส แหยมโต ส่งเงินเอง น.ส.อภิชญา แหยมโต
๙ จ.อ.สิทธิศักด์ิ พุทธจักร เรือ ต.๘๒ กยฝ.กร. นายนพัตธร พุทธจักร

๑๐ พ.จ.อ.สาโรจน์ รอตยันต์ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ นายธนพล รอตยันต์
๑๑ พ.จ.อ.ชินวุธ ขาวทอง กขส.ฐท.สส. น.ส.วรุณทิพย์ ขาวทอง
๑๒ พ.จ.อ.กฤษฏ์ิ สังข์ชาวนา ขส.ทร. น.ส.ณภัทร สังข์ชาวนา
๑๓ พ.จ.อ.สุรศักด์ิ ยังศิริ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ น.ส.พัทธนันท์ ยังศิริ
๑๔ พ.จ.อ.เจริญสิทธ์ิ สังข์กรด กรม กสพ.ฐท.สส. น.ส.สุณีณัฐ สังข์กรด
๑๕ พ.จ.อ.วิสิฐศักด์ิ บุญทวี ศกล.พธ.ทร. น.ส.อารีรักษ์ บุญทวี
๑๖ พ.จ.อ.เขษมศักด์ิ เขียวคราม กชพ.พธ.ทร. นายบรินทร์ธร เขียวคราม
๑๗ พ.จ.อ.เกรียงศักด์ิ อ่ิมอุไร พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ นายพิสิษฐ์ อ่ิมอุไร
๑๘ พ.จ.อ.ธวัชชัย บุญวาที ศฝ.สอ.รฝ. น.ส.จันทกานต์ิ บุญวาที
๑๙ พ.จ.อ.ชาลี เปาะทอง กกพศ.ฐท.สส. นายกิตติศักด์ิ เปาะทอง
๒๐ พ.จ.อ.ประเสริฐ กมลพรมงคล กฝร. นายจิรภัทร กมลพรมงคล
๒๑ พ.จ.อ.สิริชัย เกียรติอมรเวช กกพศ.ฐท.สส. น.ส.กิตติกา เกียรติอมรเวช
๒๒ ร.อ.สายชล อ าพาพันธ์ สพ.ทร. น.ส.สุพิชชา อ าพาพันธ์
๒๓ ร.อ.ณรงค์ศักด์ิ ขุมทอง กรง.ฐท.สส. น.ส.ณนพัช ขุมทอง
๒๔ ร.ท.เกษมสันติ ทิพย์วิชิน กรม กสพ.ฐท.สส. น.ส.พัชราภรณ์ ทิพย์วิชิน
๒๕ ร.อ.ประสิทธ์ิศักด์ิ ประดิษฐผล กทส.ฐท.สส. น.ส.ปริญตา ประดิษฐผล
๒๖ น.ต.ชลอ จันทร์ประเสริฐ กรง.ฐท.สส. น.ส.กรมลชนก จันทร์ประเสริฐ
๒๗ นางอารีวรรณ มะปรางหวาน ส่งเงินเอง นายเสฏฐวุฒิ มะปรางหวาน
๒๘ จ.อ.สมศักด์ิ สวัสด์ิวงษ์ บ านาญ นายอริญชย์ สวัสด์ิวงษ์

ผนวก ข
รำยช่ือผู้ได้รับทุนส่งเสริมกำรศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๕

ระดับอุดมศึกษำ   ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท  จ านวน ๒๘ ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร



ล ำดับ สังกัด
๑ นางวรรณยุพา นาคาพงษ์ รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. นรจ.ธนพัฒน์ นาคาพงษ์
๒ จ.อ.รณชัย คิดชอบ ศกล.พธ.ทร. น.ส.ภัทรธิดา คิดชอบ
๓ พ.จ.อ.ชาติชาย มาขุนทด กอง สน.กร. นายสรวิชญ์ มาขุนทด
๔ ร.ท.สุทธิมาศ ศรีพิลาศ บ านาญ นายศิวัฒม์ ศรีพิลาศ
๕ พ.จ.อ.เอกรินทร์ เอ่ียมครอง กรม กสพ.ฐท.สส. นายจิรายุทธ เอ่ียมครอง
๖ พ.จ.อ.จเร ผิวด า พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ น.ส.เบญญาภา ผิวด า
๗ พ.จ.อ.สุวิทย์ คงโพธ์ิทอง กขส.ฐท.สส. นรจ.วรพล คงโพธ์ิทอง
๘ พ.จ.อ.ณัฐวัฒน์ เดชเจริญธนรัตน์ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ นายกิตติพันธ์ เดชเจริญธนรัตน์
๙ พ.จ.อ.ลาภิศ อุปรีที พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ น.ส.กัญญาณัฐ อุปรีที

ล ำดับ สังกัด
๑ น.ส.สายพิน บุตระ กิจการไฟฟ้าฯ นายพงษ์โชติ บุตระ
๒ จ.อ.หญิง ณัฐวิภา ชัยมานะพร กรง.ฐท.สส. นายอภิวุฒิ ชัยมานะพร
๓ นายนฏกร ค าพินิจ กิจการไฟฟ้าฯ น.ส.ทิพย์วัลย์ ค าพินิจ
๔ นายสัญชัย นาคผสม กิจการไฟฟ้าฯ น.ส.พัชราภา นาคผสม
๕ น.ส.รชาพัฒน์ ทองนาค รร.สัตหีบ เขต กร. นายธีรนันท์ สุวรรณบุตร
๖ นางสราวลี ขันจันทา รร.สัตหีบ เขต กร. น.ส.กัญญาณัฐ วงค์สุข
๗ นายเอกพงษ์ เพ็ชร์พงษ์ กิจการไฟฟ้าฯ ด.ช.ณัฐพงษ์ เพ็ชร์พงษ์
๘ นางสมหญิง สุดประเสริฐ รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. ด.ญ.ชุรินทร์รัตน์ สุดประเสริฐ
๙ พ.จ.อ.สมรรถชัย ช่วยเกตุ กรม กสพ.ฐท.สส. นายพิพัฒพงศ์ ช่วยเกตุ

๑๐ นางเยือนประชา อุดรพิมาย รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. ด.ญ.ชนิกานต์ อุดรพิมาย
๑๑ นางกนกกาญจน์ เล็กศิริรัมย์ กิจการอาคารรับรองฯ ด.ญ.ณัฎฐ์ศุภา เล็กศิริรัมย์
๑๒ ร.อ.ประเสริฐ โชติเนตร บ านาญ ด.ช.นนทพัทธ์ โชติเนตร
๑๓ นางชิสา สมบัติวงศ์ กทภ. ด.ช.ณัฐวรรธน์ สมบัติวงศ์
๑๔ จ.อ.อานนท์ เมฆัษเฐียร กชธ.ฐท.สส. ด.ช.จักรพรรดิ เมฆัษเฐียร
๑๕ จ.อ.ฉัตรชัย โกสลานนท์ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ ด.ช.ภัทรวิน โกสลานนท์
๑๖ จ.อ.อิทธิพล รักงามเชย ร้อย.สห.พล.นย. ด.ญ.ชุติกาญจน์ รักงามเชย
๑๗ จ.อ.วัชระ รุ่งจิราภิรัตน์ กขส.ฐท.สส. ด.ช.วิชชุกร รุ่งจิราภิรัตน์
๑๘ จ.อ.ชูชาติ ช่างเจริญ นสร.กร. ด.ญ.ภาวินี ช่างเจริญ
๑๙ พ.จ.อ.ศักด์ินาวิน วัชรพงศ์นาวิน กรม สน.สอ.รฝ. นายวีรวิชญ์ วัชรพงศ์นาวิน
๒๐ นางสาลิณี รัสดีดวง รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. ด.ช.ฉัตรพิมาน รัสดีดวง

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

 - ๒ -

ระดับอำชีวศึกษำ   ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  จ านวน ๙ ทุน

ระดับมัธยมศึกษำ   ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  จ านวน ๗๒ ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร



ล ำดับ สังกัด
๒๑ จ.อ.วิจินต์ สุขจิตร กทส.ฐท.สส. นายจิรภัทร สุขจิตร
๒๒ จ.อ.วันชัย พณิชพจมาน กทส.ฐท.สส. นายวุฒิภัทร พณิชพจมาน
๒๓ พ.จ.อ.นพรัตน์ ยงยุทธ พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.พรปวีณ์ ยงยุทธ
๒๔ จ.อ.สุรชัย ใจตรง รจ.ฐท.สส. น.ส.ศิรประภา ใจตรง
๒๕ จ.อ.อนันต์ กล่อมนก กกพศ.ฐท.สส. นายภูริพัฒน์ กล่อมนก
๒๖ จ.อ.อัครไพศาล กิตติโฆษณ์ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ นายอัครพล กิตติโฆษณ์
๒๗ พ.จ.อ.อนุรักษ์ กิจคล่อง กรม กสพ.ฐท.สส. น.ส.อาภาสินี กิจคล่อง
๒๘ จ.อ.ภาคิน แสงวงศ์ กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.สุชญา แสงวงศ์
๒๙ จ.อ.ชยางกูร ชาวนา พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ ด.ญ.เกณิกา ชาวนา
๓๐ พ.จ.อ.พินิจ อัชญาศัย นรข. นายกองทัพ อัชญาศัย
๓๑ พ.จ.อ.ศรชัย จันทร์พวก กชธ.ฐท.สส. นายยุทธนา จันทร์พวก
๓๒ พ.จ.อ.ชัยพล นาคประสาท กชธ.ฐท.สส. น.ส.ศศิพรรณ นาคประสาท
๓๓ พ.จ.ต.ไชยยงค์ ศรีจันทร์โท พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ นายอธิพัฒน์ ศรีจันทร์โท
๓๔ พ.จ.ต.ชาคริสต์ ภิรมย์รส กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.ศรุดา ภิรมย์รส
๓๕ พ.จ.อ.ไพโรจน์ อ่อนศิริทรัพย์ กชธ.ฐท.สส. นายวรเพชร อ่อนศิริทรัพย์
๓๖ พ.จ.อ.รัชยา ประทุม กทส.ฐท.สส. น.ส.สุพรรษา ประทุม
๓๗ พ.จ.อ.ยุพงศ์ศักด์ิ คีรีศรี กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.ณัฐธยาน์ คีรีศรี
๓๘ จ.อ.หญิง วลัยลักษณ์ผดุงศิลป์ บก.นย. ด.ช.ศุภกร ประจิตร
๓๙ พ.จ.อ.ปราบต์ปฎล ประทุมวัน บก.สอ.รฝ. ด.ญ.ชญณัฐ นิยตานันท์
๔๐ ร.ท.สมปอง อาจทวีกุล กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ธนกฤต อาจทวีกุล
๔๑ พ.จ.อ.สุพจน์ ปะติกานัง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ด.ช.ธนโชติ ปะติกานัง
๔๒ พ.จ.อ.บุญพระ บ ารุงบ้าน ร้อย.บก.สอ.รฝ. ด.ช.นนทกร บ ารุงบ้าน
๔๓ พ.จ.อ.ยุทธศักด์ิ ส ารองพันธ์ กบร.กร. ด.ช.เกียรติกร ส ารองพันธ์
๔๔ พ.จ.อ.พนมทวน อธิกรม สพ.ทร. ด.ช.ธนกฤต อธิกรม
๔๕ พ.จ.อ.สมคิด ตนะทิพย์ กชพ.พธ.ทร. น.ส.รัชญา ตนะทิพย์
๔๖ พ.จ.อ.สมเพียรชัย โพธ์ินาแค ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.พงศ์ธร โพธ์ินาแค
๔๗ พ.จ.อ.สมนึก อิงช านิ กรม กสพ.ฐท.สส. น.ส.มณัฐณิชา อิงช านิ
๔๘ พ.จ.อ.ปรีดา แสงแตง รร.ชุมพลทหารเรือฯ ด.ญ.ปาณิสรา แสงแตง
๔๙ พ.จ.อ.พัฒรพงค์ สลางสิงห์ กรม รฝ.๑ ด.ช.ภูริพรรธน์ สลางสิงห์
๕๐ พ.จ.อ.ชยพัทธ์ กัญจน์กษิดิส พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ ด.ช.รชต กัญจน์กษิดิส
๕๑ พ.จ.อ.อุทัย ชินชัยภูมิ อล.ทร. ด.ญ.สุชัญญา ชินชัยภูมิ
๕๒ ร.ต.สันติ เผือกนวล ศกล.พธ.ทร. นายธนภัทร เผือกนวล
๕๓ พ.จ.อ.บัญชา ศรีน้อย ศฝ.สอ.รฝ. ด.ญ.นันท์สินีย์ ศรีน้อย

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร
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ล ำดับ สังกัด
๕๔ พ.จ.อ.อดิศักด์ิ ศรีระหัง พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ ด.ช.กันต์กวี ศรีระหัง
๕๕ ร.ท.สุรพงษ์ ศรีมงคล สพ.ทร. ด.ญ.กัญญาวีร์ ศรีมงคล
๕๖ พ.จ.อ.วินัย ประทุมทอง บก.สอ.รฝ. น.ส.นันทิชา ประทุมทอง
๕๗ พ.จ.อ.จักรพงษ์ โอฐจันทึก กบร.กร. ด.ช.ภัทรพล โอฐจันทึก
๕๘ ร.อ.หญิง นิภา ทิศรักษ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ด.ช.พลาธิป ทิศรักษ์
๕๙ พ.จ.อ.ทองใส กุลาราช กรม สอ.๑ ด.ช.สุวิจักขณ์ กุลาราช
๖๐ พ.จ.อ.เชิดศักด์ิ กะทิสาท พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ปัณณวัฒน์ กะทิสาท
๖๑ พ.จ.อ.ฉัตรชัย แต้มเติม นรข. น.ส.ชามาวีร์ แต้มเติม
๖๒ ร.ท.จ านง ค์ เปรมปรีดา กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ธีรพัทธ์ เปรมปรีดา
๖๓ พ.จ.อ.อังคาร ขันทองค า ร.ล.เจ้าพระยา กฟก.๒ กร. ด.ญ.พรรณกร ขันทองค า
๖๔ นายรุ่งโรจน์ ดีพยุง อรม.อร. ด.ช.ปัณฑ์ธร ดีพยุง
๖๕ ร.ท.สยาม ออมนพ กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.สิริขวัญ ออมนพ
๖๖ ร.ท.สมบูรณ์ มาตโห้ บก.สอ.รฝ. ด.ช.ศุภฐกาญจน์ มาตโห้
๖๗ พ.จ.อ.สายชล หลอดทอง พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ ด.ช.ปัญญพัฒน์ หลอดทอง
๖๘ พ.จ.อ.ทะนงค์ ค าวงค์ ศสร.สอ.รฝ. นายเนติรัฐ ค าวงค์
๖๙ น.ต.ชัยรัตน์ วงศ์ศรีชา กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ธนพร วงศ์ศรีชา
๗๐ น.ท.พงษ์ศักด์ิ ธงงาม พล.นย. น.ส.ปัทมพร ธงงาม
๗๑ น.ต.หญิง นัทวดีพร ใจดี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.ณัฐฏ์ณกฤษ วรรณโต
๗๒ น.อ.สุธี มาเกิด บก.ฐท.สส. นายธีร์ปกรณ์ มาเกิด

ล ำดับ สังกัด
๑ นางภัทรา สะชาโต กิจการไฟฟ้าฯ ด.ช.กิตติภัทร สะชาโต
๒ นายอนุรักษ์ เอ่ียมเพ็ชร กิจการไฟฟ้าฯ ด.ช.อนุภัทร เอ่ียมเพ็ชร
๓ น.ส.รวิวร ยศพลภัทร กิจการไฟฟ้าฯ ด.ญ.นภัสร์นันท์ หาญปราบพันธ์มณี
๔ จ.ท.สินธวัช ก้องเวหา กรง.ฐท.สส. ด.ช.นัทธพงศ์ ก้องเวหา
๕ นายสฤษด์ิ จันทะสอน กิจการไฟฟ้าฯ ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ จันทะสอน
๖ น.ส.งามพรรณ เพ็ชรฉกรรจ์ กิจการไฟฟ้าฯ ด.ญ.จิณัฐตา แต้มงาม
๗ นางสายฝน โสมดี กิจการประปาฯ ด.ช.กฤตภัทร โสมดี
๘ น.ส.อุไรรัตน์ แม่นปืน รร.สัตหีบ เขต กร. ด.ช.ธนัช จันทรเพท
๙ น.ส.ปัณณ์นิดา ปานน่ิม กิจการไฟฟ้าฯ ด.ญ.โชติชนิต ปานน่ิม

๑๐ นายอมรศักด์ิ ผาสุข กิจการไฟฟ้าฯ ด.ช.กิตติพัทธ์ ผาสุข
๑๑ น.ส.ดวงพร จันทจร กิจการอาคารรับรองฯ ด.ช.อัมรินทร์ จันทจร
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ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

ระดับประถมศึกษำ  ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท  จ านวน ๑๓๕ ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร



ล ำดับ สังกัด
๑๒ น.ส.อทิตยา ผะเผิน สอ.ฐท.สส. ด.ญ.กานต์พิชชา บุญส่งสิน
๑๓ จ.อ.ไฉน พิณาพงศ์ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ช.กฤษกร พิณาพงศ์
๑๔ จ.อ.กฤษฎา วรสาร กรง.ฐท.สส. ด.ญ.จิตติมา วรสาร
๑๕ จ.อ.อานนท์ แดงแสง กชพ.พธ.ทร. ด.ญ.กรวรรณ แดงแสง
๑๖ น.ส.มุนินทร์พร เกษแก้ว กิจการไฟฟ้าฯ ด.ช.สิรวิชญ์ พลายสาสินธ์ุ
๑๗ น.ส.สุนิภา ทุมชาย รร.สัตหีบ เขต กร. ด.ญ.สิริกร ภู่พวงทอง
๑๘ จ.อ.วิทวัส สัจจา พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ ด.ญ.พิจิกา สัจจา
๑๙ พ.จ.อ.สุเมธ คงซ่าน บก.ทท. ด.ญ.รินรดา คงซ่าน
๒๐ นายอิสมาอีน นิยมเดชา กรง.ฐท.พง.ทรภ.๓ ด.ช.อามีน นิยมเดชา
๒๑ นายสมพงษ์ ซุ่นหลี ศกล.พธ.ทร. ด.ช.ณฐพงศ์ ซุ่นหลี
๒๒ ร.ท.หญิง นลิน สวยค้าข้าว รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ภัทร์นลิน วงศ์ศรีเมือง
๒๓ จ.อ.เชาวลิตร รุ่งเรืองดี กขส.ฐท.สส. ด.ญ.สโรชา รุ่งเรืองดี
๒๔ จ.อ.ชาญณรงค์ ทิศทอง พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ ด.ช.เมธาสิทธ์ิ ทิศทอง
๒๕ จ.อ.พงษ์ศักด์ิ โรจน์บุญถึง ศฝ.สอ.รฝ. ด.ญ.ปภาวรินทร์ โรจน์บุญถึง
๒๖ จ.อ.วีรนันท์ พันโนน กรม รฝ.๑ ด.ญ.วรรณรดา พันโนน
๒๗ จ.อ.ชลวิทย์ ขวัญแก้ว สก.ทร. ด.ญ.ธัญณัชฌา ขวัญแก้ว
๒๘ นายปริวัติ คงคุ้ม กรง.ฐท.พง.ทรภ.๓ ด.ญ.ธิดารัตน์ คงคุ้ม
๒๙ จ.อ.สุรเชฎฐ์ พลอยประเสริฐ กทส.ฐท.สส. ด.ช.พรภวิษย์ พลอยประเสริฐ
๓๐ จ.อ.วรินทร สาริมาน ร้อย.สห.พล.นย. ด.ญ.สธนธร สาริมาน
๓๑ นายสุรพงษ์ จ่ันเอียบ ฐท.พง.ทรภ.๓ ด.ช.จักรภพ จันเอียบ
๓๒ พ.จ.อ.ชาคริต ทองยืน พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ปกรณ์ ทองยืน
๓๓ จ.อ.สุรศักด์ิ น่ิมสนอง กกพศ.ฐท.สส. ด.ช.ศุภกร น่ิมสนอง
๓๔ พ.จ.อ.โกเมศ เจริญผล อรม.อร. ด.ช.รุจิภาส เจริญผล
๓๕ จ.อ.สัมฤทธ์ิ วาสนาวิน กบร.กร. ด.ญ.กฤติกา วาสนาวิน
๓๖ พ.จ.ต.ปฏิวัติ สู่เสน ศฝท.ยศ.ทร. ด.ช.ศุภสิน สู่เสน
๓๗ จ.อ.ชุมพร เอมชม สอ.รฝ. ด.ญ.กรชนก เอมชม
๓๘ จ.อ.นรชัย บ้านเนิน พัน.รฝ.๑๒ กรม รฝ.๑ ด.ญ.พัชนันท์ บ้านเนิน
๓๙ นายสมศักด์ิ ศรีแสง ฐท.พง.ทรภ.๓ ด.ช.สุภศักด์ิ ศรีแสง
๔๐ พ.จ.อ.พงศ์เทพ มาลาอี ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช กฟก.๑ กร.ด.ช.พงษ์รภี มาลาอี
๔๑ จ.อ.ส าเริง อ่อนโพธ์ิแก้ว กทส.ฐท.สส. ด.ญ.พิชฌามญช์ุ อ่อนโพธ์ิแก้ว
๔๒ จ.อ.อภิสิทธ์ิ ผสมทรัพย์ สพ.ทร. ด.ญ.ณัชชา ผสมทรัพย์
๔๓ จ.อ.ชาติชาย ดีดิษฐ์ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ ด.ช.ธนิสร ดีดิษฐ์
๔๔ นายวสันต์ จันทร์มุณี ฐท.พง.ทรภ.๓ ด.ญ.วิการดา จันทร์มุณี
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ล ำดับ สังกัด
๔๕ นายสาคร ภาษาดี สอ.ฐท.สส. ด.ช.คงภักร์ ภาษาดี
๔๖ พ.จ.อ.เจษฏา ยอดแก้ว รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ด.ญ.ศุภิสรา ยอดแก้ว
๔๗ จ.อ.ส าราญ มละสาร ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.กัณตพงศ์ มละสาร
๔๘ นายทักษิณ ใจค า กรง.ฐท.สส. ด.ช.กฤษณพงศ์ ใจค า
๔๙ พ.จ.อ.ศุภฤกษ์ ศิลสุข กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.ประภาพร ศิลสุข
๕๐ จ.อ.พีรวิชช์ ศรีชัยศักด์ิ นสร.กร. ด.ญ.ธัญญพัทธ์ ศรีชัยศักด์ิ
๕๑ จ.อ.เสน่ห์ คล้ายสุวรรณ์ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ ด.ญ.พันธนันท์ การักษ์
๕๒ นายนฤชิต สมเงิน กขส.ฐท.สส. ด.ญ.ธนพร สมเงิน
๕๓ จ.อ.พิทักษ์ มีเงิน กรง.ฐท.สส. ด.ช.อัครพงษ์ มีเงิน
๕๔ พ.จ.อ.วินัย เช้ือสุวรรณ ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.วนัชพร เช้ือสุวรรณ
๕๕ จ.อ.ธนะวัฒน์ ช่วยพยุง พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ ด.ญ.อรณิชา ช่วยพยุง
๕๖ จ.อ.นิรุตติ ช่วงกลาง พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ ด.ช.ก้องภูริวัชร์ ช่วงกลาง
๕๗ พ.จ.อ.นฤกร อินทร์ศิริ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.ภิรมณ อินทร์ศิริ
๕๘ จ.อ.องอาจ ทองทวีพร กรม สอ.๑ ด.ช.ปกป้อง ทองทวีพร
๕๙ พ.จ.อ.ค าภู หอมสมบัติ กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.พัชรญา หอมสมบัติ
๖๐ พ.จ.อ.เตชินท์ทักษ์ อาชากาญจนเมธี กรม สอ.๒ ด.ญ.ชยารัตน์ อาชากาญจนเมธี
๖๑ พ.จ.อ.อุดมศักด์ิ เทศผล พัน.รฝ.๑๒ กรม รฝ.๑ ด.ช.ณัฐกรณ์ เทศผล
๖๒ พ.จ.อ.อัศวิน พรอนันต์ไพบูลย์ พธ.ทร. ด.ช.อภิภช พรอนันต์ไพบูลย์
๖๓ พ.จ.ท.วิธวินท์ หาญกล้า พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ภัทรคุณ หาญกล้า
๖๔ พ.จ.อ.ชัยสิทธ์ิ เล่าฮ้อ กอง สน.กร. ด.ช.ปรินทร เล่าฮ้อ
๖๕ จ.อ.ธนาวุฒิ ชมภูหลง พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ ด.ญ.ธันญาพร ชมภูหลง
๖๖ พ.จ.อ.สมบัติ สวยงาม กทส.ฐท.สส. ด.ญ.เบญญาภา สวยงาม
๖๗ พ.จ.อ.บุญสม ปานโต กขส.ฐท.สส. ด.ช.พุฒิเมธ ปานโต
๖๘ จ.อ.ปรีชา บุญมา ทรภ.๓ ด.ช.วรากร บุญมา
๖๙ จ.อ.เศรษฐพงษ์ ยศอาลัย ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.ณัฏฐิกา ยศอาลัย
๗๐ ร.อ.อวิรุทธ์ ชุ่มเมืองปัก กทบ.กร. ด.ญ.ภิมนมาส ชุ่มเมืองปัก
๗๑ พ.จ.อ.อรรถกร ดวงสาพล ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.ธิติมา ดวงสาพล
๗๒ พ.จ.อ.ทศพร มาลารัตน์ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ช.ชัยวัฒน์ มาลารัตน์
๗๓ ร.ต.สมเจตน์ สังข์โชติ กบร.กร. ด.ญ.กวินธิดา สังข์โชติ
๗๔ พ.จ.อ.หญิง วาสนา เทพประโมง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.ธราธร เทพประโมง
๗๕ พ.จ.อ.พิทักษ์ จันทร์รักษ์ สอ.รฝ. ด.ช.ภัทรธร จันทร์รักษ์
๗๖ พ.จ.อ.สามารถ จ่ันพา กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.สุปัฐยา จ่ันพา
๗๗ พ.จ.อ.ปฏิวัติ จิตรบรรเทา พัน.ช.พล.นย. ด.ช.ปภิณวิช จิตรบรรเทา

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร
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ล ำดับ สังกัด
๗๘ พ.จ.อ.ไผ่ก าเพลิง บุตะกาศ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ ด.ช.ชัชพงศ์ บุตะกาศ
๗๙ พ.จ.อ.หญิง รัชนี พัสตรานนท์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.ชนนน พัสตรานนท์
๘๐ นายธนวัฒน์ จันทถิระ กรง.ฐท.สส. ด.ช.ธนทัต จันทถิระ
๘๑ พ.จ.อ.ราชิตศักด์ิ พูนพนัง พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ ด.ญ.ป่ินปินัทธ์ พูนพนัง
๘๒ พ.จ.อ.ประยูร เทพกัน กลน.กร. ด.ญ.ฐิติกัญญ์ เทพกัน
๘๓ ร.ต.ปรีชา ทานะขันธ์ ศกล.พธ.ทร. ด.ช.ปวรรุจน์ ทานะขันธ์
๘๔ ร.ท.พลณกูล เพศประเสริฐ ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.ธนัชชา เพศประเสริฐ
๘๕ ร.ท.สมชาย ทิพนาค กชธ.ฐท.สส. ด.ช.สุทธิเจตน์ ทิพนาค
๘๖ พ.จ.อ.ภิรมย์ เหมาะสมัย พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ ด.ญ.ณัฐณิชา เหมาะสมัย
๘๗ พ.จ.อ.สากล เขียดจะโป๊ะ นสร.กร. ด.ช.ศิวชญา เขียดจะโป๊ะ
๘๘ พ.จ.อ.เกษม บัวเผ่ือน พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ ด.ช.ณัฐภัทร บัวเผ่ือน
๘๙ พ.จ.อ.อภิชาติ แฉล้ม พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ด.ช.พงศ์กฤต แฉล้ม
๙๐ พ.จ.อ.เทอดเกียรติ จ าปาโอ้ก พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ณดา จ าปาโอ้ก
๙๑ พ.จ.อ.เดชสยาม ธนูชาญ กรม สน.พล.นย. ด.ญ.ศรัณย์พร ธนูชาญ
๙๒ พ.จ.อ.สมยศ สงคง ฐท.สข.ทรภ.๒ ด.ช.อิศรายุทธ สงคง
๙๓ ร.ต.พิษณุ บุตรดี กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ณัฐสิทธ์ิ บุตรดี
๙๔ พ.จ.อ.ผองผไทคาม อินลี สพ.ทร. ด.ช.สรัณยพงษ์ อินลี
๙๕ ร.ต.กิตติพศฌ์ คงพูน กรง.ฐท.สข.ทรภ.๑ ด.ช.ธนบดินทร์ คงพูน
๙๖ พ.จ.อ.กาหลง อยู่สมบูรณ์ กฝร. ด.ช.ทศกฤษ อยู่สมบูรณ์
๙๗ ร.อ.ศราวุธ สินสุข สตน.ทร. ด.ช.ธนวัฒน์ สินสุข
๙๘ ร.ต.อนุพงษ์ สมสกุล อร. ด.ญ.อมลณัฐ สมสกุล
๙๙ พ.จ.อ.สมถวิล อัคธรรม กบร.กร. ด.ช.สรธร อัคธรรม

๑๐๐ พ.จ.อ.ถาวร โสพรม กชพ.พธ.ทร. ด.ช.นภนต์ โสพรม
๑๐๑ พ.จ.อ.วิเชียร สุขสวัสด์ิ กชธ.ฐท.สส. ด.ช.วรปรัชญ์ สุขสวัสด์ิ
๑๐๒ พ.จ.อ.พนม ค้าคล่อง ศฝท.ยศ.ทร. ด.ช.ทัณฑธร ตระกูลสันติรัตน์
๑๐๓ พ.จ.อ.หญิง นุชนาถส าราญกิจ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.ปุณณวิชญ์ บังเกิด
๑๐๔ พ.จ.อ.ประเสริฐ กลมวง อรม.อร. ด.ญ.ณัฐกมล กลมวง
๑๐๕ ร.ท.ศักด์ิสิทธ์ิ บุญสมัคร กบร.กร. ด.ญ.ธัญวรัตม์ บุญสมัคร
๑๐๖ ร.ท.ศกุนต์ พรมเจริญ กยพ.กร. ด.ช.กฤตภาส พรมเจริญ
๑๐๗ นายอ านาจ จิระมานิต กรง.ฐท.สส. ด.ช.ปัณณวิชญ์ จิระมานิต
๑๐๘ พ.จ.อ.ธนวัฒน์ ใจมาลา กกพศ.ฐท.สส. ด.ช.กัญธี ใจมาลา
๑๐๙ ร.ต.วุฒิเกียรติ วิเชียรเทียบ กรง.ฐท.สส. ด.ญ.นภัสกร วิเชียรเทียบ
๑๑๐ พ.จ.อ.กิตตินันท์ มหาดไทย กรง.ฐท.สส. ด.ช.พชรดนัย มหาดไทย
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ล ำดับ สังกัด
๑๑๑ พ.จ.อ.เอกรัตน์ ทองเดชะ กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.วริศรา ทองเดชะ
๑๑๒ พ.จ.อ.อุดม ปัดไชยสง พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ ด.ช.จิรภัทร ปัดไชยสง
๑๑๓ พ.จ.อ.สถิตย์ นุสาวา กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.ฟ้าใด นุสาวา
๑๑๔ ร.ท.เจด็จ สายธนู รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ด.ญ.ศิรภัสสร สายธนู
๑๑๕ ร.อ.เอกภาพ อรัณยกานนท์ ทรภ.๑ ด.ช.ภากร อรัณยกานนท์
๑๑๖ ร.อ.วิชัย เท่ียงดี รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ด.ช.ชัยวิชญ์ เท่ียงดี
๑๑๗ พ.จ.อ.วิทยา ข าแก้ว พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ ด.ญ.ปริยาภัท ข าแก้ว
๑๑๘ ร.อ.สุวัตร จงเล่ียมกลาง กรม ทพ.นย. ด.ช.นรภัทร จงเล่ียมกลาง
๑๑๙ ร.ต.อนุพันธ์ บุณโยประการ นสร.กร. ด.ช.รัฐสภา บุณโยประการ
๑๒๐ น.ต.หญิง นันท์นลินศรีสว่าง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.ภอฎี ศรีสว่าง
๑๒๑ ร.อ.มารุต เพ็ญ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ช.พลพหล เพ็ญ
๑๒๒ ร.อ.สมพร อุ่นแสง กฟก.๒ กร. ด.ช.พีรวิทย์ อุ่นแสง
๑๒๓ ร.ต.วิชัย ล่าชัย กบร.กร. ด.ญ.ธมลวรรณ ล่าชัย
๑๒๔ พ.จ.อ.สาโรจน์ ค าเอียด พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ ด.ช.คุณาวิชญ์ ค าเอียด
๑๒๕ น.ต.หญิง วิไล วังแก้ว บก.ฐท.สส. ด.ญ.นวินดา วังแก้วช านาญไตรภพ
๑๒๖ น.ท.ไพโรจน์ หุมวังล้ี กร. ด.ช.กิตติชัย หุมวังล้ี
๑๒๗ น.ท.หญิง ธรกนก พุฒศรี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.ภูกวิน ห่วงจริง
๑๒๘ น.ท.กรกฎ บัวรา สพ.ทร. ด.ช.ภพธรรม บัวรา
๑๒๙ ร.อ.มโนมัย ทุมมณี ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.ณัฐดนัย ทุมมณี
๑๓๐ ร.ท.อานุภาพ เนียมฉาย ศกล.พธ.ทร. ด.ช.รุจิภาส เนียมฉาย
๑๓๑ น.ท.หญิง ณัฐปาลิน เจริญทอง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.กณัฐพณ ล้ิมเจริญ
๑๓๒ น.อ.หญิง รุจิเรข ธรรมเจริญ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ช.ธีร์ณภัท โกสินตระกูลชัย
๑๓๓ น.ต.ปราโมทย์ จิระวงษ์ถาวร บก.กร. ด.ญ.ปทิตตา จิระวงษ์ถาวร
๑๓๔ น.อ.สมเจษฎ์ พ่วงรักษ์ ยศ.ทร. ด.ญ.ชญานุช พ่วงรักษ์
๑๓๕ นายสุจินต์ เรืองอุดม บ านาญ ด.ช.ชนันท์ภัทร เรืองอุดม

ล ำดับ สังกัด
๑ น.ส.กาญจนา พานเจิม กิจการไฟฟ้าฯ ด.ช.ภัทรพล พานเจิม
๒ นายบัณฑิต แก้วชิงดวง กิจการไฟฟ้าฯ ด.ญ.พิมพ์มณี แก้วชิงดวง
๓ จ.ท.อรรถพล ชุมเชิด ฐท.พง.ทรภ.๓ ด.ช.ธนวัฒน์ ชุมเชิด
๔ จ.อ.ศวิกร จิลลานนท์ บก.ฐท.สส. ด.ช.วีรภัทร จิลลานนท์
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ล ำดับ สังกัด
๕ จ.อ.อาคม คงคุ้ม ฐท.พง.ทรภ.๓ ด.ช.ธนบดี คงคุ้ม
๖ นายอาทิตย์ โสภากุล อรม.อร. ด.ญ.อธิติยา โสภากุล
๗ จ.อ.มนตรี สนสวัสด์ิ พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ด.ช.ปิยพัทธ์ สนสวัสด์ิ
๘ นายฐาปณัฐ แสวงพันธ์ อรม.อร. ด.ญ.กนกฉัตร แสวงพันธ์
๙ นายอภิชาติ บุญมา ฐท.พง.ทรภ.๓ ด.ญ.บุญมาตา บุญมา

๑๐ จ.อ.ภัทรพงศ์ เทตะรัตน์ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ด.ญ.ภัทรธิดา เทตะรัตน์
๑๑ พ.จ.อ.เฉลิมพงษ์ ยอดทอง สพ.ทร. ด.ช.ณัชฐปกรณ์ ยอดทอง
๑๒ พ.จ.อ.หน่ึงณัฐวุฒิ ทิมทอง บก.กร. ด.ญ.ปรียาภัทร ทิมทอง
๑๓ พ.จ.อ.กฤติวัฒน์ ศรีชนกุลพัทธ์ กรง.ฐท.สส. ด.ช.พิชัยยุทธ ศรีชนกุลพัทธ์
๑๔ พ.จ.อ.ชนทัช สิงห์ กชพ.พธ.ทร. ด.ญ.ชัญญณัท สิงห์
๑๕ พ.จ.อ.อดุลย์ เวียงจันทร์ กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ณัฐพงศ์ เวียงจันทร์
๑๖ นายปรีชา สุขสมจิตร อรม.อร. ด.ญ.กัลยกร สุขสมจิตร
๑๗ พ.จ.อ.วีระพงค์ เต้ียนวล ทรภ.๒ ด.ญ.กฤษฏ์ิชญาภาร์เต้ียนวล
๑๘ พ.จ.อ.สามารถ พัชนี กตอ.กร. ด.ช.พงษ์พิชญ์ พัชนี
๑๙ พ.จ.อ.ธนากร โยธาเสน กบร.กร. ด.ช.ณัฏฐ์นาวี โยธาเสน
๒๐ ร.ต.สกล กองดวง ฐท.สข.ทรภ.๒ ด.ช.ณฏฐพล กองดวง
๒๑ พ.จ.อ.ธีระยุทธ ประสิทธ์ิพิชิต กชพ.พธ.ทร. ด.ช.พิทยุตม์ ประสิทธ์ิพิชิต
๒๒ พ.จ.อ.ธนภูมิ พ่ึงสูงเนิน ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.ธนนันท์ พ่ึงสูงเนิน
๒๓ พ.จ.อ.วิรัตน์ เกียวสัมพันธ์ ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.พัชต์สิตา เกียวสัมพันธ์
๒๔ พ.จ.อ.วิชัย พูลเพ่ิม อล.ทร. ด.ช.ณัฐวัฒน์ พูลเพ่ิม
๒๕ น.ต.หญิง รุจิรา อัศวโสวรรณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ด.ญ.รชิดา ศักด์ินาวา
๒๖ ร.อ.จ ารัส ล้นเหลือ อล.ทร. ด.ช.ธนยศ ล้นเหลือ
๒๗ พ.จ.อ.วิรัตน์ วงษ์พันเสือ บก.ฐท.สส. ด.ช.ไตรรัตน์ วงษ์พันเสือ
๒๘ น.ต.ชัชวาลย์  สิงห์โต รร.ชุมพลทหารเรือฯ ด.ช.ธรรมณัฐ สิงห์โต

ระดับอนุบำล (ต่อ)  ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท  จ านวน ๒๘ ทุน

ช่ือสมำชิก ช่ือบุตร

 - ๙ -

ตรวจถูกต้อง

นาวาเอก   
(วิวัฒน์   ขวัญสูงเนิน)

ผู้อ านวยการ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ
เลขานุการคณะกรรมการแจกทุนการศึกษาสหกรณ์ฯ

กันยายน ๒๕๖๕
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