
ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 1 ด.ช.ณัฐพัฒน เบียดนอก ร.ต.หญิง ชยาภรณ  เบียดนอก ร.พ.ปนเกลา

2 ด.ญ.ณอาภา ขุนเพ็ง ร.ต. ศิวาวุธ  ขุนเพ็ง บก.กฟก.2 กร.

3 ด.ญ.ปาณิสรา ครุธา วาที่ ร.ต. สุทธิพงศ  ครุธา กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

4 ด.ญ.ฐิติกาญจน พุมโพธิ์ทอง น.ต.หญิง มณฑกานต  มีนอย รพ. สิริกิติ์

5 ด.ช.ธชาทัช ธนะคํามูลตรี วาที่ ร.ต. ธบดี  ธนะคํามูลตรี กรมแพทย ทร.

6 ด.ช.พุทธิชา กลิ่นหอม ร.ต. สรวุศ  กลิ่นหอม ร.ล.กระบี่

7 ด.ช.ศตคุณ ปาลรัตน น.ท. พรเทพ  ปาลรัตน กองเรือบรรทุก ฮ.

8 ด.ช.คณพศ ภวภูวดล ร.ท. สุรศักดิ์  ภวภูวดล ร.ล.รัง

9 ด.ช.พีรดนย พรหมสุวรรณ ร.อ. ระบิล  พรหมสุวรรณ สตช.ทร.

10 ด.ญ.วรรญชญ หนูเจริญ น.ท. เนติ  หนูเจริญ บก. กร.

11 ด.ญ.พิมพชนก เหลืองออน น.ท. กัปตัน  เหลืองออน ร.ล.เจาพระยา

12 ด.ญ.ธารรดา สายศรี น.ต. พงศกร  สายศรี นสร.กร.

13 ด.ช.พฤกษพัศวัฒน ยุทธชัย น.อ. จิรวุฒิ  ยุทธชัย กพร.ทร.

14 ด.ช.ภูรินทร ภูเพียงใจ น.อ. วิวัฒน  ภูเพียงใจ กพ.ทร.

ประทวน 1 ด.ญ.ประภาพร แกวอินตา พ.จ.ต. วิโรจน  แกวอินตา บก.สอ.รฝ .

2 ด.ญ.อมริศา ศรีคชา จ.อ. ภาสกร  ศรีคชา ร.ล.นราธิวาส

3 ด.ญ.กนกทิพย กองทอง พ.จ.ท. วสันต  กองทอง ทัพเรือภาคที่ 3

4 ด.ช.กฤษปภณ จันทรสาขา จ.อ. พัศทร  จันทรสาขา กองเรือลําน้ํา

5 ด.ช.กรชวัล เจริญผล จ.อ. สมชาย  เจริญผล ศฝ.สอ.รฝ.

6 ด.ช.ปยวัช เตชะวงศ จ.อ. วิทวัช  เตชะวงศ ร.ล.ภูมิพล

7 ด.ช.ปติภัทร บุญหอ จ.อ. ปยะวัฒน  บุญหอ บก. กบร.

8 ด.ญ.เกตนรัตน บุญราช จ.อ. เชษฐพงศ  บุญราช บก. กฝร.

9 ด.ช.ธาวิน กลั่นกสิกรณ พ.จ.อ.(พ) ธีระยุทธ  กลั่นกสิกรณศฝ.สอ.รฝ.

10 ด.ญ.ปภาวรินท สิงหแจม จ.อ. ประธาน  สิงหแจม กองสนับสนุน กร.
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ประทวน 11 ด.ญ.นลินทิพย อวนภักดี จ.อ. สัญญาวุฒิ  อวนภักดี ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

12 ด.ช.จุมพล มากสาคร จ.อ. พิศาล  มากสาคร เรือ ต.237

13 ด.ช.ดลธี รอดเจริญ พ.จ.ท. ณัฐกานต  รอดเจริญ บก. กฝร.

14 ด.ช.ปญจพล สาตรนอก จ.อ. ปยะพงษ  สาตรนอก ร.ล.บางปะกง

15 ด.ญ.ปทมธร เกตุบัวแกว จ.อ. อนุสรณ  เกตุบัวแกว บก.กทบ.กร.

16 ด.ช.ณัฐพัฒน จันทรางกูล จ.อ. ณัฐพล  จันทรางกูล พัน สอ.11

17 ด.ช.อดุลวิทย งอกจินดา พ.จ.ท.หญิง ศุภักษณา  งอกจินดากองบิน 1 กบร.กร.

18 ด.ช.พิสิษฐ จันทวรินทร พ.จ.อ. ชาคริต  จันทวรินทร ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

19 ด.ญ.นัทธสุดา สินพูล จ.อ. ศุภณัฐ  สินพูล ร.ล.กระบุรี

20 ด.ช.ชัยนันท บัวทอง จ.อ. อนันทชัย  บัวทอง กองบิน 2 กบร.กร.

21 ด.ญ.ภัทราภร พิกุลขาว จ.อ. ทนงค  พิกุลขาว ศสร.สอ.รฝ.

22 ด.ช.ภีรพัฒน จันทองจีน จ.อ. ภูวดล  จันทองจีน รอย บก.สอ./รฝ.

23 ด.ช.กิตติกวี แกวชัย พ.จ.อ. สฤษดิ์  แกวชัย พันซบร.สน.สอ.

24 ด.ญ.ณัฏฐธิดา แกวเกิด จ.อ. ณัฐดนัย  แกวเกิด บก. กร.

25 ด.ช.บุญยวัฒน บัวสาย จ.อ. ทรงวุฒิ  บัวสาย บก.กทบ.กร.

26 ด.ญ.เขมฐจิรา บุญยรัตน จ.อ. ธนวัฒน  บุญยรัตน ร.ล.เจาพระยา

27 ด.ญ.อนันตญา จํารัญ จ.อ. อนุวัฒน  จํารูญ บก. กบร.

28 ด.ช.ดนุเดช เครงกําเนิด จ.อ. รัตนพล  เครงกําเนิด ร.ล.คีรีรัฐ

29 ด.ช.ชนรพ สุวรรณฤทธิ์ จ.อ. นัฐฐกรณ  สุวรรณฤทธิ์ ร.ล.ภูมิพล

30 ด.ช.กฤตภัทร คําตา จ.อ. เอกวิทย  คําตา ร.ล.ภูมิพล

31 ด.ญ.ชญานิศ มาลัยญาติ พ.จ.อ. นิพัทธ  มาลัยญาติ บก. กบร.

32 ด.ช.ศุภสิทธิ์ บุตรสาร พ.จ.อ. ชาตรี  บุตรสาร ร.ล.ตาป กฟก.1

33 ด.ช.ณัฐพงษ ทินกร พ.จ.ท. ทัย  ทินกร พัน 21

34 ด.ช.วรกันต คุมประโคน พ.จ.อ. สุกิม  คุมประโคน กรมสรรพาวุธ ทร.

35 ด.ญ.นุตประวีณ ธรรมสัตย จ.อ. พรศักดิ์  ธรรมสัตย สงเอง

36 ด.ช.ปวริศร เรืองผึ้ง พ.จ.อ.หญิง ธันยากร  เรืองผึ้ง รพ. สิริกิติ์

37 ด.ช.ปุณศฐภัตน แสงรัตน จ.ต. วศันธร  แสงรัตน พัน รฝ.11 กรม รฝ
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ประทวน 38 ด.ช.ธนเดช พวงไพโรจน พ.จ.อ. สุรชาติ  พวงไพโรจน บํานาญตัดผานธนาคาร

39 ด.ญ.สุพิชญา สุยะใหญ จ.อ. เอกพันธ  สุยะใหญ กองบิน 2 กบร.กร.

40 ด.ช.แสนยากร สิงหโตทอง จ.อ. สุปญญา  สิงหโตทอง ร.ล.จักรีนฤเบศร

41 ด.ช.กลิน มัฆวาล จ.อ. โสภณ  มัฆวาล ร.ล.มันนอก

42 ด.ช.สหรัฐ สวัสดิผล จ.อ. สหัสพล  สวัสดิผล เรือ ต.113

43 ด.ญ.ณัฐฉัตรขวัญ วิเศษรังสีพิพัฒนจ.อ. ณัฐพล  วิเศษรังสีพิพัฒน ร.ล.นเรศวร

44 ด.ช.อติคุณ ศรจอน พ.จ.อ. วิระ  ศรจอน พันซบร.สน.สอ.

45 ด.ช.เมธาสิทธิ์ ทิศทอง จ.อ. ชาญณรงค  ทิศทอง สอ.พัน22

46 ด.ญ.วรรณธนาต พรหมรักษา จ.อ. วชิรศักดิ์  พรหมรักษา พันซบร.สน.สอ.

47 ด.ช.ภูบดินทร สันธิ จ.อ. สันติพงศ  สันธิ ร.ล.ภูมิพล

48 ด.ช.กฤตภาส นุชไพโรจน จ.อ. บัณฑิต  นุชไพโรจน บก. กฝร.

49 ด.ญ.พรนภัทร สุขวงษ จ.อ. สุพัฒพงษ  สุขวงษ ฐานทัพเรือพังงา

50 ด.ญ.เนวิกา สมณะ จ.อ. พิษณุ  สมณะ พันซบร.สน.สอ.

51 ด.ช.ภาคิน ทองปนแกว จ.อ. สัมพันธ  ทองปนแกว ทัพเรือภาคที่ 2

52 ด.ช.ภากร สุวิชา พ.จ.ต. เจนณรงค  สุวิชา บก.กฟก.2 กร.

53 ด.ญ.ฐิตาภรณ พูลสวัสดิ์ พ.จ.ท. นราธิป  พูลสวัสดิ์ ทัพเรือภาคที 1

54 ด.ญ.ชอผกา หมื่นหลุบกุง จ.อ. วรฤทธิ์  หมื่นหลุบกุง พัน รฝ.12 กรม รฝ

55 ด.ญ.ปริยาภรณ รวมใจ พ.จ.อ. ประหยัด  รวมใจ กรง.ฐท.สส .

56 ด.ญ.กันยสินี ถิ่นทัพไทย พ.จ.อ. สุนทร  ถิ่นทัพไทย เรือ ต.218

57 ด.ญ.นาราชา บุญสง จ.อ. ณัฐกาญ  บุญสง กองสนับสนุน กร.

58 ด.ญ.อริสา ลุนละวงษ จ.อ. อนุทัศน  ลุนละวงษ สถานีบิน กบร.กร.

59 ด.ช.สิมิลัน ความเพียร พ.จ.อ. นพเศรษฐ  ความเพียร ร.ล.คํารณสินธุ

60 ด.ญ.กัญฐิชา บุณยโยธิน จ.อ. ภูมเดชา  บุณยโยธิน ร.ล.แสมสาร

61 ด.ญ.ปุณิกา สีเหลือง จ.อ. ศักดิภาพ  สีเหลือง รอย บก.สอ./รฝ.

62 ด.ญ.สุภัสสรา รูปงาม จ.อ. สมศักดิ์  รูปงาม ร.ล.ภูมิพล

63 ด.ญ.ธาราวดี บัวธรา จ.อ. เสริมชาติ  บัวธรา พัน 12

64 ด.ญ.ณัฏฐพร อนประวัติ จ.อ. เอกพงศ  อนประวัติ พัน รฝ.11 กรม รฝ
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ประทวน 65 ด.ช.ภูริวัฒน ธนะวาสน จ.อ. อนุวรรตน  ธนะวาสน ร.ล.มันใน

66 ด.ช.กวินพัทธ สุรสิทธิ์ พ.จ.อ. ปฏิพัทธ  สุรสิทธิ์ ยก.ทร.

67 ด.ญ.ขวัญแกว โภครักษ พ.จ.อ. สุภกิจ  โภครักษ ศกล.พธ.ทร.

68 ด.ช.บุญฤทธิ์ จอดพิมาย จ.อ. ฉัตรชัย  จอดพิมาย กองเรือลําน้ํา

69 ด.ญ.นภัสนันท จันสีทา พ.จ.อ. นัฐวุฒิ  จันสีทา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

70 ด.ญ.ทิพอาภา พิมพิลึก พ.จ.อ. อัฐกฤต  พิมพิลึก ทัพเรือภาคที 1

71 ด.ช.นรินทรโชติ แกวศรีงาม พ.จ.อ. ปรีชา  แกวศรีงาม ศกล.พธ.ทร.

72 ด.ช.พงศภาคิน ไฉยา จ.อ. สรศักดิ์  ไฉยา ร.ล.จักรีนฤเบศร

73 ด.ช.ณัฐกร จิตอารี จ.อ. ณัฐพงษ  จิตอารี ร.ล.ภูมิพล

74 ด.ช.นิพิฐวิชญ บรรจงพินิจ พ.จ.อ. เอก  บรรจงพินิจ กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

75 ด.ญ.ณัฐณิชา จินตนา จ.อ. ภูวดล  จินตนา ร.ล.แสมสาร

76 ด.ญ.พิมพนารา จันทรมนตรี พ.จ.ท. พิชญยุทธ  จันทรมนตรี สถานีบิน กบร.กร.

77 ด.ญ.นิมมา บุญรัตน จ.อ. กิตติศักดิ์  บุญรัตน กง. รร.ชุมพล ฯ

78 ด.ช.กฤษณะ ชัยรักวงศ พ.จ.อ. เอกชาติ  ชัยรักวงศ บก.ฐท.สส.

79 ด.ญ.ชยาภรณ การสมพจน พ.จ.อ. วีรชัช  การสมพจน กองสนับสนุน กร.

80 ด.ญ.วรรณวิมล แพทยจะเกร็ง พ.จ.ต. ภัทรพงศ  แพทยจะเกร็ง ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

81 ด.ช.ณัฐวิทย เมืองโคตร พ.จ.ต. เกรียงศักดิ์  เมืองโคตร พัน รฝ.12 กรม รฝ

82 ด.ช.นรภัทร รอดดําริห พ.จ.อ. เกียรติศักดิ์  รอดดําริห กองสนับสนุน กร.

83 ด.ญ.จิรดา ประกอบกิจ พ.จ.ต. พรประสิทธิ์  ประกอบกิจ ร.ล.จักรีนฤเบศร

84 ด.ช.สิปปนันท ชูไกรไทย จ.อ. จักกฤษณ  ชูไกรไทย ร.ล.นเรศวร

85 ด.ช.ทศรัสมิ์ เชื้ออินทร พ.จ.อ. สนธิมาศ  เชื้ออินทร กองบิน 2 กบร.กร.

86 ด.ช.จิรายุ ราชแทน พ.จ.อ. ธรา  ราชแทน ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

87 ด.ช.จงกล มณีจํารัส จ.อ. คมสัน  มณีจํารัส พัน รฝ.12 กรม รฝ

88 ด.ญ.ณัฏฐนันท ยิ้มเมือง พ.จ.อ. กิตติ์พิพัชร  ยิ้มเมือง สลก.ทร.

89 ด.ญ.ปณิฏฐา ปดแกว จ.อ. อานนท  ปดแกว กองบิน 1 กบร.กร.

90 ด.ญ.ฉัตรวรีย กลักเพ็ชร พ.จ.อ. วรวี  กลักเพ็ชร กรมอูทหารเรือ

91 ด.ช.ณรงคฤทธิ์ ฮวบศรี พ.จ.อ. บรรหาญ  ฮวบศรี ขส.สน.สอ.

ผนวก ข - 4

 ระดับชั้นอนุบาล จํานวน 126 ทุน



ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 92 ด.ญ.ลวิตรา จันเทศ จ.อ. นพเดช  จันเทศ บก.กยฝ.กร .

93 ด.ช.คุณานนต นุชลา พ.จ.อ. คงฤทธิ์  นุชลา อูราชนาวีมหิดล อร.

94 ด.ญ.ศุภาพิชญ คุมวงษ พ.จ.อ. จักรพงษ  คุมวงษ ร.ล.ประจวบคีรีขันธ

95 ด.ญ.ปรินรดา สาลาด จ.อ. สุมาตย  สาลาด ร.ล.ภูมิพล

96 ด.ช.กฤติเดช ออนละมาย พ.จ.ท. ธรรมนูญ  ออนละมาย บก.กยพ.กร .

97 ด.ญ.พรนัชชา สนธิ พ.จ.อ. ไพบูลย  สนธิ ร.ล.ปตตานี

98 ด.ช.จักรพงศ แสนสุข จ.อ. สิทธิพล  แสนสุข ร.ล.ภูมิพล

99 ด.ญ.ชนัญชิดา รักษศิริ พ.จ.อ. คมสันต  รักษศิริ กองบิน 2 กบร.กร.

100 ด.ญ.นิชาภา ตะกอง จ.อ. อํานาจ  ตะกอง นสร.กร.

101 ด.ญ.ภิญญามาศ จันทรปลา พ.จ.อ. บุญเลิศ  จันทรปลา ร.ล.นเรศวร

102 ด.ญ.ชุดาภา ชูไชยยัง พ.จ.อ. สุเชาว  ชูไชยยัง กองบิน 2 กบร.กร.

103 ด.ช.ภูริช โตะถม พ.จ.อ. ชาญณรงค  โตะถม ศสร.สอ.รฝ.

104 ด.ช.ธนโชติ ทองศรี พ.จ.อ. โฆสิต  ทองศรี บก. กร.

ลูกจาง 1 ด.ช.รุจิภาส คํากอนแกว น.ส. สุชาวดี  คํากอนแกว บก. กฝร.

2 ด.ช.ธิปก บุญมี นาย ธนิกร  บุญมี กรง.ฐท.สส .

3 ด.ญ.กัญญาภัค ชางสาร น.ส. ศิรินทรา  เทศเจริญ รพ. สิริกิติ์

4 ด.ญ.พิมพกานต อินทพงษ น.ส. ศรัณยา  อินทพงษ บก. กฝร.

5 ด.ญ.กัญญานัฐ บรรเทาทุกข น.ส. นันทนภัส  เรไร กรมอูทหารเรือ

6 ด.ช.พชรดนัย หลงพิมาย นางสาว ศิริวรรณ  บุญขวาง บก. กบร.

7 ด.ญ.แพรวา ชวยพิเคราะห นาย นาวิน  ชวยพิเคราะห กรง.ฐท.สส .

8 ด.ญ.ณัฐกฤตา ทับเณร นาย ชัยทัศน  ทับเณร อูราชนาวีมหิดล อร.
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สัญญาบัตร 1 ด.ญ.ภัทรธิดา เพิ่มพูล วาที่ ร.ต. ภัทร  เพิ่มพูล รพ. สิริกิติ์

2 ด.ญ.พิชญธิดา อยูประเสริฐ ร.ต.หญิง พิชชาพร  อยูประเสริฐ ร.พ.ปนเกลา

3 ด.ญ.ทิพยธารา ชารีวรรณ ร.ท. สายันห  ชารีวรรณ กง.ทร.

4 ด.ช.ฉัตรดนัย หลักทอง ร.ต. ไมตรี  หลักทอง กองเรือดําน้ํา กร.

5 ด.ช.ศิวกร ทรัพยสมบูรณ วาที่ ร.ต. สมเดช  ทรัพยสมบูรณ อจปร.อร.

6 ด.ญ.ปาณิสรา ถามะพันธ ร.ท.หญิง กัลยวรานันท  ถามะพันธกอท.ฐท.สส.

7 ด.ญ.ภานุชนาถ ชาวพงษ ร.ต. สุประสิทธิ์  ชาวพงษ บก.กฟก.1 กร.

8 ด.ช.โชติปวินท ชีชาง ร.ท. ภักดี  ชีชาง ทัพเรือภาคที่ 3

9 ด.ช.ญาณพัฒน อาษาคติ ร.ท. สมศักดิ์  อาษาคติ ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

10 ด.ช.ภูมิใจ อภิญญาปญจะ ร.ท. ประณต  อภิญญาปญจะ กรมอูทหารเรือ

11 ด.ญ.กัญญพิชชา สมสีแกว ร.ท. สุนทร  สมสีแกว พันสารวัตรที่ 2 ฐท.

12 ด.ช.ณัฏฐพล ตนโศก ร.ท. ศิรพงศ  ตนโศก อูราชนาวีมหิดล อร.

13 ด.ช.ภูมิพัฒน เลขกลาง น.ต.หญิง ณัฐรดา  เลขกลาง รพ. สิริกิติ์

14 ด.ช.กฤตภาส แซมเพชร ร.ต. วิชญา  แซมเพชร นสร.กร.

15 ด.ช.สรชัช คมแท น.ต.หญิง สโรชิน  คมแท กรมแพทย ทร.

16 ด.ช.เกียรติกวิน แกวอาษา ร.ท. พิษณุ  แกวอาษา กองสนับสนุน กร.

17 ด.ช.ชินกฤต สีทองเกตุ ร.ท. ภาสพล  สีทองเกตุ เรือ ต.99

18 ด.ญ.กรภัทร กรรมาชีพ ร.ท. อัครชัย  กรรมาชีพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

19 ด.ญ.นัทธวิมล พิมพภูธร น.ต.หญิง ทิพยวิมล  รุงเรือง ร.พ.ปนเกลา

20 ด.ช.อกาลิโก เนตรภักดี น.ต.หญิง ทักษิณา  พิมพหนู รพ. สิริกิติ์

21 ด.ญ.สุณิชา หลําสะอาด พ.จ.อ. ประสิทธิ์  หลําสะอาด กง.กรมสน.พล.นย.

22 ด.ช.นิพิฐพนธ ใยงูเหลือม วาที่ ร.ต. นิพนธ  ใยงูเหลือม บก. กบร.

23 ด.ช.ชัยยวงศ ภูวงษ น.ต.หญิง พจมาลย  ภูวงษ รพ. สิริกิติ์

24 ด.ญ.ณัฐรดา นกนอย ร.ท. ภูวนัย  นกนอย พัน ร.3 กรม ร.1 นย.

25 ด.ญ.อาริยา ถ้ําแกว ร.ต. รณชัย  ถ้ําแกว รพ. สิริกิติ์

26 ด.ช.สหรัฐ ประยูรทอง ร.ต. ชาญณรงค  ประยูรทอง รพ.อาภากรเกียรติวงศ

27 ด.ช.กฤชนนท แปลงแดง น.ท. ศิวดล  แปลงแดง กพ.ทร.
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สัญญาบัตร 28 ด.ช.ผรณ พัฒนาวิจารย น.ท.หญิง ชุติพร  พัฒนาวิจารย รพ. สิริกิติ์

29 ด.ญ.แพรวธิดา คําสุข ร.อ. บุญเสริม  คําสุข บก.สอ.รฝ .

30 ด.ช.กฤชสุรชัช อารีรอบ ร.อ.หญิง รุจิรา  อารีรอบ รพ. สิริกิติ์

31 ด.ญ.ณัฐลัญช ทรัพยเจริญมาก น.ท. ฉัตรพร  ทรัพยเจริญมาก กรมยุทธศึกษา ทร.

32 ด.ช.ธรณินทร กลั่นทอง ร.ต. ชวนินทร  กลั่นทอง บก.สอ.รฝ .

33 ด.ช.กรัณ กิมสุวรรณ น.ต.หญิง ประภัสสร  โปชัน รพ. สิริกิติ์

34 ด.ญ.ณัฐฐาพร ศรีษะใบ ร.ต. บรรจง  ศรีษะใบ บก. กฝร.

35 ด.ช.กําพร เปลงขํา ร.อ.หญิง พรนภา  โภคา รพ. สิริกิติ์

36 ด.ญ.กฤติมา ขจรฟุง น.ท. จตุรงค  ขจรฟุง ขว.ทร.

37 ด.ช.ภัควสัญชญ แฉลมล้ํา ร.อ. เภา  แฉลมล้ํา บก. กบร.

38 ด.ญ.สุปรียา ราชู ร.ท. วิโรจน  ราชู บก.กตอ.กร .

39 ด.ญ.ปณณพร พรอมพอชื่นบุญ น.ต. สมศักดิ์  พรอมพอชื่นบุญ ร.ล.จักรีฯ กบร.กร.

40 ด.ญ.นันทนภัส มิ่งแกว น.ท.หญิง ศรีสุดา  มิ่งแกว รพ.อาภากรเกียรติวงศ

41 ด.ญ.ปุณณภา แกวประดับเพชร น.ท.หญิง ภาวิณี  หมื่นศรี กก.พศ.ฐท.สส.

42 ด.ช.กฤตชัย จูเซียน ร.อ. วิสูตร  จูเซียน กองเรือลําน้ํา

43 ด.ญ.ฐาณิญา แสนโคตร ร.ต. ธนเดช  แสนโคตร บก. กฝร.

44 ด.ญ.ปญจรัตน จิตหวัง ร.ท. สมศักดิ์  จิตหวัง กง. รร.ชุมพล ฯ

45 ด.ช.วัชระวิชญ ผสมทรัพย ร.ท. วีระชัย  เดชะ อูราชนาวีมหิดล อร.

46 ด.ญ.ปยะฉัตร เหมรา น.ต.หญิง ศรีเพ็ญ  พรรณปญญา รพ. สิริกิติ์

47 ด.ญ.ณธิดา นามเกษ น.ต.หญิง ละมัย  วงศาสนธิ์ รพ. สิริกิติ์

48 ด.ช.ฐิติภัทร แยมแสง ร.อ.หญิง สมาพร  ชางโต กรมแพทย ทร.

49 ด.ช.ยุทธนาวี วรสุทธิ์พิศาล วาที่ น.ต. ศักดิ์รพี  วรสุทธิ์พิศาล บก. กบร.

50 ด.ช.วงศธร อินทรเหวาวงษ น.ต. เจตนา  อินทรเหวาวงษ ทัพเรือภาคที 1

51 ด.ญ.วารุณี สุวรรณวงศ ร.ต. วัฒนา  สุวรรณวงศ บก. กร.

52 ด.ญ.จิณหนิภา แทนนิล น.ท.หญิง บุษญมาส  แทนนิล รพ. สิริกิติ์

53 ด.ญ.ปณฑิตา พินากัน ร.ต. อรรณพ  พินากัน ร.ล.สิมิลัน

54 ด.ญ.เณศรา สําเร็จผล น.ต. ชายัญ  สําเร็จผล กรม ร.1 พล.นย.
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สัญญาบัตร 55 ด.ญ.ชนาภัทร เหมรา น.ต. กมล  เหมรา สธน.ทร.

56 ด.ช.ณัฐภัทร พูลกลาง ร.ต. ปยณัฐ  พูลกลาง กองบิน 2 กบร.กร.

57 ด.ช.วชิรวิทย ผลลาภวงษเจริญ ร.ต. ณรงคกฤชษ  ผลลาภวงษเจริญทัพเรือภาคที 1

58 ด.ช.จอมเดช งามชาลี น.อ. คชพล  งามชาลี ยก.ทร.

59 ด.ญ.สิรามล ศรีลาวงษ ร.ท. สันติ  ศรีลาวงษ กองบิน 2 กบร.กร.

60 ด.ญ.สิริภา แชมกระโทก น.ท. คมสัน  แชมกระโทก บก. กร.

61 ด.ช.อัจวรัชญ เรือนนาค ร.ท. วิชชญา  เรือนนาค ทัพเรือภาคที 1

62 ด.ช.ภคพล วารีพล ร.ต. วรินทร  วารีผล ศสร.สอ.รฝ.

63 ด.ช.ติณณภพ เรืองเกิด ร.ท. ธวัชชัย  เรืองเกิด ศฝ.สอ.รฝ.

64 ด.ญ.ชนัฐปภา สารธิมา น.ท. อนาวิล  สารธิมา สยป.ทร.

65 ด.ญ.พุทธาพร คชวงศ น.ท. ชัชวาล  คชวงศ ร.ล.จักรีนฤเบศร

66 ด.ญ.ณิชาภัทร มาลาอุตม ร.อ. คมคิด  มาลาอุตม บก.กรม รฝ.1

67 ด.ญ.ขวัญกมล ชัยวงค ร.อ. มนตรี  ชัยวงค ร.ล.ลองลม

68 ด.ญ.นิชชาภัทร ศรีสุตา น.ท.หญิง ภัทราวดี  ชัยงาม รพ. สิริกิติ์

69 ด.ช.ธรณเทพ ยอดสอน น.ท. ธนชิต  ยอดสอน ทัพเรือภาคที 1

70 ด.ญ.ชามาวีร แทนสงา น.อ. ชัชนันท  แทนสงา บก.กตอ.กร .

71 ด.ญ.ณัฐสลิล สุทธิสาคร น.ท. กฤษดา  สุทธิสาคร ร.ล.ปนเกลา

72 ด.ญ.อิสรีย ดนตรี ร.อ. ศุภพัฒน  ดนตรี ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

ประทวน 1 ด.ญ.พิมพวิภา มูระวงษ จ.อ. อนุชิต  มูระวงษ ร.ล.รัง

2 ด.ญ.ปารวี หวันยีเตะ จ.อ. สโรภาส  หวันยีเตะ กทส.ฐท.สส.

3 ด.ญ.ณิชากร หลงสวาสดิ์ จ.อ. อนุสรณ  หลงสวาสดิ์ ทัพเรือภาคที 1

4 ด.ช.ปองนที ดวงพลอย จ.อ. ชุมพร  ดวงพลอย ร.ล.จักรีนฤเบศร

5 ด.ช.ธนทัด แทนแสง จ.ท. สุทัศน  แทนแสง ศสร.สอ.รฝ.

6 ด.ช.ชัยชนะ บุณคุณ จ.อ. ขวัญชัย  บุญคุณ กง. รร.ชุมพล ฯ

7 ด.ญ.พัชราภา สุวรรณรัตน จ.อ. พัชรวัฒน  สุวรรณรัตน กง. รร.ชุมพล ฯ

8 ด.ญ.กมลรส ธนสาร พ.จ.อ. ไพรัช  ธนสาร กองบิน 1 กบร.กร.
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ประทวน 9 ด.ญ.ภัทรวดี เรื่องดิษฐ พ.จ.อ. พงษนารินทร  เรืองดิษฐ บก.สอ.รฝ .

10 ด.ช.ชนายุทธ หรั่งสีสุทธิ์ จ.อ. สรายุทธ  หรั่งสีสุทธิ์ ร.ล.บางปะกง

11 ด.ญ.นันธิญาธร ยิ่งผล จ.อ. ชโลทร  ยิ่งผล บก.กฟก.2 กร.

12 ด.ญ.ณิชารีย จามจุรี จ.อ. สุบิน  จามจุรี เรือ ต.82

13 ด.ช.อนพัช แสงอภัย จ.อ. ธีรภัทร  แสงอภัย กรมสรรพาวุธ ทร.

14 ด.ญ.ภัทรานิษฐ บังเกิดลาภ จ.อ. ชนะทิตย  บังเกิดลาภ บก.กยพ.กร .

15 ด.ช.ณเดชม นาคนอยประเสริฐ จ.อ. กิตติพงษ  นาคนอยประเสริฐพัน 12

16 ด.ช.พสุนิต อินริสพงค พ.จ.ท. จุติ  อินริสพงค กรง.ฐท.สส .

17 ด.ช.ภพธนภณ พูนเอียด พ.จ.อ. ชรินรัตน  พูนเอียด บก.กฟก.2 กร.

18 ด.ญ.นลินรัตน ฤทธิ์มังกรสุข พ.จ.อ. ชวินโรจน  ฤทธิ์มังกรสุข บก.ฐท.สส.

19 ด.ช.ธนะเทพ เทพกําแหง จ.อ. ชระวุฒิ  เทพกําแหง ทัพเรือภาคที่ 3

20 ด.ช.ภาคิน พวงกุดั่น จ.อ. วิชาญ  พวงกุดั่น กองบิน 2 กบร.กร.

21 ด.ญ.สุภัค ปยะสุวรรณ จ.อ. สุรศักดิ์  ปยะสุวรรณ กรมสรรพาวุธ ทร.

22 ด.ญ.ฐิติรัตน สรอยทอง จ.อ. ศิวกร  สรอยทอง บก.กตอ.กร .

23 ด.ญ.รุงไพลิน สืบเสนาะ จ.อ. ทรงศักดิ์  สืบเสนาะ บก. กบร.

24 ด.ช.พลพยุหะ ทับทิมใหม พ.จ.อ. อาทิตย  ทับทิมใหม รพ. สิริกิติ์

25 ด.ช.พิทยุตม นพวัฒน จ.อ. พิสาร  นพวัฒน พันซบร.สน.สอ.

26 ด.ญ.อภิชญา เทพสีดา จ.อ. นพวงษ  เทพสีดา กทส.ฐท.สส.

27 ด.ญ.ณิชารีย ปนทอง จ.อ. ณัฐพร  ปนทอง กรมสื่อสารทหารเรือ

28 ด.ญ.อมราพร สีนาแค พ.จ.อ. สมบัติ  สีนาแค กองสนับสนุน กร.

29 ด.ญ.วรนิดา แกวนิยม พ.จ.ท. ธิติ  แกวนิยม ทัพเรือภาคที 1

30 ด.ญ.ธมนพัณณ พิทยะภัทร จ.อ. พูนศักดิ์  พิทยะภัทร บก. กฝร.

31 ด.ช.ศักดิ์ดิภัทร ภิญโญ จ.อ. กฤษฎา  ภิญโญ ร.ล.ตากสิน

32 ด.ญ.เบญญาพร โพธิ์แกว จ.อ. อภิวัตร  โพธิ์แกว บก. กฝร.

33 ด.ช.เมธาวิน สายทรัพย จ.อ. วิรัช  สายทรัพย กง. รร.ชุมพล ฯ

34 ด.ญ.เขมจิรา เข็มกําเหนิด พ.จ.อ. สิทธิเดช  เข็มกําเหนิด บก.กยฝ.กร .

35 ด.ช.สุทธิพงษ เกษทอง จ.อ. สิริชัย  เกษทอง ร.ล.สมุย
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ประทวน 36 ด.ญ.หทัยกานต พรหมหาญ จ.อ. ณรงคเดช  พรหมหาญ พัน 21

37 ด.ช.สิโรดม สุจริต จ.อ. สุวิชชา  สุจริต พัน 21

38 ด.ญ.กนกพร เกตุทิม พ.จ.อ. วีรวิชญ  เกตุทิม นสร.กร.

39 ด.ญ.นันทพิยา ตะพองมาส พ.จ.ต. วัลลภ  ตะพองมาส กองเรือดําน้ํา กร.

40 ด.ญ.สุวิชญา ขันโท พ.จ.อ. ทวิช  ขันโท กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

41 ด.ญ.ณัฐณิชา กาญจนกูล จ.อ. อภิสิทธิ์  กาญจนกูล ร.ล.นเรศวร

42 ด.ช.พิชญะ ลานทอง จ.อ. อภิวัฒน  ลานทอง ร.ล.กระบุรี

43 ด.ญ.วรกมล สุขประเสริฐ จ.อ. เมธานนท  สุขประเสริฐ กองบิน 2 กบร.กร.

44 ด.ญ.กัญญาณัฐ คุณภาที จ.อ. ศุภชัย  คุณภาที ศสร.สอ.รฝ.

45 ด.ช.ปณณทัต สุขแกว พ.จ.อ. จรัญ  สุขแกว พัน รฝ.12 กรม รฝ

46 ด.ญ.ธัญพิชชา ถิ่นวงคมอม พ.จ.อ.หญิง หทัยรัตน  ถิ่นวงคมอมรพ. สิริกิติ์

47 ด.ญ.ฐิติณิชาภา ขอทน พ.จ.อ. กฤษณพงษ  ขอทน กองบิน 1 กบร.กร.

48 ด.ญ.ศุณัฎธิดา ปราณีบุตร จ.อ. ศิริวัช  ปราณีบุตร กง. รร.ชุมพล ฯ

49 ด.ช.ปณณัฐพัฒน ศรีทน พ.จ.อ. ปญญา  ศรีทน กองสนับสนุน กร.

50 ด.ญ.ชญานิศ ตาบโกศัย จ.อ. พรเทพ  ตาบโกศัย ร.ล.นเรศวร

51 ด.ญ.ชนิภา อรามศรี จ.อ. พลากร  อรามศรี ร.ล.คีรีรัฐ

52 ด.ช.ณัฐภูมินทร อาจหาญ พ.จ.ท. ประยูร  อาจหาญ พัน รฝ.11 กรม รฝ

53 ด.ช.รณกร สาททอง จ.อ. ไพโรจน  สาททอง ร.ล.เจาพระยา

54 ด.ช.วรกัณฑ เดชเชียร จ.อ. วรัญู  เดชเชียร พัน 21

55 ด.ช.ปฐมพร ออนเกษ จ.อ. ปริญญา  ออนเกษ ร.ล.จักรีนฤเบศร

56 ด.ญ.ใบณาภัทร กิ่งคาน จ.อ. ประภัทร  กิ่งคาน ศกล.พธ.ทร.

57 ด.ญ.กัญญณัท ตุละพิภาค พ.จ.อ. โกมล  ตุละพิภาค บก.สอ.รฝ .

58 ด.ญ.ธวัลรัตน นิ่งกระโทก พ.จ.อ. บุญฤทธิ์  นิ่งกระโทก กองเรือลําน้ํา

59 ด.ญ.กัญญดา กัญจนกาลณ พ.จ.ท. เอกพล  กัญจนกาลณ กอง รปภ.ฐท.สข.

60 ด.ญ.ปริยากร กอนจันดา จ.อ. อํานวย  กอนจันดา ร.ล.แหลมสิงห

61 ด.ช.ธนศักดิ์ ทองสุข พ.จ.ต. พิทักษ  ทองสุข กรมสวัสดิการ ทร.

62 ด.ช.ชินบุตร กิมเลี้ยง จ.อ. อุดมเดช  กิมเลี้ยง บก.กฟก.2 กร.
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ประทวน 63 ด.ญ.นันทิชา ผิวทอง พ.จ.อ. นันทวัฒน  ผิวทอง กง.กรมสน.พล.นย.

64 ด.ช.สิรภพ จงใจ จ.อ. จักรรินทร  จงใจ ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

65 ด.ญ.กัลยพร ทวีชัย พ.จ.อ. อุทิศ  ทวีชัย ศสร.สอ.รฝ.

66 ด.ญ.ปรานตวรินทร วัฒนวิจิตร พ.จ.อ. ชัยวัฒน  วัฒนวิจิตร ร.ล.เจาพระยา

67 ด.ช.ธราเทพ คํายอด จ.อ. ศรายุทธ  คํายอด ร.ล.ราชฤทธิ์

68 ด.ช.ชนาธิป เสาวัง พ.จ.อ. เชษฐ  เสาวัง บก. กบร.

69 ด.ช.ธราเทพ เพชรสุข พ.จ.อ. วิรัตน  เพชรสุข กองสนับสนุน กร.

70 ด.ญ.กวินกานต พลศักดิ์หาญ พ.จ.อ. ไพรัตน  พลศักดิ์หาญ กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

71 ด.ช.พัฒนวัฒน สุขจันทร พ.จ.อ. สยาม  สุขจันทร สอ.1

72 ด.ญ.ปวริศา จันทรน้ําคํา พ.จ.อ. นุกูล  จันทรน้ําคํา พันซบร.สน.สอ.

73 ด.ช.ภูริวัฒน วรจิตติ จ.อ. ภูดิศ  วรจิตติ รจ.ฐท.สส.

74 ด.ช.ณัฏฐภัทร โกศัยกานนท จ.อ. ณัฏฐกฤษฏิ์  โกศัยกานนท เรือ ต.993

75 ด.ช.ณัทพสิษฐ สีโยแกว พ.จ.อ.หญิง พรรษพร  วงษสวัสดิ์ กง. รร.ชุมพล ฯ

76 ด.ช.ปณณทัต รัตนวิไล พ.จ.อ. ณรงศักดิ์  รัตนวิไล ฐานทัพเรือสงขลา

77 ด.ญ.กัญญาณัฐ สัทธศรี พ.จ.อ. อดิสรณ  สัทธศรี ร.ล.ภูมิพล

78 ด.ญ.เขมจิรา ทิพยแกว พ.จ.อ. ทวี  ทิพยแกว ทัพเรือภาคที่ 3

79 ด.ญ.ฌามาวีร สายฟู จ.อ. ชาติชาย  สายฟู พัน รฝ.11 กรม รฝ

80 ด.ช.ธีรัตม ทองนุน พ.จ.อ. นพรัตน  ทองนุน สอ.พัน22

81 ด.ช.เลิศพงศ ทวมเสมา จ.อ. อดิศักดิ์  ทวมเสมา บก.กตอ.กร .

82 ด.ช.อัครวินท นารินทรรักษ พ.จ.อ. สิทธิเดช  นารินทรรักษ กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

83 ด.ช.ปกรณัม หลาบนอก จ.อ. เอกลักษณ  หลาบนอก นสร.กร.

84 ด.ญ.ภรณวชิรา รุงประเสริฐวงศ จ.อ. วิจิตร  รุงประเสริฐวงศ เรือ ต.236

85 ด.ช.ศุภรา ศาลิคุปต พ.จ.อ. วสันต  ศาลิคุปต ร.ล.กระบุรี

86 ด.ช.วรรษธรรม ประทุมรัตน พ.จ.อ. พันธวัตร  ประทุมรัตน กรมสรรพาวุธ ทร.

87 ด.ญ.ปริชญา วัฒนพันธ จ.อ. จิรวุฒ  วัฒนพันธ พัน 21

88 ด.ญ.ลภัสรดา สอนพูด จ.อ. ณรงศักดิ์  สอนพูด กองสนับสนุน กร.

89 ด.ญ.วศินี จันนวล พ.จ.อ. ญัตติพงศ  จันนวล พัน 21
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ประทวน 90 ด.ช.ธนกฤต นาเอ็นดู พ.จ.อ. บุญนาค  นาเอ็นดู กองเรือบรรทุก ฮ.

91 ด.ช.ณรงคฤทธิ์ เกตุขวง จ.อ. ณรงควิทย  เกตุขวง กง. รร.ชุมพล ฯ

92 ด.ช.ฉัตรนาวิน สลุงอยู จ.อ. ปฐม  สลุงอยู บก.ฐท.สส.

93 ด.ญ.วรรณรษา สุวรรณราช จ.อ. วันชนะ  สุวรรณราช ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

94 ด.ช.กรวิวัฒน ศรีขิม พ.จ.ต. อาทิตย  ศรีขิม พันสารวัตรที่ 2 ฐท.

95 ด.ญ.พราวพิชชา ชวยบุญชู พ.จ.ท. เอกชัย  ชวยบุญชู ร.ล.ปนเกลา

96 ด.ช.พิชุตม ธรรมไทย พ.จ.อ. ณรงค  ธรรมไทย พัน รฝ.11 กรม รฝ

97 ด.ช.นาวา เกื้อกาญจน จ.อ. วารี  เกื้อกาญจน พัน.ร.9 รอ.กรม ร.3

98 ด.ญ.จันทรา สิริทุมมากุล พ.จ.อ. พิเชษฐ  สิริทุมมากุล ร.ล.สายบุรี

99 ด.ญ.นภาลัย บัวบาน พ.จ.อ. เสนห  บัวบาน กองเรือลําน้ํา

100 ด.ญ.ปารดา กนิตศรีบําเพ็ญ พ.จ.อ. อุทัย  กนิตศรีบําเพ็ญ กง. รร.ชุมพล ฯ

101 ด.ช.พลวัฒน เวทการ จ.อ. ศิริวัฒน  เวทการ ร.ล.กันตัง

102 ด.ญ.นงนภัส ทะนันไธสง พ.จ.อ. ยงยุทธ  ทะนันไธสง ร.ล.เจาพระยา

103 ด.ช.พิพัฑฒภณ พินิจพล พ.จ.อ. พงษวิรัตน  พินิจพล ร.ล.จักรีนฤเบศร

104 ด.ช.กฤตภัค โมออน จ.อ. วิรัตน  โมออน ศสร.สอ.รฝ.

105 ด.ญ.กมลพรรณ กลั่นจุย พ.จ.อ. อดิศักดิ์  กลั่นจุย ร.ล.สีชัง

106 ด.ญ.อภิชญา บุรีมาตร พ.จ.อ. สุริยา  บุรีมาตร พัน 21

107 ด.ช.ศุภวิชญ พลมณี พ.จ.อ. ธีรพล  พลมณี กรมสรรพาวุธ ทร.

108 ด.ญ.เบญญาภา เพ็ชรคุม จ.อ. สุรชาติ  เพ็ชรคุม ร.ล.แสมสาร

109 ด.ญ.เบญญาภา มุสิมณี พ.จ.อ. บุญเทิด  มุสิมณี ร.ล.จักรีนฤเบศร

110 ด.ช.ปณณวัฒน เพ็งแจม พ.จ.อ. ธรรมรัตน  เพ็งแจม ร.ล.ราวี

111 ด.ญ.สุณัฏฐา ศรพรหม จ.อ. ณัฐวุฒิ  ศรพรหม พัน รฝ.11 กรม รฝ

112 ด.ญ.ณัฐชนก เสาศิริ จ.อ. พิชิต  เสาศิริ ร.ล.เสม็ด

113 ด.ช.ชัชพล ดรกางสี จ.อ. ปรเมษฐ  ดรกางสี พัน 12

114 ด.ญ.ชัชชญา นินทรกิจ พ.จ.อ. พงศพินิต  นินทรกิจ กองบิน 1 กบร.กร.

115 ด.ญ.กัญญาพัชร พรมนอย พ.จ.อ. อภิชาติ  พรมนอย เรือ ต.82

116 ด.ญ.ชัชชญา ขุนนคร จ.อ. สุริยา  ขุนนคร ร.ล.มันใน
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ประทวน 117 ด.ช.ยศกร รักษาพันธุ พ.จ.อ. ชาญณรงค  รักษาพันธุ ศสร.สอ.รฝ.

118 ด.ช.นัยนปพร มานุจํา พ.จ.อ. เผดิมชัย  มานุจํา กองบิน 1 กบร.กร.

119 ด.ญ.โชติรส บุญเหลือ พ.จ.อ. ไพฑูรย  บุญเหลือ บก. กฝร.

120 ด.ญ.กวินทิพย แทบทาม พ.จ.อ. พงษศักดิ์  แทบทาม ร.ล.ปนเกลา

121 ด.ญ.พิชญานันท กระจันทร จ.อ. อนุสรณ  กระจันทร พัน สอ.11

122 ด.ช.นิพิฐพนธ บุญตูบ จ.อ. กิตตินันท  บุญตูบ พันซบร.สน.สอ.

123 ด.ญ.ศิริกัญญา แกวพฤกษ จ.อ. สมพงษ  แกวพฤกษ สน.สอ.

124 ด.ช.วรเดช แพจันทร จ.อ. ถาวร  แพจันทร พัน 21

125 ด.ญ.กวินทิพย กงไกรกราง พ.จ.อ. วรวิทย  กงไกรกราง ร.ล.สายบุรี

126 ด.ช.ภูมิวัชย เสาวโร จ.อ. วชิรพล  เสาวโร ทัพเรือภาคที 1

127 ด.ญ.กมลทิพย ยิ้มสุข จ.อ. วสันต  ยิ้มสุข ขส.สน.สอ.

128 ด.ญ.พริมรดา แทงทอง จ.อ. สุพลชัย  แทงทอง กง.ศฝ.นย.

129 ด.ญ.พิชธาพร บุตรสิน พ.จ.อ. ทรงพล  บุตรสิน บก. กบร.

130 ด.ญ.นริศรา ขอมกิ่ง จ.อ. เอกพจน  ขอมกิ่ง ร.ล.ภูมิพล

131 ด.ญ.ธิดารัตน แพงลีลัด จ.อ. อานนท  แพงลีลัด ทัพเรือภาคที่ 3

132 ด.ช.เจษฎา นามวงศ พ.จ.ท. บัญชา  นามวงศ กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

133 ด.ช.รชต ปุยะติ จ.อ. โยธิน  ปุยะติ ร.ล.เสม็ด

134 ด.ช.ธนพัฒน ตนแกว พ.จ.อ. ธนวัฒน  ตนแกว บก. กฝร.

135 ด.ช.ขุนพล นนทประสาท พ.จ.อ. นรเศรษฐ  นนทประสาท ร.ล.ศรีราชา

136 ด.ญ.ชนิดาภา สิทธิวงศ พ.จ.อ. ณัฐสิทธิ์  สิทธิวงศ นสร.กร.

137 ด.ช.ชยพัทธ ผองวรรณ พ.จ.อ. อนุรักษ  ผองวรรณ พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.

138 ด.ญ.รุงรดา พาชื่นใจ พ.จ.อ. กิตติศักดิ์  พาชื่นใจ บก. กฝร.

139 ด.ญ.กฤติญา พลดงนอก จ.อ. กฤษณะ  พลดงนอก กองสนับสนุน กร.

140 ด.ช.กันตกวี เอี๊ยบเจริญ พ.จ.อ. สุวิชาน  เอี๊ยบเจริญ บก. กบร.

141 ด.ช.จารุเดช ภูตานนท พ.จ.อ. ภานุพงศ  ภูตานนท พัน รฝ.11 กรม รฝ

142 ด.ช.ปฎิญญา รักธัญการ จ.อ. สนธยา  รักธัญการ บก.สห.ทร.

143 ด.ช.นราวิชญ บุตราษฎร จ.อ. ธนาวุฒิ  บุตราษฎร ร.ล.จักรีนฤเบศร
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ประทวน 144 ด.ญ.มิลดาพร หมั่นภักดี จ.อ. จุมพล  หมั่นภักดี ร.ล.สายบุรี

145 ด.ช.ศลาฆิน สุขเกษม พ.จ.ต. วีรยุทธ  สุขเกษม กองเรือบรรทุก ฮ.

146 ด.ญ.พิมพชนก ตาตะเกษม พ.จ.อ. ณัฐทพนธ  ตาตะเกษม บก. กฝร.

147 ด.ญ.เบญญาภา สุดาทิพย พ.จ.อ. สุวัฒน  สุดาทิพย กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

148 ด.ญ.ลภัสรดา มูลมา จ.อ. คีรีรัตน  มูลมา กองบิน 2 กบร.กร.

149 ด.ญ.พิชามญชุ กานขาว พ.จ.ท. มรกต  กานขาว ทัพเรือภาคที 1

150 ด.ญ.วรรณรดา จัตตุวัฒน พ.จ.อ. วรวิทย  จัตตุวัฒน กทส.ฐท.สส.

151 ด.ญ.พัทธธีรา คณฑา พ.จ.อ. ปญญา  คณฑา ร.ล.จักรีนฤเบศร

152 ด.ญ.ปุญวิภาพร อนมี จ.อ. สิทธิพล  อนมี บก. กบร.

153 ด.ช.สรวิชญ จิตจักร พ.จ.อ. ณัฐวุฒิ  จิตจักร ร.ล.แกลง

154 ด.ช.ธัชธรรม คูณขุนทด จ.อ. ยุทธสินธุ  คูณขุนทด ร.ล.จุฬา

155 ด.ช.พิทยา ปลอยมณี จ.อ. ปรีชา  ปลอยมณี กองบิน 2 กบร.กร.

156 ด.ญ.ปวีณนุช ศรีนิล จ.อ. รัตนศักดิ์  ศรีนิล บก.กตอ.กร .

157 ด.ช.อัครชัย ดีชะโชติ พ.จ.ต. สินชัย  ดีชะโชติ กองบิน 1 กบร.กร.

158 ด.ช.ปกรณเกียรติ นุชวงษ จ.อ. สาโรจน  นุชวงษ บก. กร.

159 ด.ญ.วรัญญา สมพงษพันธ พ.จ.อ. นันทวัฒน  สมพงษพันธ พันสารวัตรที่ 2 ฐท.

160 ด.ช.ชาญณรงค ผลศิริ จ.อ. ยุทธศักดิ์  ผลศิริ พัน รฝ.11 กรม รฝ

161 ด.ช.นพรุจ ชลศิริพงษ พ.จ.อ. สมชาย  ชลศิริพงษ รพ. สิริกิติ์

162 ด.ญ.ธารธารา สนทนาวงษ พ.จ.ท. สุริยา  สนทนาวงษ พัน สอ.11

163 ด.ช.ยุทธศักดิ์ สอวิหก จ.อ. สมพร  สอวิหก กองเรือลําน้ํา

164 ด.ช.ศักยศรณ โพธิ์แกว จ.อ. ศักดิ์  โพธิ์แกว กองบิน 1 กบร.กร.

165 ด.ช.พิริยะ เครือประสิทธิ์ จ.อ. บุญชวย  เครือประสิทธิ์ สอ.2

166 ด.ญ.บุษกร แสงจันทร พ.จ.อ. ไกรศรี  แสงจันทร ทัพเรือภาคที 1

167 ด.ช.กฤษณพล นาคศิริ พ.จ.อ.หญิง ศรินทรญา  นาคศิริ รพ. สิริกิติ์

168 ด.ช.ศุภกฤต วิเวกวินย พ.จ.อ. รัชชานนท  วิเวกวินย บก.กตอ.กร .

169 ด.ญ.กัญญาพัชร เผาพันธุ พ.จ.อ. วิริยะ  เผาพันธุ ร.ล.กระบี่

170 ด.ช.แทนคุณ สงบวาจา พ.จ.อ. อารมณ  สงบวาจา พัน 21
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ประทวน 171 ด.ช.วิวัฒนชัย ศุภลักษณ พ.จ.อ. สุทิน  ศุภลักษณ พันซบร.สน.สอ.

172 ด.ช.ปณณธร ขาวจันทรคง พ.จ.อ. ณัฎฐวิชญ  ขาวจันทรคง กองบิน 2 กบร.กร.

173 ด.ช.ยุทธการนาวา ศรีวะอุไร พ.จ.อ. อาธร  ศรีวะอุไร นสร.กร.

174 ด.ช.จตุพล จีนชูแกว พ.จ.อ. กิตติศักดิ์  จีนชูแกว สอ.พัน22

175 ด.ญ.จิลลาภัทร สงครินทร พ.จ.อ. สุพจน  สงครินทร กองเรือบรรทุก ฮ.

176 ด.ช.ภูเบศร เจริญวัย จ.อ. อภิชาติ  เจริญวัย ร.ล.แกลง

177 ด.ญ.ณัฐภัสสร ศิลานิล จ.อ. ชัยศรี  ศิลานิล พัน 21

178 ด.ช.ศรัณยรัฐ ธรรมวิฐาน พ.จ.อ. คงศักดิ์  ธรรมวิฐาน ร.ล.นเรศวร

179 ด.ช.กฤษณัฏฐ คําพุฒ พ.จ.อ. จุลศักดิ์  คําพุฒ กง.ทร.

180 ด.ญ.จิรัชยา หนูคง พ.จ.อ. ศักดา  หนูคง สอ.พัน22

181 ด.ญ.แพรววนิต ชัยโชติ จ.อ. ไพศาล  ชัยโชติ พัน สอ.11

182 ด.ญ.สุบงกช เจริญ พ.จ.อ. อภิชาติ  เจริญ ทัพเรือภาคที่ 2

183 ด.ญ.กาญจนาภรณ ศรอินทร พ.จ.ท. ประวิทย  ศรอินทร กรง.ฐท.สส .

184 ด.ญ.ณัฐธีรา แกววารี พ.จ.อ. ณรงคศักดิ์  แกววารี พัน สอ.11

185 ด.ช.ปรัชญา ฤทธิพรัด พ.จ.อ. อนุชิต  ฤทธิพรัด กองบิน 2 กบร.กร.

186 ด.ช.ธิติวุฒิ บรรเทิงจิตร พ.จ.อ. วุฒิชัย  บรรเทิงจิตร บก.กรม รฝ.1

187 ด.ช.นัธทวัฒน ปานแดง จ.อ. นพพิชน  ปานแดง ร.ล.ภูมิพล

188 ด.ญ.อังสนา บรมสุข พ.จ.อ. คํานวน  บรมสุข พัน สอ.11

189 ด.ช.รชต ยะลาไสย พ.จ.อ. รณชัย  ยะลาไสย ขส.สน.สอ.

190 ด.ญ.เบญญาภา กลองแกว พ.จ.อ. สงวนศักดิ์  กลองแกว ร.ล.กระบุรี

191 ด.ญ.นวพร เทียบสม พ.จ.อ. ประดับชาติ  เทียบสม นสร.กร.

192 ด.ญ.จิตรานุช กองแกว พ.จ.อ. พระยา  กองแกว ร.ล.ประจวบคีรีขันธ

193 ด.ญ.ณัฐรดา พันเทศ จ.อ. สุปน  พันเทศ ร.ล.ภูมิพล

194 ด.ญ.ภคมน สิทธิเขต พ.จ.อ. วิทยา  สิทธิเขต กรมอุทกศาสตร ทร.

195 ด.ญ.ณภัทร เทียมธรรม พ.จ.อ. โยธิน  เทียมธรรม กง.กรมสน.พล.นย.

196 ด.ช.กษิดิ์คณิน พันธวงษ พ.จ.ต. สุนันท  พันธวงษ ร.ล.ปตตานี

197 ด.ช.ธนดล มาตํานาน พ.จ.อ. สุนทร  มาตํานาน ร.ล.สีชัง
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ประทวน 198 ด.ช.วชิรวิชญ เหลื่อมทองหลาง พ.จ.ท. วิทวัส  เหลื่อมทองหลาง ร.ล.จักรีนฤเบศร

199 ด.ญ.ศรัณยภัทร ขันธวัฒน จ.อ. อนุพร  ขันธวัฒน ร.ล.สีชัง

200 ด.ญ.ศรัญญา ทะหะ พ.จ.อ. โพธิ์คํา  ทะหะ กองบิน 2 กบร.กร.

201 ด.ช.ณัชพล ธงชัย พ.จ.อ. สมบัติ  ธงชัย กองบิน 2 กบร.กร.

202 ด.ญ.พรทิพย กิ่งบู พ.จ.อ. ศักโกศล  กิ่งบู พัน รฝ.12 กรม รฝ

203 ด.ญ.แพรพลอย ชะตาแกว พ.จ.อ. อรัญญิก  ชะตาแกว สอ.พัน22

204 ด.ช.นิติธร ชุมทอง พ.จ.อ. ภานุวัตร  ชุมทอง ทัพเรือภาคที่ 2

205 ด.ญ.กัญญาภัทร อินทรนารมย พ.จ.อ. ไพสันต  อินทรนารมย พัน รฝ.12 กรม รฝ

206 ด.ช.ศักดิโชติ เอกปชชา พ.จ.ท. วรยุทธ  เอกปชชา ร.ล.จักรีนฤเบศร

207 ด.ญ.นลินนิภา สารสิงหทา พ.จ.ท. อัศวิน  สารสิงหทา ร.ล.ปนเกลา

208 ด.ช.พงศรัฐศาสตร สีดอกบวบ พ.จ.อ. ครรชิต  สีดอกบวบ สอ.พัน22

209 ด.ช.ธนยศ ปนทองเจริญ จ.อ. ชานนท  ปนทองเจริญ เรือ ต.234

210 ด.ญ.การติมา เชาวนปรีชาพร พ.จ.อ. อภิโชติ  เชาวนปรีชาพร พัน สอ.11

211 ด.ช.เทพทัต สิทธิทูล พ.จ.ท. สมศักดิ์  สิทธิทูล ร.ล.อางทอง

212 ด.ญ.พีชญา กิตติยศประดิษฐ พ.จ.อ. ปรัชญา  กิตติยศประดิษฐบก.กฟก.1 กร.

213 ด.ญ.ศุภิสรา เตยออน จ.อ. นคร  เตยออน เรือ ต.97

214 ด.ญ.ฉัตรติญาภร นาหนองขาม จ.อ. โสภา  นาหนองขาม บก.กยฝ.กร .

215 ด.ช.นันทพัทธ บัวศรี พ.จ.อ. ชัยณรงค  บัวศรี นสร.กร.

216 ด.ช.ธัญพิสิษฐ พลอาจทัน พ.จ.อ. สมคิด  พลอาจทัน พัน รฝ.12 กรม รฝ

217 ด.ช.หัสรัชฏ ดอนชาไพร พ.จ.อ. หัสชัย  ดอนชาไพร กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

218 ด.ช.คมชาญ เขียวผาบ พ.จ.อ. ทองไร  เขียวผาบ บก.กยพ.กร .

219 ด.ช.โสภณวิชญ บุญแชม พ.จ.อ. โสธร  บุญแชม พัน ซบร.นย.

220 ด.ญ.พิชญา เจริญทัศน พ.จ.อ. จิรเดช  เจริญทัศน อูราชนาวีมหิดล อร.

221 ด.ช.ธนวิทย พิมพสอาด พ.จ.อ. พัทธพงษ  พิมพสอาด ร.ล.นเรศวร

222 ด.ช.ศรัณ กองใจ พ.จ.อ. มานิจ  กองใจ เรือ ต.83

223 ด.ช.นราวิชญ วรวาศ พ.จ.อ. นพคุณ  วรวาศ กองบิน 2 กบร.กร.

224 ด.ช.อริยธัชกร วงคมอม พ.จ.อ. อดุลย  วงคมอม ร.ล.สายบุรี
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ประทวน 225 ด.ช.กองภพ ศักดิ์แพทย จ.อ. ภาคภูมิ  ศักดิ์แพทย เรือ ต.267

226 ด.ช.ตรัยคุณ กอนคํา พ.จ.อ. ภัทรภูมิ  กอนคํา ร.ล.จักรีนฤเบศร

227 ด.ช.ธนวรรธน ตาวงค พ.จ.อ. สุวิทย  ตาวงค พัน รฝ.12 กรม รฝ

228 ด.ช.พิชัยวัฒน วองไว จ.อ. วีระยุทธ  วองไว เรือ ต.991

229 ด.ช.วัชรเกียรติ รสผะกา พ.จ.ต. วีระศักดิ์  รสผะกา เรือ ต.230

230 ด.ญ.ชลัยรัตน วิสาสะ จ.อ. บุรุษ  วิสาสะ บก.กยฝ.กร .

231 ด.ญ.นนทิกาญจน ขอพร พ.จ.อ. นนทตรี  ขอพร พัน สอ.11

232 ด.ช.ธีตะพงษ ตระกูลราษฏร พ.จ.อ. เดชา  ตระกูลราษฎร ทัพเรือภาคที 1

233 ด.ญ.รจิตพิชญ จันทรโพธิ์ พ.จ.อ. กิตติพงษ  จันทรโพธิ์ นสร.กร.

234 ด.ช.พีรดนย บํารุงราษฏร พ.จ.อ. สมเกียรติ  บํารุงราษฎร รอย บก.สอ./รฝ.

235 ด.ช.ชิษณุพงศ สุริยะ พ.จ.อ. สุรพงค  สุริยะ บก. กร.

236 ด.ญ.วรัทยา เครือพลับ พ.จ.อ. ศุภชัย  เครือพลับ กองบิน 2 กบร.กร.

237 ด.ญ.มณีกร ละวาดชู พ.จ.อ. สุกฤษณ  ละวาดชู ร.ล.จักรีนฤเบศร

238 ด.ช.ภานุเดช สังสีมา จ.อ. ชรุกร  สังสีมา นสร.กร.

239 ด.ช.นิชนันท ใครอุบล พ.จ.อ. พงษศักดิ์  ใครอุบล ร.ล.จักรีนฤเบศร

240 ด.ช.ณัฏฐพล ชัยวงศ พ.จ.อ. สมเกียรติ์  ชัยวงศ บก. กบร.

241 ด.ช.อิทธิพัทธ หนูแกว พ.จ.อ. เอกณรงค  หนูแกว บก. กร.

242 ด.ช.ณัฐภัทร พลายประทีป พ.จ.อ. นพพร  พลายประทีป ร.ล.ราชฤทธิ์

243 ด.ช.คณาธิป ดานนอก พ.จ.อ. นิมิตร  ดานนอก นสร.กร.

244 ด.ญ.จิตตินี สงวนธรรม พ.จ.อ. สุขสันต  สงวนธรรม ร.ล.วิทยาคม

245 ด.ช.จารุวิทย มวงสี พ.จ.อ. จรัญ  มวงสี กง.นย.

246 ด.ช.ภัทรดนัย พุฒซอน พ.จ.อ. บัญชา  พุฒซอน ร.ล.กระบี่

247 ด.ช.พรพิพัฒน มีทอง พ.จ.อ. ไพโรจน  มีทอง นสร.กร.

248 ด.ญ.ณัชชวกร นิลศรี พ.จ.อ. เฉลิม  นิลศรี ร.ล.จักรีนฤเบศร
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ลูกจาง 1 ด.ช.ชวนากร โพธิ์ศักดิ์ นาย มนตรี  โพธิ์ศักดิ์ กทส.ฐท.สส.

2 ด.ช.ทัณฑธร ตระกูลสันติรัตน น.ส. นุชดา  ตระกูลสันติรัตน กง. รร.ชุมพล ฯ

3 ด.ช.กรวิชญ สุตธัมโม นาย สุภชาติ  สุตธัมโม กรง.ฐท.สส .

4 ด.ญ.ธนาภรณ ศรีทองกุล นาง วชิราภรณ  ศรีทองกุล กง. รร.ชุมพล ฯ

5 ด.ญ.เขมจิรา ไชยแสง น.ส. เมธินี  แฝงเวียง กรง.ฐท.สส .

6 ด.ญ.จันทมณี นิลอัมพร นาง จันทรแรม  นิลอัมพร กง. รร.ชุมพล ฯ

7 ด.ช.นพกร สีเงินดี นาย นพชัย  สีเงินดี กรง.ฐท.สส .

8 ด.ญ.ลักษณพร ทันคา นาง สุภาภรณ  ทันคา บก. กบร.

9 ด.ช.ภัทรพล เย็นฉ่ํา นาง วารุณี  เย็นฉ่ํา บก. กบร.

10 ด.ญ.ภคพร แสงอินทร น.ส. ปรวรรณ  แสงอินทร ขส.ฐท.สส.

11 น.ส.ฐิตาภรณ พรมลา น.ส. สุวนี  พรมลา กรมอูทหารเรือ

12 ด.ช.นัสเตชินท แสงนาค นาง สีนวน  แสงนาค กรง.ฐท.สส .

13 ด.ช.ภากร ยุบลมาตย นาง นภาพร  ยุบลมาตย รพ. สิริกิติ์

14 ด.ช.วชิรวิชญ สมานมิต นางสาว แสงวัน  ศรีไม กรง.ฐท.สส .

15 ด.ญ.จันทวรรณ วงษพิทักษ นางสาว จตุวรรณ  วงษพิทักษ บก. กฝร.

16 ด.ช.วายุพงศ แกวศรีงาม นาย ชยุตพงศ  แกวศรีงาม อูราชนาวีมหิดล อร.

17 ด.ช.อังชาเชษฐ พรมพันธุ นางสาว เบญญาภัคม  ดําขํา กทส.ฐท.สส.

18 ด.ญ.อชิรญา สาลีงาม นางสาว อุรัสยา  พุมโกมล ฐานทัพเรือพังงา

19 ด.ญ.ปทิตตา ปทมสุวรรณ นาง จิตรตรา  ปทมสุวรรณ กง. รร.ชุมพล ฯ

20 ด.ช.ภัทรกร สุดรัมย นาง จุฑามาศ  สุดรัมย สถานีบิน กบร.กร.

21 ด.ช.พริสร เกลาเกลี้ยง นาง สรยา  เกลาเกลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ.

22 ด.ญ.ธนภรณ เกษร นาง ยุพา  เกษร กง. รร.ชุมพล ฯ

23 ด.ช.จักรพงศ ไตรกิศยากุล นาย บุญฤทธิ์  ไตรกิศยากุล กรง.ฐท.สส .

24 ด.ญ.ภัสรสิรีนัฐ รัมภาสกุล นาง ณฐิกานตวรรณ  รัมภาสกุล กรง.ฐท.สส .

25 ด.ช.อนุรัตน ปนสุวรรณ นาย อนุสรณ  ปนสุวรรณ อจปร.อร.

26 ด.ช.พงศธร นวลแกว นาย สําเริง  นวลแกว บก. กบร.
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สัญญาบัตร 1 ด.ช.ณัฐนันทน ทองออน ร.ต. ไพฑูรย  ทองออน บก.กตอ.กร .

2 ด.ญ.นภสร ศรสงา ร.ต. ทองพูล  ศรสงา เบี้ยหวัด ทร.

3 นายธนภัทร สุคํา ร.ท. จํารอง  สุคํา เบี้ยหวัด ทร.

4 น.ส.ทิพยธิดาวรรณ วิชัยวงค ร.อ. สุริยา  วิชัยวงศ ร.ล.จักรีฯ กบร.กร.

5 ด.ช.รวิภาส เชี่ยวชาญ ร.ท. วรรลพ  เชี่ยวชาญ บก.ฐท.สส.

6 ด.ญ.ศิรินภา บุตรน้ําเพชร ร.ต. ภิญโญ  บุตรน้ําเพชร อูราชนาวีมหิดล อร.

7 นายสิรวิชญ นาดี วาที่ ร.ต. สมนึก  นาดี กรมอุทกศาสตร ทร.

8 นายภาณุภัค ฮกเตี้ยว ร.ท. สมศักดิ์  ฮกเตี้ยว ศฝ.สอ.รฝ.

9 ด.ช.กานตณพัทธ นุยนวล ร.ท.หญิง จินตนา  นุยนวล รพ.อาภากรเกียรติวงศ

10 นายมาวิน สุทธิวารี ร.ท. มนู  สุทธิวารี เบี้ยหวัด ทร.

11 ด.ช.พรหมบถ จันทนุกูล ร.อ. วิเชียร  จันทนุกูล รพ.อาภากรเกียรติวงศ

12 น.ส.ศุภิสรา พนภัยพาล ร.ท. ชลธี  พนภัยพาล กง. รร.ชุมพล ฯ

13 น.ส.ณิชชานันท พูนกลาง ร.ท. มานพ  พูนกลาง กรมอูทหารเรือ

14 นายศตายุ ชมดอกไม ร.อ.หญิง ศิริวรรณ  ชมดอกไม รพ. สิริกิติ์

15 ด.ช.ธีรดนย หมูหมี ร.ท. สุทิน  หมูหมี บก. กฝร.

16 นายกฤตนัย ใจหาญ ร.ท. ประจวบ  ใจหาญ กองบิน 2 กบร.กร.

17 น.ส.พัฒนระพี ธูปน้ําคํา ร.ท. เจริญ  ธูปน้ําคํา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

18 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ประสานศักดิ์ ร.ต. วิทยา  ประสานศักดิ์ กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

19 ด.ช.ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน ร.อ. ประทีป  ลอยประโคน ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

20 ด.ญ.มธุริน พรหมแสน ร.อ. วรินเศรษฐ  พรหมแสน รพ.อาภากรเกียรติวงศ

21 นายปรวัฒน ไวยสัจจา น.ต.หญิง กัญทิยาภรณ  ไวยสัจจารพ. สิริกิติ์

22 ด.ช.พีรวิชญ นิสัยดี วาที่ ร.ต. พินิจพงษ  นิสัยดี ร.ล.กระบุรี

23 ด.ช.ปกปอง หนูมิตร วาที่ ร.อ. วิรัตน  หนูมิตร สอ.พัน22

24 นายศักดิ์สิทธิ์ กลอนกลาง ร.ท. สนิท  กลอนกลาง ศฝ.สอ.รฝ.

25 ด.ญ.ภูษิดา ดวงแกว วาที่ ร.อ. คินกร  ดวงแกว บก. กร.

26 ด.ช.ภูดิศ สมบัติกมล ร.อ. สมบัติ  สมบัติกมล รพ. สิริกิติ์

27 นายภพธร คําภา น.ต. เชษฐา  คําภา บก. กร.
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สัญญาบัตร 28 ด.ญ.พัชรจิรา ชัยชนะ ร.ท. พิเชษฐ  ชัยชนะ กองอุตุนิยมวิทยา อศ.

29 ด.ช.ศุภกฤต แสงสวาง น.ต. ธีระพล  แสงสวาง กองสนับสนุน กร.

30 น.ส.กมลพร วัฒนพงศไพศาล ร.อ. กิตติ  วัฒนพงศไพศาล กองบิน 1 กบร.กร.

31 นายศิวัช ทองสุกงาม ร.อ. สุรศักดิ์  ทองสุกงาม พัน 21

32 นายธีรสิทธิ สุนทรนันท ร.อ. ประทีป  สุนทรนันท บก. กร.

33 นายกาญจนพิสิฐ พงษสระพัง น.ท. ธีระพล  พงษสระพัง กรมแพทย ทร.

34 ด.ช.ณฐกร แสนสุด ร.ต. สมัคร  แสนสุด กองบิน 1 กบร.กร.

35 นายตอบุญ กําเหนิดเกาะ น.ต. สุรชัย  กําเหนิดเกาะ ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

36 นายศุภกร เอื้อเฟอ ร.อ. ศักดิ์ชัย  เอื้อเฟอ พัน 21

37 นายธัชกร กันแกว วาที่ ร.อ. ระยะ  กันแกว บก. กฝร.

38 ด.ช.นรภัทร บัวสด ร.ท. สิทธิชัย  บัวสด กองเรือดําน้ํา กร.

39 ด.ญ.จิดาภา จาลุย วาที่ ร.ต. ฐาปกรณ  จาลุย ศสร.สอ.รฝ.

40 ด.ญ.ปาณิสรา สมศรี ร.อ. จุลพงษ  สมศรี ร.ล.เสม็ด

41 น.ส.ขวัญนารี เปลี่ยนไพร ร.ท. ประไพร  เปลี่ยนไพร ขส.สน.สอ.

42 ด.ญ.ปาณิสรา เหลาอัน ร.ท. วิรพนธ  เหลาอัน ศกล.พธ.ทร.

43 ด.ช.พุทธิพร นองมัน น.ต. สมพร  นองมัน บก. กฝร.

44 ด.ช.หิรัณยธร สายอินทร น.ต. ชินนารายณ  สายอินทร ขส.ฐท.สส.

45 นายศิวกร พวงเงินดี ร.อ. บุญมา  พวงเงินดี ศฝ.สอ.รฝ.

46 ด.ญ.คณิศร มังกะโรทัย ร.ท. พยุงศักดิ์  มังกะโรทัย ขส.ฐท.สส.

47 ด.ช.สุวิจักขณ สุขสกุล ร.อ. ทวีศักดิ์  สุขสกุล กง. รร.ชุมพล ฯ

48 ด.ญ.ณิชารีย เวียงแกว น.ท. ณรงค  เวียงแกว บก. กร.

49 น.ส.ชุติมณฑน ภาแกว น.ท.หญิง วลัยลักษณ  ภาแกว รพ. สิริกิติ์

50 นายฐิตินันท เรืองประโคน ร.ต. พินันท  เรืองประโคน ศกล.พธ.ทร.

51 ด.ญ.อินทิรา นักจะเข ร.ท. คํารณ  นักจะเข กองบิน 2 กบร.กร.

52 น.ส.สรัลกร วงษกําปน น.ต. นที  วงษกําปน บก.สอ.รฝ .

53 นายกรภัทร สวยสะอาด ร.ต. วิโรจน  สวยสะอาด เบี้ยหวัด ทร.

54 น.ส.ปณฑิตา ผิรังคะเปาระ น.ต. สุธี  ผิรังคะเปาระ บก.กรม รฝ.1
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สัญญาบัตร 55 นายพิชุตม เกิดทอง ร.ท. กีรติ  เกิดทอง กองบิน 2 กบร.กร.

56 ด.ช.ชลกร พบสูงเนิน น.ต. ภุชงค  พบสูงเนิน รพ. สิริกิติ์

57 ด.ญ.ชาลิสา ชูรัตน ร.ท. สมร  ชูรัตน นสร.กร.

58 ด.ช.เกียรติภูมิ จิราพงษ น.ต.หญิง กนกพร  สมตระกูล กรมแพทย ทร.

59 ด.ญ.ฐิติวรดา บุญชื่น ร.ต. นัฐกฤชพงศ  ชมดมรวยบุญ บก.กฟก.2 กร.

60 น.ส.ณัฐณิชา กาวี ร.อ. จารุกิตติ์  กาวี กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

61 ด.ญ.ปภาดา แกวประดับเพชร วาที่ น.อ. คํานูญศักดิ์  แกวประดับเพชรบก. กร.

62 น.ส.นันทนภัส วาศนาวิน ร.อ. สารัตถ  วาศนาวิน กรมสรรพาวุธ ทร.

63 ด.ช.ธนวัฒน บุญมี ร.อ. พุฒิพงศ  บุญมี บก.กฟก.2 กร.

64 ด.ช.กานตพนธ พนายิ่งไพศาล น.ต.หญิง จิรวรรณ  พนายิ่งไพศาลรพ. สิริกิติ์

65 ด.ญ.เมอราญา มนธาตุผลิน น.ต.หญิง จริงใจ  มนธาตุผลิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ

66 น.ส.ศุภิสรา โชติเนตร ร.ต. เดือน  โชติเนตร กองบิน 2 กบร.กร.

67 น.ส.สดุดี หัสมิ ร.ต. พิทักษ  หัสมิ รปภ.กบร.

68 ด.ช.อนาวิล เกิดภู ร.ท. สมลักษณ  เกิดภู ทัพเรือภาคที 1

69 ด.ช.ภูริภัทร พลที ร.ท. อุดร  พลที กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

70 น.ส.ญาดา คุมวงษา ร.อ. อํานาจ  คุมวงษา บก.กยพ.กร .

71 ด.ช.ศักยศรณ เกลี้ยงจิตร ร.อ. โอวิทยา  เกลี้ยงจิตร สอ.พัน22

72 น.ส.สุรัญชนา กองดี ร.อ. จิรกิตติ์  กองดี รพ. สิริกิติ์

73 น.ส.นภัสนันท สาดา วาที่ น.ต. บัวริด  สาดา บก. กบร.

74 ด.ญ.ปุณณดา สุระการณ น.ท. วิชัย  สุระการณ บก. กร.

75 นายนวิน สิทธิวัง ร.ต. นาวี  สิทธิวัง กองบิน 1 กบร.กร.

76 ด.ช.พิศุทธิชน ทองกร น.ต. สมัย  ทองกร ขส.ฐท.สส.

77 ด.ญ.ศุภาพิชญ ถิ่นดวงจันทร ร.อ. กฤษฎา  ถ่ินดวงจันทร บก. กฝร.

78 น.ส.สิริยากร ขันแกว ร.อ. ไพโรจน  ขันแกว รพ. สิริกิติ์

79 ด.ช.ปูรณ ชูชีวา น.ต. ประสิทธิ์  ชูชีวา เบี้ยหวัด ทร.

80 นายกฤชพล ลามะณี ร.อ. โสภณ  ลามะณี กองสนับสนุน กร.

81 ด.ช.ภูริณัฏฐ จันทรงกุล ร.ท. ภาณุ  จันทรงกุล ร.ล.ตากสิน
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สัญญาบัตร 82 น.ส.ชญานิษฐ สุทธิประภา ร.ท. ชัชวาล  สุทธิประภา ศสร.สอ.รฝ.

83 น.ส.ภัทรพร สุขมณี ร.อ. ชํานาญ  สุขมณี พันซบร.สน.สอ.

84 น.ส.ณัฐณิชา อินทรชาติ ร.ต. เสนห  อินทรชาติ บก. กร.

85 ด.ช.ณภัทร ศรียารัตน น.ท. ชัชชัย  ศรียารัตน ขส.ฐท.สส.

86 ด.ช.นนทภัทร แคะสูงเนิน ร.อ. บุญลือ  แคะสูงเนิน กองบิน 1 กบร.กร.

87 ด.ช.สิรยุทธ ทรงสนาน น.ท. สรยุทธ  ทรงสนาน เบี้ยหวัด ทร.

88 น.ส.นันทนภัส ดุษิยามี น.ท.หญิง อริสรา  อวมธรรม รพ. สิริกิติ์

89 ด.ช.ธนธร พุมคง วาที่ ร.อ. พงศักดิ์  พุมคง รพ. สิริกิติ์

90 ด.ญ.ทิพยกฤตา ปราบริปู น.อ. ทศพร  ปราบริปู กพ.ทร.

91 ด.ญ.ภัทริศรา เกิดสมุทร ร.อ. บุรินทร  เกิดสมุทร กองบิน 2 กบร.กร.

92 น.ส.มนพร พรมสิทธิ์ ร.อ. เมศร  พรมสิทธิ์ ร.ล.กระบี่

93 ด.ญ.นันทนภัส ชํานาญกิจ น.ต. สมมิตร  ชํานาญกิจ รพ. สิริกิติ์

94 นายธาราดล จันทรเปลี่ยน น.ต. มารุต  จันทรเปลี่ยน รพ. สิริกิติ์

95 ด.ช.อัยการ อินทรประดิษฐ น.ท. อดิศักดิ์  อินทรประดิษฐ บก. กฝร.

96 น.ส.วสินี สินธพทอง น.ท. วสุพล  สินธพทอง กรมยุทธศึกษา ทร.

97 นายภคพล อวยพร วาที่ ร.ต. อนุรักษ  อวยพร กองบิน 1 กบร.กร.

98 น.ส.ณัฐวิภา หรั่งเจริญ ร.อ. ธนกฤต  หรั่งเจริญ บก.สอ.รฝ .

99 นายศตคุณ สงศรี น.ท. อดุลย  สงศรี รพ. สิริกิติ์

100 ด.ช.อังกูร เขมภัทรวาทิน น.ท. ณัฐกร  เขมภัทรวาทิน ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

101 นายศิรภัทร ประทุมมา น.อ. ศิริเทพ  ประทุมมา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

102 น.ส.เขมจิรา ภูเจริญยศ น.อ. ณรงคชัย  ภูเจริญยศ ทัพเรือภาคที 1

103 นายถามพัฒน ปรีดา น.อ. พงศปณต  ปรีดา กง.ทร.

104 นายภควัต หอมระรื่น น.ท. บรรลังค  หอมระรื่น กองบิน 2 กบร.กร.

105 น.ส.ณัฐทยา เอมดี น.อ. ณรงค  เอมดี บก. กบร.

106 น.ส.สุรภา สายวงศ น.อ. จักษวัฏ  สายวงค บก. กร.
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ประทวน 1 ด.ช.จักรกฤษณ วิลัยรัตน จ.อ. ชญาชัย  วิลัยรัตน พัน 12

2 น.ส.สิรีธร ศรีมาก จ.อ. วินัย  ศรีมาก ทัพเรือภาคที 1

3 ด.ช.สุธีระวัฒน พินิจดวง พ.จ.อ. สําราญ  พินิจดวง พัน รฝ.12 กรม รฝ

4 ด.ช.สุวิจักขณ บุญประตูไชย จ.อ. ศราวุธ  บุญประตูไชย เรือ ต.99

5 นายจิรวัฒ มวงกล่ํา จ.อ. อภิชาติ  มวงกล่ํา กองสนับสนุน กร.

6 ด.ช.สิรวิชญ เครือมาศ จ.อ. คูณทรัพย  เครือมาศ บก.กยฝ.กร .

7 ด.ช.ธนันธร แกวหาวงษ จ.อ. คําสันต  แกวหาวงษ กองบิน 1 กบร.กร.

8 ด.ช.ภูมิรพี บํารุงผล พ.จ.อ. ขัตรมงคล  บํารุงผล พัน 21

9 ด.ญ.อัจฉรา พรรคพิทักษ จ.อ. สมพร  พรรคพิทักษ พัน รฝ.12 กรม รฝ

10 ด.ช.พัชรดนัย พะยุหะ จ.อ. สมาส  พะยุหะ ร.ล.อุดมเดช

11 ด.ญ.ประภัสสร มรรยาทออน พ.จ.อ. ประสิทธิชัย  มรรยาทออนขว.ทร.

12 น.ส.ปยธิดา แกวกาหนัน จ.อ. ประวิทย  แกวกาหนัน ร.ล.จักรีนฤเบศร

13 นายภูวดล หึมวัง พ.จ.อ. สามารถ  หึมวัง ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

14 ด.ญ.เบญจวรรณ ขําวิจิตร จ.อ. ชาญชัย  ขําวิจิตร สถานีบิน กบร.กร.

15 นายอัสฏางค ปานทอง พ.จ.อ. เมธา  ปานทอง สถานีบิน กบร.กร.

16 น.ส.ภัทรลภา สีเหลือง พ.จ.อ. มานิตย  สีเหลือง ศสร.สอ.รฝ.

17 น.ส.ตวงทิพย ธนานฤชล จ.อ. พิพัฒน  ธนานฤชล ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

18 น.ส.ปารวี แดงประทุม จ.อ. ปรีชา  แดงประทุม ศสร.สอ.รฝ.

19 ด.ญ.นลินรัตน สาครจันทร จ.อ. ธัญญะ  สาครจันทร กองสนับสนุน กร.

20 ด.ญ.นภัสสร วัชรพงศชัย จ.อ. สมพงศ  วัชรพงศชัย บก. กบร.

21 นายกษิดิ์เดช รัตนมงคลมาศ พ.จ.อ. ปราโมทย  รัตนมงคลมาศบก. กฝร.

22 ด.ช.จารุวิทย สุภดล จ.อ. ทวี  สุภดล สอ.2

23 ด.ญ.จามจุรี ยิ่งยงค พ.จ.ท. ทวีศิลป  ยิ่งยงค พัน 21

24 ด.ช.ภัคควัฒน พุฒซอน จ.อ. ณรงคศักดิ์  พุฒซอน พัน 21

25 ด.ช.อัครินทร มาตศรีกลาง พ.จ.อ. อภิสิทธิ์  มาตศรีกลาง บก. กฝร.

26 น.ส.ชรินรัตน บูสะอาด จ.อ. สุชาติ  บูสอาด ร.ล.กระบุรี

27 นายชยนนท ชนะพาล จ.อ. สมชาย  ชนะพาล พันสารวัตรที่ 3 สข.
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ประทวน 28 น.ส.สวรินทร สายสวาง จ.อ. ประกาศิต  สายสวาง บก. กฝร.

29 ด.ช.ภูผา หินแสงใส จ.อ. เฉลียว  หินแสงใส ศสร.สอ.รฝ.

30 ด.ญ.ณัฏฐิณี สีกาบบัว พ.จ.อ. พงษศักดิ์  สีกาบบัว กองเรือดําน้ํา กร.

31 นายภานุวิชญ ปลัดสังข จ.อ. ชูลิต  ปลัดสังข พัน 21

32 ด.ญ.ปราณปริยา เมยประโคน พ.จ.อ. วิชาญ  เมยประโคน ร.ล.ปตตานี

33 นายภูตะวัน บุญเกิน จ.อ. สันติ  บุญเกิน บํานาญตัดผานธนาคาร

34 นายอดิเทพ ชันแสง พ.จ.อ. อดุลย  ชันแสง กองสนับสนุน กร.

35 นายชิษณุพงศ สุวรรณภาพ จ.อ. ทินกร  สุวรรณภาพ สน.สอ.

36 นายศิวกร เตะสมุทร พ.จ.ท. สุรินทร  เตะสมุทร กองสนับสนุน กร.

37 น.ส.อรจิรา สมสอาด พ.จ.อ. เดชา  สมสอาด กรมสื่อสารทหารเรือ

38 ด.ญ.บุศราภรณ จันละคร จ.อ. ทรงศักดิ์  จันละคร พัน 21

39 ด.ช.ธีรภัทร แกวรุงเรือง พ.จ.ท. โกศล  แกวรุงเรือง พัน รฝ.11 กรม รฝ

40 ด.ช.นิธิพันธ แถวอุทุม พ.จ.อ. นิเทศ  แถวอุทุม กองเรือบรรทุก ฮ.

41 ด.ญ.รติชา นามสนิท จ.อ. กชสร  นามสนิท เรือ ต.269

42 ด.ญ.ชุติมา เขียวสีมวง จ.อ. ณัฐพงศ  เขียวสีมวง กง. รร.ชุมพล ฯ

43 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ อินแพง จ.อ. วีระ  อินแพง กองเรือบรรทุก ฮ.

44 ด.ญ.นันทภัค ศรีเทียมเงิน จ.อ. ประวิทย  ศรีเทียมเงิน ร.ล.รัตนโกสินทร

45 ด.ญ.สุนิตา สอยโอ พ.จ.อ. สุวิทย  สอยโฮ รพ. สิริกิติ์

46 ด.ญ.เจตนลิน ทราบจังหรีด พ.จ.อ. สมเจตน  ทราบจังหรีด รพ. สิริกิติ์

47 ด.ญ.ณิชานันท เทพมณี พ.จ.อ. สุรกิจ  เทพมณี พัน 21

48 ด.ช.ภานุวัฒน ศรีตองออน พ.จ.อ. พนม  ศรีตองออน กง. รร.ชุมพล ฯ

49 ด.ญ.ปภาวรินทร สาระรัตน จ.อ. สมชาย  สาระรัตน ร.ล.ภูมิพล

50 นายชโยดม ออนบานแดง จ.อ. สุบิน  ออนบานแดง ร.ล.เจาพระยา

51 นายจิรวัฒน จันทรหอม จ.อ. อายุวัฒน  จันทรหอม ร.ล.สงขลา

52 นายรัชชานนท โลวะลุน จ.อ. สมพงษ  โลวะลุน เรือ ต.111

53 น.ส.ชนิกานต จั่นผอง จ.อ. สราวุธ  จั่นผอง กองสนับสนุน กร.

54 นางสาวฉัตรชฎาภรณ บุญพันธ พ.จ.อ. สุวิท  บุญพันธ บก. กร.
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ประทวน 55 ด.ญ.นริศรา สมจิต พ.จ.อ. มณี  สมจิต บก.สอ.รฝ .

56 ด.ช.ธนกฤต โคตะวัน พ.จ.อ. ธนวัฒน  โคตะวัน บก. กฝร.

57 ด.ช.พรพิพัฒน ละเอียด พ.จ.อ. พรเลิศ  ละเอียด ทัพเรือภาคที่ 3

58 น.ส.ศิรินภา จันทรหอม พ.จ.ท. วรรธณดล  จันทรหอม ร.ล.สุโขทัย

59 ด.ช.ปภินวิช บุญทา พ.จ.อ. สมจิตย  บุญทา บก. กร.

60 น.ส.พรหมพร เผาพันธุ จ.อ. ไชโย  เผาพันธุ ร.ล.สัตหีบ

61 ด.ช.ภิระภัทร ดกกลาง พ.จ.ต. สมชาติ  ดกกลาง กองบิน 2 กบร.กร.

62 นายแทนคุณ บุญบุตตะ พ.จ.อ. ดนัย  บุญบุตตะ ศสร.สอ.รฝ.

63 ด.ช.นิพิฐพนธ พันธโชติ พ.จ.อ. สวัสดี  พันธโชติ พัน รฝ.11 กรม รฝ

64 น.ส.วิไลรัตน พุดจีบ พ.จ.อ. ไพรัตน  พุดจีบ บก. กฝร.

65 ด.ช.คชภัค ชูเสียง พ.จ.อ. คณาวุฒิ  ชูเสียง ทัพเรือภาคที 1

66 ด.ช.ธนโชติ ดานุม จ.อ. โชคชัย  ดานุม บก. กฝร.

67 น.ส.ปริยกร ลุนจุนละ จ.อ. ประยูร  ลุนจุนละ ร.ล.ประจวบคีรีขันธ

68 น.ส.นิธิธาดา พิกุลทอง จ.อ. เกียรติศักดิ์  พิกุลทอง ร.ล.ทายเหมือง

69 นายภัทรกร วิริยะ พ.จ.อ. ไกรสิงห  วิริยะ กองเรือดําน้ํา กร.

70 ด.ญ.ปยะหทัย รอดจํานงค พ.จ.อ. บํารุง  รองจํานงค กองเรือบรรทุก ฮ.

71 น.ส.ณัฏฐฎาพร สีสันงาม พ.จ.อ. สุพรรณ  สีสันงาม ศกล.พธ.ทร.

72 น.ส.อนงคภัทร เพขุนทด จ.อ. อนันท  เพขุนทด เรือ ต.235

73 ด.ญ.กิติ์สิริญาภรณ เพชรชัด พ.จ.อ. สิทธิโชค  เพชรชัด ร.ล.นเรศวร

74 น.ส.ปณณพร เมืองทอง พ.จ.อ. นฤพนธ  เมืองทอง ศสร.สอ.รฝ.

75 น.ส.ปณาลี โนนขุนทด พ.จ.อ. สายชล  โนนขุนทด กทส.ฐท.สส.

76 น.ส.วริศราวรรณ จันทรงาม พ.จ.อ. เรืองฤทธิ์  จันทรงาม สน.สอ.

77 น.ส.พิชชาพร ศิลประวัติ พ.จ.อ. สันติ  ศิลประวัติ พัน สอ.11

78 ด.ญ.พิมพิกา อารุณ จ.อ. กนกศักดิ์  อารุณ เรือ ต.82

79 ด.ญ.ชฎาภรณ เทนอิสสระ จ.อ. ภราดร  เทนอิสสระ เรือ ต.994

80 ด.ช.พุฒิพร เจริญพร พ.จ.อ. พิภพ  เจริญพร ทัพเรือภาคที 1

81 ด.ญ.เกวินตรา กามะวิถี พ.จ.อ. กวีพล  กามะวิถี กองบิน 2 กบร.กร.
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ประทวน 82 ด.ญ.วริศรา แสงเอม พ.จ.อ. นริศศักดิ์  แสงเอม กองบิน 2 กบร.กร.

83 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ชวงโชติ จ.อ. ณัฐพงษ  ชวงโชติ พัน สอ.11

84 ด.ช.ธนปกรณ สอนสุข พ.จ.อ. ธนากร  สอนสุข ร.ล.ประจวบคีรีขันธ

85 ด.ญ.ณัฐณิชา ทอนโพธิ์ พ.จ.อ. ศักดิ์นรินทร  ทอนโพธิ์ ร.ล.แหลมสิงห

86 นางสาวอัมพุชินี หนูทอง จ.อ. อนุสรณ  หนูทอง บก.กยฝ.กร .

87 ด.ช.กรัณธเนศวร บุญภา พ.จ.อ. นเรศร  บุญภา กรมสรรพาวุธ ทร.

88 ด.ช.ธนวินท ธรรมชาติ พ.จ.อ. วีระ  ธรรมชาติ ทัพเรือภาคที่ 2

89 ด.ญ.ณิชาภัทร โตชมบุญ จ.อ. เมธี  โตชมบุญ นสร.กร.

90 นายนราวิชญ ภูธรรมะ พ.จ.อ. นิเวช  ภูธรรมะ พัน สอ.11

91 ด.ญ.กรรณภิยาภรณ นาคสุข จ.อ. สัมพันธ  นาคสุข เรือ ต.112

92 ด.ญ.ศุภาพิชญ มะลิ พ.จ.อ. อนุชา  มะลิ กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

93 ด.ญ.กมลชนก ฉ่ํามะณี พ.จ.อ. ทวีวัฒน  ฉ่ํามะณี ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

94 ด.ช.นครินทร เหลาเจริญ จ.อ. วุฒินันท  เหลาเจริญ กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

95 ด.ช.ชิตพล กลิ่นโสภณ พ.จ.อ. พิเชษฐ  กลิ่นโสภณ นสร.กร.

96 ด.ช.ประวีร โพธิ์ทอง พ.จ.อ. ประคอง  โพธิ์ทอง บก. กบร.

97 น.ส.สโรชินี มีศิลป พ.จ.อ. บัวรินทร  มีศิลป ร.ล.จักรีนฤเบศร

98 ด.ช.กรฤทธิ ขันทองดี จ.อ. อริยะ  ขันทองดี พัน สอ.11

99 นายอชิรพัฒ ฉัตรแกว พ.จ.อ. เวนิตย  ฉัตรแกว ร.ล.คลองใหญ

100 ด.ญ.สิดาพร วิริยะโกศล จ.อ. ปยะ  วิริยะโกศล สอ.1

101 น.ส.ภัทรภร แกวขาว จ.อ. กิตติกร  แกวขาว กองเรือบรรทุก ฮ.

102 นายมนวรรธน สุขสัมพันธ พ.จ.อ. วิเชษฐ  สุขสัมพันธ บก. กบร.

103 ด.ช.สิปปกร หนาแนน จ.อ. สามารถ  หนาแนน บก.กยฝ.กร .

104 น.ส.พิมพชนก ศรีสูงเนิน พ.จ.อ. เกรียงศักดิ์  ศรีสูงเนิน ร.ล.หัวหิน

105 ด.ช.นฤภัทร จันทรสมบูรณ พ.จ.อ. พฤหัส  จันทรสมบูรณ ร.ล.เทพา

106 ด.ช.อิสริยะ ประสมจิตร จ.อ. นัฐวุฒิ  ประสมจิตร บก.สอ.รฝ .

107 ด.ญ.ชวัลลักษณ ทีฆะสุข จ.อ. วาฤธี  ทีฆะสุข ขส.สน.สอ.

108 ด.ญ.จิดาภา จึงนิพันธพงศ พ.จ.อ. สมยศ  จึงนิพันธพงศ พัน 12
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ประทวน 109 ด.ญ.ณัฑฐณีย ศรีประชัย จ.อ. แทนทัศน  ศรีประชัย นสร.กร.

110 นายสุวภัทร ลัดดากลม จ.อ. เฉลิมพล  ลัดดากลม ร.ล.สูไพรินทร

111 นายนรวิชญ บุญรักษา จ.อ. คมสัน  บุญรักษา พันซบร.สน.สอ.

112 นายศุภกร แกวพิลา จ.อ. สมพร  แกวพิลา ร.ล.จักรีนฤเบศร

113 ด.ช.กรินทร วิไลพันธุ พ.จ.อ. วิทยา  วิไลพันธุ พัน รฝ.12 กรม รฝ

114 นายสุกฤษฎิ์ เหมือนปอง พ.จ.อ. กฤษณะ  เหมือนปอง บก.ฐท.สส.

115 นายพีรวัชร เพียงชัยภูมิ พ.จ.อ. พรมรินทร  เพียงชัยภูมิ พัน สอ.11

116 ด.ช.นนทปวิธ ศุภะกะ พ.จ.อ. วิทยา  ศุภะกะ บก. กบร.

117 น.ส.เมธาพร มหาเขตต พ.จ.อ. มารุต  มหาเขตต บก. กร.

118 ด.ช.รัฐกรณ มิลาวรรณ พ.จ.ต. รัฐชัย  มิลาวรรณ ศสร.สอ.รฝ.

119 นายภัทรดนัย เพ็ชรดี พ.จ.อ.หญิง จุฑารัตน  พัฒนะพรหมรพ. สิริกิติ์

120 ด.ญ.ณัฐกานต สมดี จ.อ. พิทักษ  สมดี พัน รฝ.12 กรม รฝ

121 น.ส.ศตพร กลิ่นเกษร จ.อ. มารุต  กลิ่นเกษร กง. รร.ชุมพล ฯ

122 ด.ญ.อภิชญา อินทะรังษี พ.จ.อ. นิวัฒน  อินทะรังษี ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

123 ด.ช.วรปรัชญ ธรรมสละ พ.จ.อ. ภูริภัทร  ธรรมสละ ศฝ.สอ.รฝ.

124 นายศัตญาบรรณ ศรีโกษร พ.จ.ต. สมพงษ  ศรีโกษร กชธ.ฐท.สส.

125 น.ส.ทิพยพัตรา พิมพภูธร จ.อ. ธวัชชัย  พิมพภูธร เรือ ต.81

126 ด.ช.ศุภณัฐ มางิ้ว จ.อ. สินชัย  มางิ้ว กองบิน 2 กบร.กร.

127 ด.ญ.กัญญาภัทร นาคสุข พ.จ.อ. อํานาจ  นาคสุข ศสร.สอ.รฝ.

128 น.ส.อรจิรา ขาวเกตุ จ.อ. สุรเชษฐ  ขาวเกตุ บก.กรม รฝ.1

129 ด.ช.อัศวิน ปลั่งกลาง พ.จ.อ. จรินทร  ปลั่งกลาง ศฝ.สอ.รฝ.

130 ด.ช.ธีรภควัต สุขสง พ.จ.อ. ศักดิ์ชาย  สุขสง พัน ซบร.นย.

131 นายวีระกร รักจรรยาบรรณ จ.อ. สุรชาติ  รักจรรยาบรรณ บก.กรม รฝ.1

132 ด.ช.อภินันท แสงใหญ พ.จ.ท. อนุชา  แสงใหญ บก. กฝร.

133 น.ส.ชนิกานต รักแกว พ.จ.อ. สวาท  รักแกว พัน สอ.11

134 ด.ช.วรปรัชญ ทัดทูน พ.จ.อ. เรืองเดช  ทัดทูน สงเอง บก.ทท.(กองบัญชาการกองทัพไทย

135 ด.ช.พงศพัศ ศรีโชติยะกุล จ.อ. พงษศักดิ์  ศรีโชติยะกุล กง. รร.ชุมพล ฯ
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ประทวน 136 นายจิรพัฒน ชลสวัสดิ์ พ.จ.อ. ศุภณัฐ  ชลสวัสดิ์ พันซบร.สน.สอ.

137 น.ส.บุรพร เงินทอง พ.จ.อ. สุธี  เงินทอง สอ.พัน22

138 น.ส.วชิรญาณ ฉุยฉาย พ.จ.อ. วันชัย  ฉุยฉาย อูราชนาวีมหิดล อร.

139 ด.ช.วชิรวิชญ ถิระเสถียร จ.อ. ศักดา  ถิระเสถียร กง. รร.ชุมพล ฯ

140 ด.ช.ณัฐรัฐ หาญไชยนะ พ.จ.อ. ทวีชัย  หาญไชยนะ พัน รฝ.12 กรม รฝ

141 นายชัชพงศ แสงเนตร พ.จ.อ. ทันวุฒิ  แสงเนตร นสร.กร.

142 นายอรรถพล กอเกื้อ จ.อ. เฉลียว  กอเกื้อ ร.ล.นเรศวร

143 น.ส.อชิรญา วงศไพรกรณ จ.อ. สมศักดิ์  วงศไพรกรณ ร.ล.ทยานชล

144 นายณพลเดช มังคละทน พ.จ.อ.หญิง ชลณภัทร  มังคละทนรพ. สิริกิติ์

145 ด.ญ.ยุวดี โชคกลาง พ.จ.อ. มงคล  โชคกลาง อูราชนาวีมหิดล อร.

146 นายราเมนทร จินตนโอภาส พ.จ.อ. บัณฑิต  จินตนโอภาส พัน 21

147 ด.ช.นัทธวัฒน ทองแกวบัว พ.จ.อ. พินิจ  ทองแกวบัว พัน 21

148 นายธนาตย วิไลสมสกุล จ.อ. ชยุตพงศ  วิไลสมสกุล บก. กฝร.

149 ด.ช.ธนกฤต แกวมณี พ.จ.อ. ธนพรต  แกวมณี ฐานทัพเรือสงขลา

150 ด.ช.พิธิวัฒน ยิ้มถนอม พ.จ.อ. ชัยวัฒน  ยิ้มถนอม รพ. สิริกิติ์

151 น.ส.ปราณปริยา รุงเรือง พ.จ.อ. อภิเดช  รุงเรือง ฐานทัพเรือพังงา

152 นายณิชากร มีจิต พ.จ.ท. นิรันดร  มีจิต กทส.ฐท.สส.

153 ด.ช.นันทภันธน อดทน จ.อ. วิทยา  อดทน ร.ล.นเรศวร

154 ด.ช.ปุนภพ หาญทวีชัย ศรีเผือก จ.อ. วัชรินทร  ศรีเผือก บก. กฝร.

155 น.ส.กรกฎ ปสเสนะ พ.จ.อ. ณัฎฐ  ปสเสนะ ขส.ฐท.สส.

156 นายเดชาธร บุญราศรี จ.อ. ประเวช  บุญราศรี ร.ล.สัตหีบ

157 นายปฏิพัทธ เกษรศิลป พ.จ.อ. สัมพันธ  เกษรศิลป พัน รฝ.12 กรม รฝ

158 น.ส.ศิริพร เภรีศัพท จ.อ. วรวุฒิ  เภรีศัพท บก. กร.

159 น.ส.ประภาภรณ อนารัตน พ.จ.อ. ประภาส  อนารัตน พัน 21

160 นายธนชาติ พิมพา พ.จ.อ. วรชาติ  พิมพา พัน รฝ.12 กรม รฝ

161 ด.ช.ภัทรพล วงเวียน พ.จ.อ. จักรินทร  วงเวียน พัน 21

162 นายอิศรา อินยิ้ม จ.อ. อัสนี  อินยิ้ม บก. กฝร.
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ประทวน 163 ด.ช.สรัลพล ชนะชัย จ.อ. ณรงค  ชนะชัย เรือ ต.111

164 นายภกร หนูเหลือ พ.จ.อ. สมพงษ  หนูเหลือ นสร.กร.

165 ด.ช.ธงไทย ธนะเฮือง จ.อ. อุทัย  ธนะเฮือง ร.ล.บางปะกง

166 น.ส.สวรรยา สุขกําเนิด พ.จ.อ. มงคล  สุขกําเนิด ร.ล.สายบุรี

167 ด.ญ.บุษกร ราญรอน พ.จ.อ. สนธยา  ราญรอน บก. กฝร.

168 น.ส.ปพิชญา ทั่งศรี พ.จ.อ. อิทธิเดช  ทั่งศรี สอ.พัน22

169 ด.ช.จารุวิทย โดยอาษา พ.จ.อ. สุวิทย  โดยอาษา รพ. สิริกิติ์

170 น.ส.นุสรียา พอธานี พ.จ.อ. เชิดศักดิ์  พอธานี พันพ.กรมสน.สอ.รฝ

171 นายบูรพา วิงวาท พ.จ.อ. มานะ  วิงวาท ร.ล.สิมิลัน

172 น.ส.ฐิตาพร ทองมะหา พ.จ.ท. ออมทรัพย  ทองมะหา ร.ล.สายบุรี

173 นายอารุณ แสงวงษ พ.จ.อ. สุระสิทธิ์  แสงวงษ บก.กตอ.กร .

174 น.ส.พัชราภรณ แกวเรือง พ.จ.อ. ศราวุธ  แกวเรือง ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

175 ด.ญ.สิรินยา จันทรแกว พ.จ.อ. สุรินทร  จันทรแกว สอ.พัน22

176 น.ส.เวฬุริยา ชัยสนาม พ.จ.อ. อดิศร  ชัยสนาม พัน ร.5 กรม ร.2 พล.นย.

177 ด.ช.รัฐภาส คําใส พ.จ.อ. ธีรภาพ  คําใส สน.สอ.

178 ด.ญ.ณภัสนันท จันทรอยูจริง พ.จ.อ. พนัส  จันทรอยูจริง พัน รฝ.11 กรม รฝ

179 น.ส.โชติกา เขมนกิจ พ.จ.อ.หญิง กาญจนา  เขมนกิจ รพ. สิริกิติ์

180 ด.ช.วรายุทธ สินธุมาลา พ.จ.อ. วัชระ  สินธุมาลา บก. กฝร.

181 ด.ช.พงษนรินทร ทองพา จ.อ. พงษนเรศ  ทองพา ร.ล.สุโขทัย

182 นายนพดล สังคะสี จ.อ. ดวงพร  สังคะสี ร.ล.ตาป กฟก.1

183 นายณภัทร ทองสุกมาก พ.จ.อ. อนุชา  ทองสุกมาก บก.กยพ.กร .

184 ด.ญ.ธาราภรณ พุฒิตรีภูมิ พ.จ.อ. เอกชัย  พุฒิตรีภูมิ ร.ล.นเรศวร

185 ด.ญ.นภัสสร ชูพุม พ.จ.อ. พิเชต  ชูพุม ศฝ.สอ.รฝ.

186 ด.ญ.เปรมพิชชา ชินหัวดง พ.จ.อ. ศักดิ์ชัย  ชินหัวดง บก. กบร.

187 ด.ช.พิริยะ โหเริงรมณ พ.จ.อ. พเยาว  โหเริงรมณ สอ.1

188 นายตะวัน ศรีเจริญ พ.จ.อ. สมาน  ศรีเจริญ กองบิน 2 กบร.กร.

189 น.ส.ขรพรรษ พุมดี จ.อ. นพดล  พุมดี ร.ล.ตากใบ
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ประทวน 190 นายกิตติพงศ ปนขุนทด พ.จ.อ. มานัส  ปนขุนทด กง.นย.

191 ด.ช.พัชรพล สุวรรณพันธ พ.จ.อ. มาวิช  สุวรรณพันธ กองบิน 1 กบร.กร.

192 ด.ญ.ศรุชา กมลวัฒนการ พ.จ.อ. ภาคภูมิ  เอมถนอม ร.ล.สายบุรี

193 น.ส.รุจิรัตนสิริ ปนสุข พ.จ.อ. วีรชน  ปนสุข พัน 12

194 นายกฤษฎิ์พัฒน สุตตสันต พ.จ.อ. คาถาพัน  สุตตสันต รพ.อาภากรเกียรติวงศ

195 น.ส.สิริมาตา โสรี พ.จ.อ. ศักดิ์ศิลป  โสรี บก.กรม รฝ.1

196 ด.ช.พรพิพัฒน จันทร พ.จ.อ. ยุทธกร  จันทร นสร.กร.

197 ด.ญ.สิริยากร บุรินทรศักดิ์เสมา พ.จ.อ. สมคิด  บุรินทรศักดิ์เสมา พัน 21

198 ด.ช.พิพัฒน ชุนแผนทอง พ.จ.อ. ชัยวัฒน  ชุนแผนทอง ศฝ.สอ.รฝ.

199 นายบุริศร โพธิสอาด พ.จ.ท. นาวี  โพธิสอาด นสร.กร.

200 นายวรกานต โคกทอง จ.อ. สมพร  โคกทอง บก.กยฝ.กร .

201 นายพิมพพงศ กลั่นบุศย พ.จ.อ. ไพรวัลย  กลั่นบุศย รพ. สิริกิติ์

202 ด.ญ.นาฎนภา สีมันตะ พ.จ.อ. สมชาย  สีมันตะ ร.ล.กระบี่

203 ด.ญ.อาคิรา ณรงคพันธ พ.จ.อ. เกียรติศักดิ์  ณรงคพันธ บก. กฝร.

204 ด.ญ.ณัฐกานต ดวงสูงเนิน พ.จ.อ. บุญเลิศ  ดวงสูงเนิน กองบิน 1 กบร.กร.

205 น.ส.ธัญยพร จันทรดี พ.จ.อ. เสาร  จันทรดี ร.ล.สุโขทัย

206 นายณัฏฐกิตติ์ สาลี พ.จ.อ. สมชาย  สาลี บก.ฐท.สส.

207 ด.ญ.กัญญณัช ศรีดี พ.จ.อ. แมนชัย  ศรีดี ร.ล.เจาพระยา

208 น.ส.วราลี อาษาสิงห พ.จ.อ. ไพศาล  อาษาสิงห ร.ล.กระบุรี

209 ด.ช.ชนาภัทร หลอยกระโทก จ.อ. อรรถพล  พลอยกระโทก นสร.กร.

210 น.ส.กุลิสรา ทองชาวกรุง พ.จ.อ. กรุง  ทองชาวกรุง บก. กฝร.

211 นายกรกช อรุณ พ.จ.อ. บรรเทิง  อรุณ บก.ฐท.สส.

212 นายภูชิต ภูเล็ก พ.จ.อ. ครรชิต  ภูเล็ก กองบิน 1 กบร.กร.

213 ด.ช.ภัทรพล สืบสําราญ พ.จ.อ. นิพรรณ  สืบสําราญ ร.ล.ลาดหญา

214 น.ส.บุญสิตา ชุมทวี พ.จ.อ. อนุชาติ  ชุมทวี ร.ล.นเรศวร

215 น.ส.ทิพยรดา แนบกลาง พ.จ.อ. อนันต  แนบกลาง กองบิน 2 กบร.กร.

216 นายธนาธิป จอกรักษ พ.จ.อ. ปรารบ  จอกรักษ ร.ล.ทองแกว

ผนวก ข - 30

 ระดับชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 340 ทุน



ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 217 น.ส.ปตตานี ทั่งทองมะดัน พ.จ.อ. แฉลม  ทั่งทองมะดัน ร.ล.ภูมิพล

218 นายรัชพล อินทรวิเชียร พ.จ.อ. โสภณ  อินทรวิเชียร เรือ ต.995

219 นายกองภพ พวงบุบผา พ.จ.อ.(พ) กําพล  พวงบุบผา นสร.กร.

ลูกจาง 1 ด.ช.สิทธา ถีระแกว นาง ปราณี  ถีระแกว กก.พศ.ฐท.สส.

2 ด.ญ.ปทธิมาพร มหาชัย นางสาว ศวิลักษณ  บริบาล กง. รร.ชุมพล ฯ

3 ด.ญ.ศิวนาถ พุทธรักษา นาย ไพรัช  พุทธรักษา บก. กฝร.

4 นายวงศพัทธ นทีธารทอง นาง นิตยา  นทีธารทอง ศฝ.สอ.รฝ.

5 นายยุทธนา สกุลเหวา นาย ยุทธพงษ  สกุลเหวา บก. กบร.

6 ด.ญ.กลมชนก บุญสม นาย มัฐณะ  บุญสม กรง.ฐท.สส .

7 นายชลวีร ลอยไสว นาง โสรญา  เพ็งสุวรรณ กง. รร.ชุมพล ฯ

8 น.ส.ตรีทิพยนิภา สุขสมพลอย น.ส. ดนิตา  สุขสมพลอย กชพ.พธ.ทร.

9 น.ส.ชลิสา อราม น.ส. เกสร  ทะวิชัย กง. รร.ชุมพล ฯ

10 น.ส.ธัญญภัทร วรรณกลาง นาง ฤดีภรณ  วรรณกลาง รพ. สิริกิติ์

11 ด.ช.พัสกร อัตโน นางสาว ศรารัณย  พิมมะศรี กง. รร.ชุมพล ฯ

12 นายพิเชฐ เสียงวังเวง นาย พิพัฒน  เสียงวังเวง กก.พศ.ฐท.สส.

13 นายวรพล รักสัจ นาง วราภรณ  รักสัจ กง.ศฝ.นย.

14 น.ส.สิดารัศมิ์ เพียนทานี น.ส. เสาวณีย  ชูรัด พนักงานสหกรณ

15 ด.ญ.กิ่งกาญจน ฉลาดลน นาย สมศักดิ์  ฉลาดลน รพ. สิริกิติ์

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 1 นตท.ณพวุฒิ จุยรอด ร.ต. สมศักดิ์  จุยรอด บก. กฝร.

2 นายเอกภพ วงศเนียม ร.อ. มานิต  วงคเนียม กองบิน 2 กบร.กร.

3 นตท.วงชิรภัทร ชาวเวียง ร.ท. ไกรลาศ  ชาวเวียง บก.กฟก.1 กร.

4 นายธนกฤต บุตรแกว ร.อ. ธีระศิลป  บุตรแกว กง. รร.ชุมพล ฯ

5 นตท.พัชรธภัฏ ทองเพิ่ม ร.ท. ไพโรจน  ทองเพิ่ม บก. กฝร.

ผนวก ข - 31

 ระดับชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 340 ทุน

 ระดับชั้นอาชีวศึกษา(มัธยมศึกษา) จํานวน 16 ทุน



ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 6 นายศิริปรัชญ จันทรปอม ร.อ. สมชาย  จันทรปอม บก.กตอ.กร .

ประทวน 1 น.ส.ฉัตรชนก จุยะโส จ.อ. สุพิน  จุยะโส บก.สอ.รฝ .

2 นางสาวจิระประภา ชูศรี พ.จ.อ. อวยพร  ชูศรี ฐานทัพเรือสงขลา

3 นายจตุรภัทร ดวงดี พ.จ.อ. พสุวินท  ดวงดี ร.ล.ประจวบคีรีขันธ

4 น.ส.สุพรรณรัตน เติมแตม จ.อ. นเรศ  เติมแตม กองสนับสนุน กร.

5 นายทิวากร กันมั่ง จ.อ. นิรัน  กันมั่ง เรือ ต.994

6 นายรัตนวิชญ พงษทวี พ.จ.อ. โกสิทธิ์  พงษทวี พันซบร.สน.สอ.

7 นายศุภวิชญ คงชเวช พ.จ.อ. ณัชนนท  คงชเวช บก. กบร.

8 นายธีรภัทร จารนัย พ.จ.อ. สมเกียรติ  จารนัย บก. กฝร.

ลูกจาง 1 นายสุพศิน นัยรัมย น.ส. เพชรรัตน  สุวรรณคํา กรง.ฐท.สส .

2 นายวทัญู ภูสุม นาย วิชาญ  ภูสุม กง. รร.ชุมพล ฯ

ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 1 น.ส.บงกชพร แสนรัตน ร.ท. ยิ่งศักดิ์  แสนรัตน บก. กฝร.

2 นรจ.ณรงคชัย ซอนขํา ร.ท. สุชาติ  ซอนขํา ศสร.สอ.รฝ.

3 นายภูวดล คุมบํารุง น.ท. พยัพ  คุมบํารุง บก.กตอ.กร .

ประทวน 1 นายฐานทัพ คงนุน พ.จ.อ. สมศักดิ์  คงนุน ศฝ.สอ.รฝ.

2 นายกฤษฎา มัชฌิมะ จ.อ. ประชา  มัชฌิมะ บก. กบร.

3 นายฤทธิ์พัฒน ภูมิสวัสดิ์ จ.อ. สุรฤทธิ์  ภูมิสวัสดิ์ สถานีบิน กบร.กร.

4 นายกิตติชัย เชื้อผูดี พ.จ.อ. ชัยภัค  เชื้อผูดี บก.พล.นย.

5 นายรามิล สีแสด พ.จ.อ. ภาสกร  สีแสด ขส.สน.สอ.

6 นายเพชรรัตน สวัสดิ์ลน จ.อ. ชโลธร  สวัสดิ์ลน กรง.ฐท.สส .

7 นางสาวนภัสวรรณ บุษบาศรี จ.อ. มานิตย  บุษบาศรี กองสนับสนุน กร.

ผนวก ข - 32

 ระดับชั้นอาชีวศึกษา(มัธยมศึกษา) จํานวน 16 ทุน

 ระดับชั้นอาชีวศึกษา(อุดมศึกษา) จํานวน 15 ทุน



ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 8 น.ส.วรินธร เจยทองศรี จ.อ. วิโรจน  เจยทองศรี พัน รฝ.12 กรม รฝ

9 นายอิสรภาพ ไชยประยา จ.อ. กรภัทร  ไชยประยา นสร.กร.

10 น.ส.กรวรรณ พิมพาศ พ.จ.อ. เจษฎา  พิมพาศ ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

11 นายปรมินทร ศิริพันทะ พ.จ.อ. วิทยา  ศิริพันทะ พัน 21

ลูกจาง 1 น.ส.ชนิดาภา ออนเกตุ นาง สุนันทา  ออนเกตุ กง. รร.ชุมพล ฯ

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 1 นายธนันตชัย ทองยอย วาที่ ร.ต. สุโภชน  ทองยอย สอ.พัน22

2 น.ส.ศิริพร ใจแจง ร.อ. สุนทร  ใจแจง เบี้ยหวัด ทร.

3 นายกีรติ นิ้มพูลผล ร.ท. ศักดิ์ไชย  นิ้มพูลผล อูราชนาวีมหิดล อร.

4 นายพชรดนัย ภาโนมัย ร.อ. ปรีชา  ภาโนมัย เบี้ยหวัด ทร.

5 น.ส.ฐิติกานต มากสิน ร.ท. ยุทธภูมิ  มากสิน กองเรือดําน้ํา กร.

6 นายนิพิฐพนธ จิตตเย็น ร.ต. นรินทร  จิตตเย็น พันซบร.สน.สอ.

7 นนร.สุพศ อวมคํา ร.ท. สุธน  อวมคํา เบี้ยหวัด ทร.

8 น.ส.ภัทรวรรณ วรศิริ ร.ต. จิระศักดิ์  วรศิริ บก. กร.

9 น.ส.ณัชชา มูลสาร ร.ต. ราเมศร  มูลสาร กองสนับสนุน กร.

10 น.ส.อรณิช คําเหลือง ร.ท. พัชรพงษ  คําเหลือง กองเรือลําน้ํา

11 นรต.วัชริศ ขุนแสน น.ต.หญิง ขนิษฐา  โมฬี รพ. สิริกิติ์

12 น.ส.กนกพร โชติสุข ร.อ. สาโรจน  โชติสุข รพ. สิริกิติ์

13 น.ส.อาทิตยา แสงเชื้อพอ ร.อ. จีระศักดิ์  แสงเชื้อพอ ศฝ.สอ.รฝ.

14 น.ส.ธมล สังขกลม วาที่ ร.ต. สมยศ  สังขกลม ร.ล.สมุย

15 นายธนพล ลาภาสระนอย ร.อ. ลิชา  ลาภาสระนอย สอ.1

16 นายคมชาญ สนธิพงษประยูร วาที่ ร.ต. วิโรจน  สนธิพงษประยูรกองบิน 1 กบร.กร.

17 น.ส.สรวิศา ฟองฟู น.ต. สมบูรณ  ฟองฟู กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

18 นายศุภษร กังวาลกอง ร.ท. สนธ  กังวาลกอง สอ.พัน22

 ระดับชั้นอุดมศึกษา จํานวน 133 ทุน

ผนวก ข - 33

 ระดับชั้นอาชีวศึกษา(อุดมศึกษา) จํานวน 15 ทุน



ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 19 น.ส.ชนิดา อินอ่ํา ร.ต. ยศสถาพร  อินอ่ํา กทส.ฐท.สส.

20 น.ส.รมยรวินท เจนจัดการ ร.อ. นพดล  เจนจัดการ อูราชนาวีมหิดล อร.

21 นนร.สุธีภัทร ศรีษะเกตุ ร.ท. ปรกฤตญ  ศรีษะเกตุ เรือ ต.83

22 น.ส.นิศามณี ศรีเดช วาที่ น.ต. กมลศักดิ์  ศรีเดช กองบิน 2 กบร.กร.

23 น.ส.ธิดารัตน ปราบพาลา ร.ท. มิตร  ปราบพาลา กรมสรรพาวุธ ทร.

24 นางสาววชิรญาณ พันธุวาสนา น.ต. ณัฐดนัย  พันธุวาสนา บก.กยพ.กร .

25 น.ส.เรไร พึ่งถนอม ร.อ. อานันท  พึ่งถนอม ร.ล.หนองสาหราย

26 น.ส.กุลภัทร สุภาราญ ร.ต. เกรียง  สุภาราญ พัน รฝ.11 กรม รฝ

27 นายอดุลวิทย เทียมแพ ร.ท. สมชัย  เทียมแพ กองสนับสนุน กร.

28 นายศุภชัย ชวดนุช ร.ต. โชคชัย  ชวดนุช ศฝ.สอ.รฝ.

29 น.ส.สโรชา เรงรอน ร.ต. เฉลิมชัย  เรงรอน เรือ ต.226

30 นายอธิภัทร ชลันวรพล น.ท.หญิง จุฬาณิช  ชลันวรพล บก. กร.

31 นายกานตณพงษ คูคานนอก ร.ท. วรวุฒิ  คูคานนอก รพ. สิริกิติ์

32 น.ส.ณัฐณิชา พึ่งตา ร.อ. ภีมพศ  พึ่งตา กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

33 น.ส.ปลิดา หุนประการ วาที่ ร.ท. ภิธาร  หุนประการ บก. กบร.

34 น.ส.มนัสวี เพิ่มวงษ ร.อ. อํานาจ  เพิ่มวงษ บก. กร.

35 น.ส.อภิรตรา ทันออน ร.อ.หญิง สุพัตรา  วิเศษวงษา รพ.อาภากรเกียรติวงศ

36 น.ส.พรรษชล จันทรสมบูรณ ร.ท. ธงชัย  จันทรสมบูรณ กองสนับสนุน กร.

37 นายพิทวัส บุญญะศิรพัฒน ร.อ. ณัฐวัฒน  บุญญะศิรพัฒน บก. กฝร.

38 นายภูริภัทร ธานี ร.อ. สรรเพ็ชญ  ธานี บก. กฝร.

39 นายกฤตเมธ กลิ่นสุวรรณ ร.ท. ไชยวัฒน  กลิ่นสุวรรณ ร.ล.สงขลา

40 นายจิรัฐ บุญให ร.อ. เอกชัย  บุญให กองเรือลําน้ํา

41 น.ส.พิมพสุภา เกตุหลํา ร.ท. มานิตย  เกตุหลํา ทัพเรือภาคที 1

42 น.ส.จริยาภรณ สุขุมฐิติวัฒน ร.ท. ดุสิตศักดิ์  สุขุมฐิติวัฒน บก. กฝร.

43 น.ส.ปานชีวา สีสัน ร.อ. สุภาพ  สีสัน พัน รฝ.12 กรม รฝ

44 น.ส.วรวลัญช ชาวเวียง ร.อ. ชัฏชัย  ชาวเวียง บก. กร.

45 นายธนกฤต สีหัวสระ ร.อ. บัญชา  ลีหัวสระ ทัพเรือภาคที 1

ผนวก ข - 34

 ระดับชั้นอุดมศึกษา จํานวน 133 ทุน



ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 46 น.ส.ชุติกาญจน ทาพริก ร.ท. มานิตย  ทาพริก ทัพเรือภาคที 1

47 น.ส.ธัญพร อนันทยากร ร.อ. อภิชัย  อนันทยากร กองบิน 2 กบร.กร.

48 น.ส.ณัฐพร วิยะกูล ร.อ. เทิดศักดิ์  วิยะกูล กทส.ฐท.สส.

49 น.ส.ณัฐธิดา อินพรม ร.อ. เดชา  อินพรม กองเรือลําน้ํา

50 น.ส.ภัทรวดี พานวิไล ร.อ. อาจณรงค  พานวิไล พัน 12

51 น.ส.อภิชญา สุขีถาน น.ต. ชานนท  สุขีถาน กองบิน 2 กบร.กร.

52 น.ส.สุรัสวดี ลาสา น.ต. ริสมัย  ลาสา บก.ฐท.สส.

53 น.ส.ธันยธร เกิดเจริญพร ร.อ. ศุภชัย  เกิดเจริญพร กง.กรม รปภ.นย.

54 น.ส.ภัณฑิรา เพ็ชรศรีงาม ร.อ. พรอมพงษ  เพ็ชรศรีงาม พัน สอ.11

55 นายศุภวิชญ ตาสื่อ น.ต. พงษศักดิ์  ตาสื่อ รพ. สิริกิติ์

56 น.ส.ณัฏฐณิชา กัญญสินธ ร.อ. นพฤทธิ์  กัญญสินธ เรือ ต.992

57 น.ส.ธัญวลัย พิมพถนอม น.อ. พิเชษฐ  พิมพถนอม บก.กยฝ.กร .

58 นายกฤตเมธ ขาวเกลี้ยง วาที่ น.ท. ประเสริฐ  ขาวเกลี้ยง กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

59 นายจีระสิทธิ์ นิลแยม น.ท.หญิง สราญหทัย  ศรีรัตน รพ. สิริกิติ์

60 น.ส.ธัญจิรา ศรีสุข ร.อ. สมนึก  ศรีสุข กองบิน 1 กบร.กร.

61 น.ส.กรกนก จันทะศรี น.ท. อดิเรก  จันทะศรี ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

62 น.ส.วิริศรา แกวใส น.ท. เรืองเดช  แกวใส กองสนับสนุน กร.

63 น.ส.เมธาพร วิเศษสุวรรณ น.อ. ชัยยุทธ  วิเศษสุวรรณ กองเรือดําน้ํา กร.

64 น.ส.สุพิชญา งามไพรเลิศ น.อ. พิชัย  งามไตรเลิศ กรมสรรพาวุธ ทร.

65 น.ส.กัญญณัฐ พิริยะวัฒน น.อ. วิชะยะ  พิริยะวัฒน กรมการขนสงทหารเรือ

66 น.ส.ณัชชา วารุณประภา น.อ. เรืองวิทย  วารุณประภา สลก.ทร.

ประทวน 1 น.ส.ชฎาภรณ บัวกุล พ.จ.อ. สําเริง  บัวกุล ศฝ.สอ.รฝ.

2 นายศรศักดิ์ ศักดิ์สุวรรณ จ.อ. ธีรศักดิ์  ศักดิ์ศรีสุวรรณ กง.ฐานตราด

3 น.ส.ศิริวรรณ กําปู พ.จ.ท. กันตภณ  กําปู บก.กฟก.2 กร.

4 น.ส.สุกัณณา รอดศาสตร พ.จ.อ. สมศักดิ์  รอดศาสตร พัน 21

5 น.ส.ภัทราพร อิทธิกรเมธา พ.จ.อ. วรกฤต  อิทธิกรเมธา พัน 21
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ประทวน 6 นายรัตนชัย เชิดชิด จ.อ. ชูชัย  เชิดชิด ร.ล.สุโขทัย

7 น.ส.พิมพพิชชา ชูสาย พ.จ.อ. วิษณุ  ชูสาย บก. กร.

8 นายจักรพรรดิ์ อินทรา พ.จ.อ. จักรเพชร  อินทรา กองบิน 1 กบร.กร.

9 น.ส.กัลยสุดา ดีเสมอ จ.อ. วินัย  ดีเสมอ กองสนับสนุน กร.

10 นายณัฐภัทร ศรีอักษร พ.จ.อ. ยอดขวัญ  ศรีอักษร ร.ล.จุฬา

11 นายอรุษ แสงเนียม จ.อ. อนันต  แสงเนียม พันซบร.สน.สอ.

12 นายรัชพล บอทอง จ.อ. วิรัช  บอทอง พัน 21

13 นายประรีวัช ถาวร จ.อ. ปรีชา  ถาวร กองสนับสนุน กร.

14 น.ส.ธีรจุฑา เตโชปกรณ พ.จ.อ. ติณ  เตโชปกรณ บก.ฐท.สส.

15 นายณัฐพล เจริญวงษ จ.อ. สมพงษ  เจริญวงษ กองสนับสนุน กร.

16 นดร.รมยรวินทร ผลบุญ พ.จ.อ. ปกครอง  ผลบุญ ศสร.สอ.รฝ.

17 น.ส.อทิติยา เกงหาทรัพย จ.อ. ไกรสรณ  เกงหาทรัพย กทส.ฐท.สส.

18 นายปริเยศ ปราชญเปรื่อง จ.อ. อรรณพ  ปราชญเปรื่อง กรมสวัสดิการ ทร.

19 น.ส.พลอยวรินทร หิรัญ พ.จ.อ. สุรศักดิ์  หิรัญ ร.ล.สีชัง

20 น.ส.ทิพรดา คําบาง พ.จ.อ. ธีระ  คําบาง ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

21 นายสิรวิชญ แกวชู พ.จ.อ. วราวุฒิ  แกวชู รพ. สิริกิติ์

22 น.ส.นิชาภัทร ตุลาธาร จ.อ. จักรกฤษณ  ตุลาธาร บก.กรม รฝ.1

23 น.ส.ภัทราภรณ กลิ่นขจร พ.จ.อ. สิรวุฒิ  กลิ่นขจร บก.สอ.รฝ .

24 นายพงศภัค คลายนาค พ.จ.ท. ทวิช  คลายนาค บก.สอ.รฝ .

25 นายศุภรักษ เนียมรักษา พ.จ.อ. บุญสืบ  เนียมรักษา ศสร.สอ.รฝ.

26 น.ส.เมธาพร จันโท จ.อ. สุทิน  จันโท พัน บก. และบริการ นย.

27 นายธัชนนท เพียซาย จ.อ. จินดา  เพียซาย กองสนับสนุน กร.

28 นายกฤตวัฒน ขวัญยืน พ.จ.อ. สุรศักดิ์  ขวัญยืน บก.กยฝ.กร .

29 น.ส.อภัสนันท สุขเกษมชัยวัฒน พ.จ.อ. นันทวัฒน  สุขเกษมชัยวัฒนกรมยุทธศึกษา ทร.

30 น.ส.ธิญดา ทองเมา พ.จ.อ. ธํารง  ทองเมา พัน 21

31 น.ส.สุธาพรรณ กลั่นเกลี้ยง พ.จ.อ. สุชาติ  กลั่นเกลี้ยง กง.ศฝ.นย.

32 น.ส.อภิญญา ไผแกว พ.จ.อ. อนันต  ไผแกว กง.นย.
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ประทวน 33 น.ส.พิมพญาดา สวางพงษ พ.จ.อ. เผาพงษ  สวางพงษ พัน รฝ.12 กรม รฝ

34 น.ส.นิภาวรรณ วงศนากลาง พ.จ.อ. นิมิตร  วงคนากลาง พัน รฝ.12 กรม รฝ

35 น.ส.นันทิศา คงดี จ.อ. ประสงค  คงดี ร.ล.สีชัง

36 น.ส.ธัญสินี วันสาสืบ พ.จ.อ. ศุกสันต  วันสาสืบ พัน 21

37 น.ส.จารุวรรณ หรั่งเจริญ พ.จ.อ.หญิง นงนุช  หรั่งเจริญ กรมสรรพาวุธ ทร.

38 น.ส.กันธิชา เศษโถ พ.จ.อ. สุรชัย  เศษโถ บก. กร.

39 น.ส.ปรางวลัย สุขโทน พ.จ.อ. อภิชาติ  สุขโทน ร.ล.ชลบุรี

40 นายกิตติทัต ธาระทรัพย พ.จ.อ. อลงกรต  ธาระทรัพย กองสนับสนุน กร.

41 น.ส.ปาริชาติ สมหารวงศ พ.จ.อ. ธนันต  สมหารวงศ ร.ล.วิทยาคม

42 น.ส.จันธามาศ ราชการดี พ.จ.ท. สุรส  ราชการดี นสร.กร.

43 น.ส.ภานุมาศ หมุยกระโทก พ.จ.อ. ฉัตรชัย  หมุยกระโทก กองสนับสนุน กร.

44 น.ส.วรรณกานต ไพรยงศ พ.จ.อ. วิชิต  ไพรยงค กองบิน 1 กบร.กร.

45 น.ส.ปวิชญา พิทธิยะกุล พ.จ.อ. จุมพล  พิทธิยะกุล กองบิน 1 กบร.กร.

46 น.ส.รสิกานต ปอมมะลัง พ.จ.อ. พิรุณ  ปอมมะลัง บก. กบร.

47 นนร.วีรพงษ ศิริดล พ.จ.อ. ราวี  ศิริดล รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย

48 น.ส.รัชนีกร ประสานยุทธ พ.จ.อ. เมธี  ประสานยุทธ รอย บก.สอ./รฝ.

49 น.ส.วัสสิกา อูเนียม พ.จ.อ. สมเกียรติ  อูเนียม บก. กฝร.

50 น.ส.มัญชุลิกา บริรักษกุล พ.จ.อ. ปรีชา  บริรักษกุล พัน สอ.11

51 นายประภากร มากจันทร พ.จ.อ. อํานวย  มากจันทร สอ.1

52 น.ส.พรประภา พิมพงษ พ.จ.อ. ประพันธ  พิมพงษ บก. กฝร.

53 น.ส.อภิชญา สุวรรณโพธิ์ศรี พ.จ.อ. บุญทัย  สุวรรณโพธิ์ศรี รปภ.กบร.

54 น.ส.ทิฆัมพร แสงเพ็ญจันทร พ.จ.อ. สมศักดิ์  แสงเพ็ญจันทร ร.ล.อางทอง

55 นางสาวโยษิตา คงประดิษฐ พ.จ.อ. สุชล  คงประดิษฐ ทัพเรือภาคที่ 2

56 น.ส.สุดารัตน บารมี พ.จ.อ. เสรี  บารมี ร.ล.ภูมิพล

57 น.ส.สุพิชญา เพียวสําราญ พ.จ.อ. สุวิทย  เพียวสําราญ นสร.กร.
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ลูกจาง 1 น.ส.ปุญญาภา อมาตยกุล นาง กชพรรณ  อมาตยกุล รพ. สิริกิติ์

2 นางสาวชลิดา ดิษผึ้ง นาง ลัดดา  ดิษผึ้ง กรง.ฐท.สส .

3 นางสาวชนัญชิดา ระฆังทอง นาย นพดล  ระฆังทอง รพ. สิริกิติ์

4 น.ส.ญานิกา พรอมขุนทด นาง กรณิศ  พรอมขุนทด รพ. สิริกิติ์

5 น.ส.ศศิกานต พูลปาน นางสาว อรฐิติมา  เหลี่ยมเพ็ง กง.ศฝ.นย.

6 น.ส.ศิรภัสสร ชวยอยู นาง ศิริมาศ  ชวยอยู ศฝ.สอ.รฝ.

7 น.ส.สุปรียา มาลาวงษ นาย ปรีชา  มาลาวงษ กง. รร.ชุมพล ฯ

8 นายกรวิชญ สุวรรณประเสริฐ นาย สิทธิพร  สุวรรณประเสริฐ กองสนับสนุน กร.

9 น.ส.มานิตา นุตตานนท นาย ทนงเกียรติ  นุตตานนท บก. กบร.

10 นนอ.บวร บุญเปยม นาย บรรพต  บุญเปยม บก. กบร.
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1 ด.ญ.พรชนก สงศรี จ.อ. สมภพ  สงศรี บก.กรม รฝ.1

2 ด.ช.ชนะพล รัตนโชติ ร.ต. วัชระ  รัตนโชติ บก.กตอ.กร .

3 ด.ญ.ณัฎฐา บํารุงศิลป พ.จ.อ. บรรลือศักดิ์  บํารุงศิลป บก. กบร.

4 ด.ช.ปณณฑัต สุพาภาพ พ.จ.อ. ประทีป  สุพาภาพ พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.

5 ด.ญ.ปุณยนุช ศรีเทพ น.อ. จิรทีปต  ศรีเทพ กพ.ทร.

6 ด.ญ.สุพิชชา ลีลาชัย น.ต.หญิง ศิริพร  ลีลาชัย รพ. สิริกิติ์

7 ด.ญ.รัชฎาพร คําชาง พ.จ.อ. ทะเวทย  คําชาง พัน 12

8 ด.ช.อีศภัทร เรือนทองดี พ.จ.อ. พัฒนา  เรือนทองดี ร.ล.ภูมิพล

9 ด.ญ.รัฐกาญจน มวงขาว พ.จ.อ.หญิง พรพิไล  วิชัยโค รพ. สิริกิติ์

10 ด.ญ.กัญจนชญา เมืองเกา พ.จ.อ.หญิง กมลพร  เมืองเกา รพ. สิริกิติ์

11 ด.ช.วีระพล ใจหาญ น.ท. วีระ  ใจหาญ เบี้ยหวัด ทร.

12 ด.ญ.ดาวนภา สุนทวนิค พ.จ.อ. ดนัย  สุนทวนิค บก.กฟก.2 กร.

13 ด.ญ.ธัญพิชชา ลาดปด พ.จ.อ. กอบชัย  ลาดปด พัน 21

14 ด.ญ.แพรววนิต ปกษี ร.ต. วุฒิพันธ  ปกษี ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

15 ด.ญ.พัชรี ปานแดง จ.อ. บาย  ปานแดง ร.ล.ทยานชล

16 ด.ญ.พิชญานิน ถึงสุข ร.อ. กําพล  ถึงสุข พัน รฝ.11 กรม รฝ

17 ด.ญ.พิชามญชุ คลายจินดา ร.อ. สุบิน  คลายจินดา กง. รร.ชุมพล ฯ

18 ด.ช.ศตายุ หนูปน พ.จ.อ. สุทธิพงศ  หนูปน พัน 21

19 ด.ช.ปภาวิน ขําโพธิ์ ร.ต. จีรศักดิ์  ขําโพธิ์ กองบิน 2 กบร.กร.

20 ด.ญ.รพีพัฒน ธูปน้ําคํา ร.ท. เจริญ  ธูปน้ําคํา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

21 ด.ช.สรวิชญ จันทรการ ร.ต. จันทกานต  จันทรการ กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

22 ด.ญ.กนกภรณ สินธุบัว พ.จ.อ. สุวิทย  สินธุบัว กง. รร.ชุมพล ฯ

23 ด.ญ.เมธาพร สาสะกุล พ.จ.อ. มนตรี  สาสะกุล กองเรือลําน้ํา

24 ด.ช.ธีรวรา ประมวล น.ต.หญิง ภัทรพร  ใจเย็น ร.พ.ปนเกลา

25 ด.ช.ภูวรัตน ฝนถาวร น.ต.หญิง จารุรัตน  ฝนถาวร กรมแพทย ทร.

ผนวก ก

สหกรณออมทรัพยกองการฝก กองเรือยุทธการ จํากัด

รายชื่อผูไดรับทุนเรียนดี ประจําป 2564

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 72 ทุน



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

26 ด.ญ.ษมาพร เที่ยงธรรม พ.จ.อ. สุนทร  เที่ยงธรรม พัน สอ.11

27 ด.ญ.จารุพิชญา สงศรี พ.จ.อ. ธเนตร  สงศรี นสร.กร.

28 ด.ช.ณัฐธนันท คงศร พ.จ.อ. กิตินันต  คงศร ศสร.สอ.รฝ.

29 ด.ช.กองภพ แกวทน ร.อ. รวมญาติ  แกวทน ร.ล.ภูมิพล

30 ด.ญ.จุฑามณี สิงหชา ร.ท. ปรีชา  สิงหชา ร.ล.นเรศวร

31 ด.ช.แดนไท พรหมจินดา จ.อ. สุธรรม  พรหมจินดา ทัพเรือภาคที่ 3

32 ด.ญ.เบญญาภา โลหิตอุน พ.จ.ต. ศุภกิจ  โลหิตอุน รพ.อาภากรเกียรติวงศ

33 ด.ญ.เพ็ญพิชชาพร ชูสาย นาง สุรัตนดา  ชูสาย รพ. สิริกิติ์

34 ด.ช.กฤตเมธ จันดี น.ต.หญิง เสาวลักษณ  วันลวน ร.พ.ปนเกลา

35 ด.ญ.กมลชนก กมลฤกษ จ.อ. เกรียงไกร  กมลฤกษ ศสร.สอ.รฝ.

36 ด.ญ.ชนัญชิดา แกนพฤกษา ร.ท. ชุมพล  แกนพฤกษา ร.ล.วิทยาคม

37 ด.ช.ปณชญา สามารถมานะกิจ พ.จ.อ. ชาติชาย  สามารถมานะกิจ ร.ล.ภูมิพล

38 ด.ช.เสฎฐวุฒิ นงนุช พ.จ.อ. ทวี  นงนุช บก.กยฝ.กร .

39 ด.ช.พงศกร สุวรรณภาพ จ.อ. ทินกร  สุวรรณภาพ สน.สอ.

40 ด.ญ.ฐิติมา ดกกลาง พ.จ.ต. สมชาติ  ดกกลาง กองบิน 2 กบร.กร.

41 ด.ญ.ชญานภัทท วารุณประภา น.อ. เรืองเดช  วารุณประภา กพ.ทร.

42 ด.ญ.อชิรญา ฤทธิ์เรือง น.ท. ไพรัช  ฤทธิ์เรือง บํานาญตัดผานธนาคาร

43 ด.ญ.นารา ประหยัดการ ร.ต. คมกริช  ประหยัดการ กรมการขนสงทหารเรือ

44 ด.ญ.กัญญวรา อยูยง จ.อ. พุฒิธร  อยูยง กองสนับสนุน กร.

45 ด.ช.คุณานนต ชมสูงเนิน จ.อ. ไฉน  ชมสูงเนิน กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

46 ด.ญ.คณิตา มุทาพร จ.อ. ดํารงค  มุทาพร เรือ ต.230

47 ด.ช.ธนกฤต เย็นจิตร พ.จ.อ. กิตติศักดิ์  เย็นจิตร ศสร.สอ.รฝ.

48 ด.ญ.ธิดารัตน เชิดชิด จ.อ. ชูชัย  เชิดชิด ร.ล.สุโขทัย

49 ด.ญ.ศศิธร ทองทะวัย พ.จ.อ. ประสิทธิ์  ทองทะวัย กองบิน 1 กบร.กร.

50 ด.ญ.ประทานพร ชาวพงษ ร.ต. สุประสิทธิ์  ชาวพงษ บก.กฟก.1 กร.

51 ด.ญ.นรินทิรา สาลีกุล ร.ท. นคร  สาลีกุล บก.กยพ.กร .

52 ด.ช.ชิษณุพงศ กุยออง ร.อ. อนันต  กุยออง ศฝ.สอ.รฝ.

ผนวก ก - 2

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 72 ทุน



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

53 ด.ญ.เบญญาภา ราชจําป น.ต. สุริยา  ราชจําป บก. กฝร.

54 ด.ช.กันตวิชญ สมสีแกว ร.ท. สุนทร  สมสีแกว พันสารวัตรที่ 2 ฐท.

55 ด.ญ.จารุณิชา สุขสําราญ น.ต.หญิง จารุณี  สุขสําราญ รพ.ทร.กรุงเทพฯ

56 ด.ช.ปติกร ทะคําสอน พ.จ.ท. นิมิตร  ทะคําสอน บก.กฟก.2 กร.

57 ด.ญ.กชกร เกษทอง จ.อ. สิริชัย  เกษทอง ร.ล.สมุย

58 ด.ญ.ญาราภรณ ชมชัยภูมิ พ.จ.อ. ดิเรก  ชมชัยภูมิ ร.ล.อางทอง

59 ด.ญ.มนัสนันท ทองแหว พ.จ.อ. มหะศักดิ์  ทองแหว ร.ล.มกุฏราชกุมาร

60 ด.ญ.คีตา กิจเจริญ พ.จ.อ. โชคชัย  กิจเจริญ กองบิน 1 กบร.กร.

61 ด.ช.ภูธเนศ ทองอน จ.อ. สุรเชษฎ  ทองอน รอย บก.สอ./รฝ.

62 ด.ญ.จิรภิญญา ทรัพยเจริญมาก น.ท. ฉัตรพร  ทรัพยเจริญมาก กรมยุทธศึกษา ทร.

63 ด.ช.ศักดา ศิริปยนาค จ.อ. สุรเดช  ศิริปยนาค นสร.กร.

64 ด.ญ.พิมพอักษร จุยรอด ร.ต. สมศักดิ์  จุยรอด บก. กฝร.

65 ด.ญ.ธารีรัตน ผมนอย น.ท. ธีรศักดิ์  ผมนอย ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

66 ด.ช.แทนธัญญ เพชรรักษ น.ต.หญิง จามจุรีย  เพชรรักษ บํานาญตัดผานธนาคาร

67 ด.ช.ปณณวัฒน แสนมิตร พ.จ.ต. ปราโมทย  แสนมิตร ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

68 ด.ช.พศวีร ผัดอิน ร.ท. อภิเดช  ผัดอิน กทส.ฐท.สส.

69 ด.ช.กรวิชญ นิ้มพูลผล ร.ท. ศักดิ์ไชย  นิ้มพูลผล อูราชนาวีมหิดล อร.

70 ด.ญ.วราภรณ โสโพ พ.จ.อ. เสนอ  โสโพ ทัพเรือภาคที 1

71 ด.ช.ธนกร ทิพยแกว พ.จ.อ. ทวี  ทิพยแกว ทัพเรือภาคที่ 3

72 ด.ญ.รุจิราพร เพ็งแจม พ.จ.อ. ธรรมรัตน  เพ็งแจม ร.ล.ราวี

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 ด.ญ.พรรณประภา เรืองวิลัย วาที่ ร.อ. ไพวน  เรืองวิลัย ศสร.สอ.รฝ.

2 ด.ญ.ปริยากร ขจรโมทย พ.จ.อ. เทอดศักดิ์  ขจรโมทย ร.ล.แรด

3 ด.ญ.ณัฏฐวรัตน อาจอินทร ร.ท. สันติ  อาจอินทร ร.ล.มาตรา

4 ด.ญ.พินิษา อินทรศวร พ.จ.อ. จักรกฤษณ  อินทรศวร นสร.กร.

ผนวก ก - 3

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 72 ทุน

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 72 ทุน



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

5 ด.ญ.ธัญชนก เข็มครุฑ ร.อ. พีระพงษ  เข็มครุฑ ศฝ.สอ.รฝ.

6 ด.ญ.นรรธมณฑ สุขสัมพันธ พ.จ.อ. วิเชษฐ  สุขสัมพันธ บก. กบร.

7 ด.ญ.ณชมน แกวนิยม พ.จ.ท. ธิติ  แกวนิยม ทัพเรือภาคที 1

8 ด.ญ.อรณิชาภา ชวยทอง ร.ท. กฤษดา  ชวยทอง กองบิน 1 กบร.กร.

9 ด.ญ.เปมนีย ไวทํา จ.อ. คงเดช  ไวทํา ศสร.สอ.รฝ.

10 ด.ญ.พิชญานิน ดีไมร ร.ท. ปลวัชร  ดีไมร กองสนับสนุน กร.

11 ด.ญ.ณิชกานต สุขเลิศ วาที่ ร.อ. บรรเจิด  สุขเลิศ รพ. สิริกิติ์

12 ด.ญ.กชพร สังขกลม วาที่ ร.ต. สมยศ  สังขกลม ร.ล.สมุย

13 ด.ช.อัครวินท ไหมพูล ร.อ. ประธาน  ไหมพูล ร.ล.จักรีนฤเบศร

14 ด.ญ.ปริณดา ประยงคกุล พ.จ.อ. สงกรานต  ประยงคกุล กองบิน 2 กบร.กร.

15 ด.ช.กรกฤช พวงประดิษฐ พ.จ.อ. จัตุพล  พวงประดิษฐ กองบิน 1 กบร.กร.

16 ด.ญ.ชาลิสา เริ่มเสริมสุข พ.จ.อ. ชมชื่น  เริ่มเสริมสุข ร.ล.บางปะกง

17 ด.ช.ธัญวิศิฏฐ สีหะวงค ร.อ. นาวา  สีหะวงค บก. กฝร.

18 ด.ญ.ธนพร กลิ่นสุคนธ พ.จ.อ. ประสิทธิ์  กลิ่นสุคนธ ร.ล.มกุฏราชกุมาร

19 ด.ญ.ศิรประภา ธรรมอาภาสกุล นาง เพ็ชรลัดดา  ธรรมอาภาสกุล กง. รร.ชุมพล ฯ

20 ด.ญ.ณัฐณิชา ชัยสิทธิ์ พ.จ.อ. ภาคิน  ชัยสิทธิ์ ร.ล.รัตนโกสินทร

21 ด.ช.จีรวัฒน ชูศรีทอง น.ต. ทวีวัฒน  ชูศรีทอง สถานีบิน กบร.กร.

22 ด.ญ.สุชิรา โชติชวง ร.อ. สุรพันธุ  โชติชวง พัน 21

23 ด.ญ.นิรดา รัตนแกว น.อ. เพทาย  รัตนแกว บก. กร.

24 ด.ญ.วรัทยา บุตรสาร พ.จ.อ. ชาตรี  บุตรสาร ร.ล.ตาป กฟก.1

25 ด.ช.ธนดล เลขพัฒน ร.อ. สมศักดิ์  เลขพัฒน กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

26 ด.ญ.ณัฐชญา บุญพันธ พ.จ.อ. สุวิท  บุญพันธ บก. กร.

27 ด.ช.ธาวิน ถิ่นวงคมอม พ.จ.อ.หญิง หทัยรัตน  ถิ่นวงคมอม รพ. สิริกิติ์

28 ด.ญ.สิริฉัตร เลิศสุวิมล น.ต.หญิง สิริวรรณ  ปฐมทอง รพ. สิริกิติ์

29 ด.ญ.ภัทรมณ เชยบุญชวย พ.จ.อ. รังสรรค  เชยบุญชวย พัน 21

30 ด.ช.ศุภณัฏฐ สุขประเสริฐ พ.จ.อ. ปณณวัฒน  สุขประเสริฐ พัน รฝ.11 กรม รฝ

31 ด.ช.กิตติธัช คําหวาง จ.อ. ปกรณ  คําหวาง พัน 21

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 72 ทุน

ผนวก ก - 4



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

32 ด.ญ.เฌอลัญชร สุนทรศารทูล น.ท. พลากร  สุนทรศารทูล บก. กร.

33 ด.ญ.พิมมาดา อิทธิกรเมธา พ.จ.อ. วรกฤต  อิทธิกรเมธา พัน 21

34 ด.ช.นราวิชญ ซอนขํา ร.ท. สุชาติ  ซอนขํา ศสร.สอ.รฝ.

35 ด.ช.กานตกวิน พลศักดิ์หาญ พ.จ.อ. ไพรัตน  พลศักดิ์หาญ กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

36 ด.ช.เจษฎาภรณ วรนาม พ.จ.อ. ธนโชติ  วรนาม บก. กฝร.

37 ด.ญ.ณัฐนันท ชําปฏิ พ.จ.อ. สุวิจจักขณ  ชําปฏิ พันซบร.สน.สอ.

38 ด.ช.ศุภากร ทิพยละมัย ร.ท. ทวีศักดิ์  ทิพยละมัย บก.กรม รฝ.1

39 ด.ญ.ประภาสิริ บัวหอม วาที่ ร.ต. สมยงค  บัวหอม พันสารวัตรที่ 2 ฐท.

40 ด.ญ.ปวรรัตน ทัพสกุล จ.อ. ประจิน  ทัพสกุล พัน 21

41 ด.ญ.เสาวภา ปยะสุวรรณ จ.อ. สุรศักดิ์  ปยะสุวรรณ กรมสรรพาวุธ ทร.

42 ด.ญ.นภสร นอยคงคา พ.จ.อ. มานพ  นอยคงคา ร.ล.กระบุรี

43 ด.ช.ศรันย โชติสุข ร.อ. สาโรจน  โชติสุข รพ. สิริกิติ์

44 ด.ญ.กชพร เตียธงชัย พ.จ.อ. ธนชัย  เตียธงชัย ร.ล.จักรีฯ กบร.กร.

45 ด.ญ.กมลชนก ถวิลวงษ พ.จ.อ. พงษกมล  ถวิลวงษ กง. รร.ชุมพล ฯ

46 ด.ช.อัษฎาวิน มุขภักดี จ.อ. สมภพ  มุขภักดี กง. รร.ชุมพล ฯ

47 ด.ญ.ธันยรัศมิ์ ธรรมวงษผล พ.จ.อ. สุทธิพจน  ธรรมวงษผล โรงเรียนนายเรือ

48 ด.ช.ณัฐพงศ จิตรประเวศน น.ต.หญิง จรินทร  จิตรประเวศน รพ. สิริกิติ์

49 ด.ช.นลวัช จําปาศรี ร.ท. ธงชัย  จําปาศรี กง. รร.ชุมพล ฯ

50 ด.ญ.มุกตาภา หิรัญ พ.จ.อ. สุรศักดิ์  หิรัญ ร.ล.สีชัง

51 ด.ช.ธีรดนัย อุทรักษ พ.จ.อ.หญิง เอมอร  อุทรักษ รพ. สิริกิติ์

52 ด.ช.สุวิจักษณ วงศสุพรรณ พ.จ.อ.หญิง ฉวีวรรณ  คําตัน รพ. สิริกิติ์

53 น.ส.สิริลดา ดางน้ําเที่ยง จ.อ. ณรงค  ดางน้ําเที่ยง เรือ ต.227

54 ด.ญ.ญาณิศา ดิมาร พ.จ.ต. ณรงคศักดิ์  ดิมาร กองเรือดําน้ํา กร.

55 ด.ช.ปพน ชลเสถียร ร.ต. ประสงค  ชลเสถียร พัน รฝ.12 กรม รฝ

56 ด.ญ.สิตานัน วิวัฒนสาครกุล พ.จ.อ. สุรินทร  วิวัฒนสาครกุล ร.ล.สิมิลัน

57 ด.ญ.กัลยกร ชาติโยธิน พ.จ.อ. รุงนภา  ชาติโยธิน พัน รฝ.12 กรม รฝ

58 ด.ช.อภิวัฒน เหียงแกว พ.จ.อ. อํานวย  เหียงแกว บก.กตอ.กร .

ผนวก ก - 5

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 72 ทุน



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

59 ด.ญ.จันทรัตน เสนานิคม ร.ท. เชาวัศน  สําเร็จกิจ กองเรือบรรทุก ฮ.

60 ด.ญ.ชลดา สุขสมพืช จ.อ. ชรินทร  สุขสมพืช พัน 21

61 ด.ช.ศุภวิชญ ปะสังคะโท พ.จ.อ. ธนิศร  ปะสังคะโท ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

62 ด.ช.ณัฐชนน วันเพ็ง ร.อ. วิจารณ  วันเพ็ง บก.สอ.รฝ .

63 ด.ญ.จันทกานต บัวกลา พ.จ.อ. อิทธิพัฒน  บัวกลา กองสนับสนุน กร.

64 ด.ญ.กัญญวรา วรชัย พ.จ.อ.หญิง ปยะดา  วรชัย รพ.อาภากรเกียรติวงศ

65 ด.ญ.ทักษพร จรูญทรัพย น.ท.หญิง สุวรรณา  จรูญทรัพย รพ. สิริกิติ์

66 ด.ญ.ณัชชา รุงวิทยา พ.จ.อ. วัลลภ  รุงวิทยา กองบิน 2 กบร.กร.

67 ด.ญ.อาภัสรา หนูทอง จ.อ. อนุสรณ  หนูทอง บก.กยฝ.กร .

68 นายเจษฎากร ไฮคํา พ.จ.อ. ชัยยันต  ไฮคํา ร.ล.ภูมิพล

69 ด.ญ.ธนพร ลาอยู พ.จ.อ. จักรี  ลาอยู พัน รฝ.12 กรม รฝ

70 ด.ญ.ฐิติกาญจน แทนทอง พ.จ.อ. สงา  แทนทอง ร.ล.ตากสิน

71 ด.ช.รชต จงเจริญพานิช ร.ท. ณรงค  จงเจริญพานิช รพ. สิริกิติ์

72 ด.ญ.ปนมนัส เมืองทอง พ.จ.อ. นฤพนธ  เมืองทอง ศสร.สอ.รฝ.

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 น.ส.ภัทรวรรณ อุนชุโร ร.อ. อรุณ  อุนชุโร รพ. สิริกิติ์

2 น.ส.ชญานิษฐ ทองบัว น.ต. ชัยชะนะ  ทองบัว นสร.กร.

3 น.ส.ธนภรณ สุดหนองบัว จ.อ. สงกรานต  สุดหนองบัว ร.ล.ตาป กฟก.1

4 นายณัฏฐกิตติ์ หลุมแกว พ.จ.ท. พรเทพ  หลุมแกว ร.ล.จักรีนฤเบศร

5 น.ส.กานตพิชชา ศรีชม พ.จ.อ. ทรัพยอํานวย  ศรีชม กองเรือดําน้ํา กร.

6 น.ส.ฐิตากัลยา เกษร ร.อ. สามารถ  เกษร พัน รฝ.11 กรม รฝ

7 น.ส.อมลวรรณ วันเพ็ญ พ.จ.อ. สกล  วันเพ็ญ กองสนับสนุน กร.

8 น.ส.กรรณิกา ดิลกธรรมวุธ น.ต. ปญญา  ดิลกธรรมวุธ บก. กฝร.

9 น.ส.ประภัสสร สีหราช ร.อ. ประเสริฐ  สีหราช ศสร.สอ.รฝ.

10 น.ส.ชนัญชิดา ภาเภา จ.อ. มงคล  ภาเภา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.
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ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

11 นายปฐวี อินทรบุตร จ.อ. นเรศ  อินทรบุตร บก.กฟก.1 กร.

12 น.ส.รินรดา พุทธมี พ.จ.อ. ธนวัฑฒ  พุทธมี กองอุตุนิยมวิทยา อศ.

13 นายธรรมมณฑล แสงมา น.ต. สาโรจน  แสงมา กรง.ฐท.สส .

14 น.ส.บัณฑิตา ฉายสนิท ร.อ. กิตติพงษ  ฉายสนิท พัน 21

15 น.ส.เกศกัญญาภัทร มีเคา พ.จ.อ. มรกต  มีเคา นสร.กร.

16 นายธีรวัฒน ดวงบานยาง น.ท.หญิง สาวิตรี  ดวงบานยาง รพ. สิริกิติ์

17 นายรติกร พันธเลิศ พ.จ.อ. ไพบูลย  พันธเลิศ อูราชนาวีมหิดล อร.

18 นายธนภัทร โพธิ์นา น.ต. ชวง  โพธิ์นา บก. กบร.

19 น.ส.ชนกนันท ปาละนันท น.อ. ชัชชัย  ปาละนันท กรมอูทหารเรือ

20 น.ส.ชลธิชา นาเมือง พ.จ.อ. ไพรัตน  นาเมือง ศกล.พธ.ทร.

21 น.ส.ปรียานันท สุระขันธ พ.จ.อ. สุวัฒน  สุระขันธ นสร.กร.

22 น.ส.สุชัญญา กลั่นกสิกรณ พ.จ.อ.(พ) ธีระยุทธ  กลั่นกสิกรณ ศฝ.สอ.รฝ.

23 น.ส.วันวิสาข พลากานตรง วาที่ ร.ต. จําเริญ  พลากานตรง ขส.สน.สอ.

24 น.ส.ณิชาภัทร นัทธีประทุม น.อ. ศรายุทธ  นัทธีประทุม สงเอง บก.ทท.(กองบัญชาการกองทัพไทย

25 น.ส.พิชชาพร โฆสิตาภา ร.ต. สําราญ  โฆสิตาภา พัน รฝ.12 กรม รฝ

26 น.ส.อัจฉริยา ตามกลาง ร.ท. ธนากร  ตามกลาง กองบิน 2 กบร.กร.

27 น.ส.เปรมณิชา เบาทอง พ.จ.อ. วนิชย  เบาทอง พัน 21

28 นายธีรภัทร ถาวงษกลาง น.ต. ทองสุข  ถาวงษกลาง นสร.กร.

29 น.ส.มนันยา เทียมสงวน ร.อ. พนม  เทียมสงวน รพ.อาภากรเกียรติวงศ

30 น.ส.อัจฉรา คําภูงา จ.อ. บุญสิน  คําภูงา กง. รร.ชุมพล ฯ

31 นายธนภัทร ชัยนัด พ.จ.อ. สมภพ  ชัยนัด พัน สอ.11

32 น.ส.วริสศรา มิรัตนไพร น.ต. สิทธิพร  มิรัตนไพร บก.กฟก.2 กร.

33 นายธนธร ภิรมยเนตร ร.ท. สุนทร  ภิรมยเนตร กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

34 น.ส.พฤนทรัชต ศิริวงศ น.อ.(พ) อนุรัตน  ศิริวงศ บก. กร.

35 นายศุภิณัฐ หาญวงศ น.ต.หญิง ศุภรินทร  หาญวงศ รพ. สิริกิติ์

36 นายรัชโยธิน ผลใหม น.ต.หญิง สายสุดา  ผลใหม รพ. สิริกิติ์

37 นายพชร ใจอินทร น.ต.หญิง นงลักษณ  ใจอินทร กรมแพทย ทร.
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ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

38 น.ส.นฤมล เอี่ยมสําอางค จ.อ. มารุจน  เอี่ยมสําอางค เรือ ต.82

39 นายปณชัย บุญคํา จ.อ. ขยัน  บุญคํา กองสนับสนุน กร.

40 น.ส.พิมพนารา ทองเฉลิม ร.ต. เอนก  ทองเฉลิม ขส.สน.สอ.

41 น.ส.ชญานิษฐ โอทอง พ.จ.อ. ชัยพันธุ  โอทอง บก.กยฝ.กร .

42 นายศุภณัฐ ดวงตาทิพย น.ต.หญิง บุหงา  ดวงตาทิพย รพ. สิริกิติ์

43 นายศุภวิช มาลัย ร.ท. สมชาย  มาลัย พัน 21

44 น.ส.สุกุมล ฉิมพิบูลย ร.ต. กําจัด  ฉิมพิบูลย บก. กฝร.

45 น.ส.ศิรประภา ทรัพยสมาน ร.อ. ศักยภาพ  ทรัพยสมาน กง.พันพ.กรมสน.พล.นย.

46 น.ส.นภสร ปานทอง ร.ต. เฉลิมพร  ปานทอง ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

47 น.ส.ภิญชยา พิมพสอนวงศ พ.จ.อ. ภิญโญ  พิมพสอนวงศ บก. กบร.

48 น.ส.พัชราภรณ บุญประเสริฐ พ.จ.อ. พัฒนา  บุญประเสริฐ พัน รฝ.11 กรม รฝ

49 น.ส.ณปภา คําสุวรรณ พ.จ.อ. สายันต  คําสุวรรณ กองบิน 1 กบร.กร.

50 น.ส.ศิรภัสสร โกรัตนะ น.ต.หญิง อุษา  อภัยฤกษ รพ. สิริกิติ์

51 น.ส.ศศิภา คุณภาที จ.อ. ศุภชัย  คุณภาที ศสร.สอ.รฝ.

52 น.ส.วรัชญาภรณ สีโสดา จ.อ. รณชัย  สีโสดา ร.ล.ภูเก็ต

53 น.ส.จิณหนิภา รักษาพันธุ พ.จ.อ. ชาญณรงค  รักษาพันธุ ศสร.สอ.รฝ.

54 นายแทนไท ทรพีสิงห ร.ท. สุระสิทธิ์  ทรพีสิงห ขส.สน.สอ.

55 นายเทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ ร.อ. ประสาท  กิมสุวรรณ รพ. สิริกิติ์

56 น.ส.อภิจารี นิยมศิลปชัย ร.อ. อภินันท  นิยมศิลปชัย นสร.กร.

57 น.ส.กัญญาวีร โสดาภักดิ์ น.ต.หญิง หฤทัย  โสดาภักดิ์ รพ. สิริกิติ์

58 น.ส.พัชรพร ดําขํา ร.ท. พนมพร  ดําขํา บก. กฝร.

59 น.ส.อัจจิมา อินทรมี นาย ชุมพล  อินทรมี อูราชนาวีมหิดล อร.

60 นายปุณชัย ปานออง ร.อ. ประจักษ  ปานออง บก.กรม รฝ.1

61 น.ส.อาภัสรา ตายเกิด ร.ท. กอบกิจ  ตายเกิด บก. กฝร.

62 น.ส.อลิสดา ชํานิจ ร.อ. อดิศักดิ์  ชํานิจ ศฝ.สอ.รฝ.

63 น.ส.ปยะนันท กอนจันดา จ.อ. อํานวย  กอนจันดา ร.ล.แหลมสิงห

64 น.ส.สุณัชชา เมืองโคตร พ.จ.อ. นเรศ  เมืองโคตร กง.พัน รนบ.พล.นย.
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ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

65 น.ส.ทิพธัญญา เรืองผึ้ง พ.จ.อ.หญิง ธันยากร  เรืองผึ้ง รพ. สิริกิติ์

66 นายชนัญู ชูรัตน ร.ท. สมร  ชูรัตน นสร.กร.

67 น.ส.ศุภกานต ชํานาญ น.ต.หญิง ปยาณี  ชํานาญ รพ. สิริกิติ์

68 น.ส.อรปรียา เข็มงามดี พ.จ.อ. เฉลิมพล  เข็มงามดี ศฝ.สอ.รฝ.

69 น.ส.ชลทิพย ชูแกว จ.อ. จริวัฒน  ชูแกว พัน สอ.11

70 น.ส.บุณยนุช หนูสมตน พ.จ.อ. ธนภัฎ  หนูสมตน ศฝ.สอ.รฝ.

71 น.ส.สิรามล ทองศาสตร พ.จ.อ. อํานาจ  ทองศาสตร นสร.กร.

72 นายพีรพัฒน กลัดสวัสดิ์ พ.จ.อ. ประพันธ  กลัดสวัสดิ์ กองบิน 2 กบร.กร.

73 นายสุรัชนาวี เจริญทรัพย พ.จ.อ.หญิง รัตนา  วงษสิม รพ. สิริกิติ์

74 นายสุวิจักษณ กุลจารุอภิรักษ พ.จ.อ. ชัยยะ  กุลจารุอภิรักษ รพ. สิริกิติ์

75 นายวีรภัทร บุญประชม ร.อ. ศรวิษฐ  บุญประชม ศฝ.สอ.รฝ.

76 น.ส.กิตติยา ประทุมมาตร พ.จ.อ. ธนพัต  ประทุมมาตร บก.ฐท.สส.

77 นายชลชาติ รอดวิจิตร ร.ท. กุหลาบ  รอดวิจิตร กรมอุทกศาสตร ทร.

78 น.ส.พิชญาภา กนิตศรีบําเพ็ญ พ.จ.อ. อุทัย  กนิตศรีบําเพ็ญ กง. รร.ชุมพล ฯ

79 นายกฤติณ หรั่งเจริญ ร.ท. วินัย  หรั่งเจริญ กง. รร.ชุมพล ฯ

80 น.ส.พลอยพรรณ พันธโชติ พ.จ.อ. สวัสดี  พันธโชติ พัน รฝ.11 กรม รฝ

81 นายณัฏฐกฤษฏ์ิ เหลืองนภา น.ท. ณัฐจักร  เหลืองนภา สงเอง

82 น.ส.พิมพนภา ลาภพงษไพบูลย พ.จ.อ. สายัญ  ลาภพงษไพบูลย ทัพเรือภาคที 1

83 น.ส.วิชญาดา หอมจันทร พ.จ.อ. วิชาญ  หอมจันทร พัน รฝ.11 กรม รฝ

84 น.ส.ปริภาพร ตนทอง พ.จ.อ. ปรีชา  ตนทอง ศสร.สอ.รฝ.

85 น.ส.วรรณภา เสมสุวรรณ จ.อ. วีระชัย  เสมสุวรรณ สน.สอ.

86 น.ส.ปนิฐา วงศภักดี พ.จ.อ. สํารอง  วงศภักดี พัน รฝ.12 กรม รฝ

87 น.ส.พัชรีพร พรหมพา พ.จ.อ. พิริยะ  พรหมพา กง. รร.ชุมพล ฯ

88 น.ส.ฉัตรพร ซิ้มเจริญ ร.อ. ปริญญา  ซิ้มเจริญ ร.ล.อางทอง

89 นายสิทธินนท สิมมาผาบ ร.ต. เสด็จ  สิมมาผาบ บก. กฝร.

90 น.ส.จิดาภา รอดเวียง น.ต. ธนภัทร  รอดเวียง ขส.ฐท.สส.

91 น.ส.ลภัสรดา ตาลจินดา พ.จ.อ. วิทยา  ตาลจินดา บก.ฐท.สส.
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ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 น.ส.ชลันทร อามาตยทัศน พ.จ.อ. กานต  อามาตยทัศน กรมสื่อสารทหารเรือ

2 น.ส.ฤทัยภักดิ์ เอกแกวนําชัย พ.จ.อ. นิพนธ  เอกแกวนําชัย เรือ ต.237

3 นายชัยณรงค ศรีภูมินทร พ.จ.อ. ทรงกลด  ศรีภูมินทร นสร.กร.

4 น.ส.วริศรา ดําแดง น.ต. ปราโมทย  ดําแดง กองบิน 2 กบร.กร.

5 น.ส.วรรณภัทร สุขพล พ.จ.อ. สมจินต  สุขพล ทัพเรือภาคที 1

6 นายนันธวัช ดวงเอียด ร.ท. ธวัชชัย  ดวงเอียด กง. รร.ชุมพล ฯ

7 น.ส.ชมพูเนกข โภชนสมบูรณ พล.ร.ต. ประพาฬพงศ  โภชนสมบูรณบก .ทร .

8 น.ส.ปาลิกา ธาตุทองเหลือง น.อ. อุเทน  ธาตุทองเหลือง กรมอูทหารเรือ

9 นายยุทโธปกรณ สมคําเพชร ร.อ. ยัง  สมคําเพชร ร.ล.จักรีนฤเบศร

10 น.ส.กัญญาวีร หนูแกว พ.จ.อ. ชัยณรงค  หนูแกว บก.กฟก.1 กร.

11 น.ส.ธัญญามินทร จิตรจํานงค จ.อ. ยรรยงค  จิตรจํานงค บก. กบร.

12 น.ส.พิชญสินี ปยวรารักษ น.ต. นราธิป  ปยวรารักษ กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

13 น.ส.ศุภนิดา ธรรมชาติ พ.จ.อ. วีระ  ธรรมชาติ ทัพเรือภาคที่ 2

14 น.ส.ปาณิสรา นุนลอย น.ท. ศิริวิช  นุนลอย บก.สอ.รฝ .

15 น.ส.ภัคติภรณ บุญเกิน จ.อ. สันติ  บุญเกิน บํานาญตัดผานธนาคาร

16 น.ส.ปุนรวสุ ปลอดพยันต พ.จ.อ. อาทร  ปลอดพยันต เรือ ต.991

17 น.ส.พิชญาภรณ บรรจง จ.อ. พรชัย  บรรจง กง.กรมสน.พล.นย.

18 นายณัฏฐศิษย นาธงไชย จ.อ. ดาวลอย  นาธงไชย บก.ฐท.สส.

19 น.ส.ประภัสพิมพ พลแกง น.ต.หญิง กัญญาพัชร  จัดจอหอ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

20 น.ส.ปณัฎฎา ชัยยะโชค พ.จ.อ. ประคอง  ชัยยะโชค ร.ล.ศรีราชา

21 น.ส.ธรรมพร ชาวอุทัย ร.อ. วิชาญ  ชาวอุทัย ทัพเรือภาคที 1

22 น.ส.พิมพพจี อารีย พ.จ.อ. จุมพล  อารีย กองสนับสนุน กร.

23 นายเขมชาติ สุนันตะ ร.อ. ธนากร  สุนันตะ นสร.กร.

24 น.ส.ปภาวรินท สุขฉัตร พ.จ.อ. ภาณุมาศ  สุขฉัตร ร.ล.กระบุรี

25 นายชัยดิตถ จรูญชัย พ.จ.อ. เฉลียว  จรูญชัย อูราชนาวีมหิดล อร.

26 น.ส.ปภาวรินท สกุลานนท พ.จ.อ. สุรเชษฐ  สกุลานนท กองบิน 2 กบร.กร.

27 นายศิวัช ดลสอาด ร.ท. ชัยพล  ดลสอาด รพ.อาภากรเกียรติวงศ

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 83 ทุน
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ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

28 นายนวภูมิ พุมวิเศษ น.ต.หญิง แกวใจ  พุมวิเศษ เบี้ยหวัด ทร.

29 น.ส.จรัสณัฐ วงษกําปน น.ต. นที  วงษกําปน บก.สอ.รฝ .

30 นายวรกานต สุมประดิษฐ ร.อ. วิโรจน  สุมประดิษฐ พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.

31 นายศิรวิชญ เปรื่องคา พ.จ.อ. วิรัช  เปรื่องคา นสร.กร.

32 น.ส.ศศิลดา ลิดดา จ.อ. ปกรณเกียรติ  ลิดดา ทัพเรือภาคที 1

33 น.ส.ชนินาถ ลาภาอุตม ร.อ. วีระนาถ  ลาภาอุตม สอ.2

34 นายพีรวิชญ เพิ่มพูล น.ต. ชัดชัย  เพิ่มพูล ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

35 น.ส.ณภัทร ชูแกว พ.จ.อ. มานพ  ชูแกว พัน สอ.11

36 น.ส.มนัสนันท ลักษมีวาสิน พ.จ.อ. ขจรเดช  ลักษมีวาสิน กองบิน 2 กบร.กร.

37 นายณภัทร ริมราง น.ท. สาโรจน  ริมราง เบี้ยหวัด ทร.

38 น.ส.ปภาวี มนขุนทด พ.จ.อ. อนันท  มนขุนทด พัน 21

39 น.ส.ญาดา แกวอําไพ ร.อ. สมศักดิ์  แกวอําไพ บก. กบร.

40 น.ส.ชุติกาญจน จันตะวงค ร.อ.หญิง ทัศนียวรรณ  จันตะวงค รพ.อาภากรเกียรติวงศ

41 น.ส.ธันยพิตรา โภคสุทธิ์ น.ท. พิทักษ  โภคสุทธิ์ กองบิน 1 กบร.กร.

42 น.ส.กรวรรณ ตั้งชัยธรรม พ.จ.อ. ชาญวิทย  ตั้งชัยธรรม กง. รร.ชุมพล ฯ

43 นายพสิษฐ เกิดปากแพรก น.ต.หญิง ชาลิสา  ซุยยัง รพ. สิริกิติ์

44 น.ส.สิริวิมล กลิ่นหอม พ.จ.อ. เฉลียว  กลิ่นหอม พัน รฝ.12 กรม รฝ

45 นายชัชนันท นาจาน น.ต. ณัฐวัฒน  นาจาน บก.กยพ.กร .

46 น.ส.ศมาภา พลายแสง ร.ท. สถาพร  พลายแสง ร.ล.นเรศวร

47 น.ส.พัชราภรณ จันทํา พ.จ.อ. ประวิทย  จันทํา พัน รฝ.12 กรม รฝ

48 น.ส.ชนกวนัน สุดดี น.ต. ชูศักดิ์  สุดดี ทัพเรือภาคที่ 3

49 น.ส.ปริณญาธรณ จันทรเศรษฐี จ.อ. ยุทธภูมิ  จันทรเศรษฐี บก. กร.

50 น.ส.นิศารัตน ใจเที่ยง พ.จ.อ. นิคม  ใจเที่ยง ร.ล.สุรินทร

51 น.ส.ชิมินตา ทองออน ร.ต. ไพฑูรย  ทองออน บก.กตอ.กร .

52 น.ส.ธันยาภัทร จิโรชนิธิกาญจน ร.ท. อติสันต  จิโรชนิธิกาญจน บก.สอ.รฝ .

53 นายปรเมษฐ เพชรสวี พ.จ.อ. ธีระพันธ  เพชรสวี พันซบร.สน.สอ.

54 น.ส.สิริกร อินทพงษ ร.อ. จิรพัฒน  อินทพงษ รพ. สิริกิติ์
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55 น.ส.ลภัสรดา เลื่อมใส ร.ต. ภูวมินทร  เลื่อมใส นสร.กร.

56 นายภูมิระพี ไชยสา น.ต. เดช  ไชยสา สถานีบิน กบร.กร.

57 น.ส.พรนภัส วัฒนวิจิตร พ.จ.อ. ชัยวัฒน  วัฒนวิจิตร ร.ล.เจาพระยา

58 นายภัทรดนัย สีเหลือง พ.จ.อ. มานิตย  สีเหลือง ศสร.สอ.รฝ.

59 น.ส.รสิตา เกื้อมา พ.จ.อ. สุรวุฒิ  เกื้อมา กทส.ฐท.สส.

60 น.ส.ชามาณิชา โอสถประสพ น.ต.หญิง ชลธิชา  โอสถประสพ รพ. สิริกิติ์

61 น.ส.มานิตา วับคํา ร.อ. ศรชัย  วับคํา ร.ล.จักรีนฤเบศร

62 น.ส.ศุภานัน แทนนิล น.ท.หญิง บุษญมาส  แทนนิล รพ. สิริกิติ์

63 น.ส.ปุณยนุช นาคสุข พ.จ.อ. อํานาจ  นาคสุข ศสร.สอ.รฝ.

64 น.ส.รุงทรัพย สุขปานกลาง พ.จ.อ. สมบัติ  สุขปานกลาง ศกล.พธ.ทร.

65 นายปกรณวิชญ งามการ น.ต.หญิง ปยะมาศ  งามการ รพ. สิริกิติ์

66 น.ส.ปทิตตา คุมบํารุง ร.อ. อนุศิษฏ  คุมบํารุง เบี้ยหวัด ทร.

67 น.ส.ญาณิศา อาษาคติ ร.ท. สมศักดิ์  อาษาคติ ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

68 นายวราวุธ จันทรน้ําคํา พ.จ.อ. นุกูล  จันทรน้ําคํา พันซบร.สน.สอ.

69 น.ส.ณภัทร เขตสมุทร พ.จ.อ. ชํานาญ  เขตสมุทร กองอุตุนิยมวิทยา อศ.

70 น.ส.วรนิษฐา มวงเจริญ พ.จ.อ. บุญธรรม  มวงเจริญ กองบิน 1 กบร.กร.

71 น.ส.ศศินา เจริญพร ร.ท. สมบัติ  เจริญพร เบี้ยหวัด ทร.

72 นายชวัลวิทย ไชยงค น.ต. ชนาธิป  ไชยงค บก. กร.

73 นตท.นครินทร น้ํารักษ น.ท. อนันตศักดิ์  น้ํารักษ กองสนับสนุน กร.

74 น.ส.คณิชล ชูจันทร พ.จ.อ. ภิเษก  ชูจันทร กง. รร.ชุมพล ฯ

75 น.ส.สุปรียา พงษไชย พ.จ.อ. ปติพงษ  พงษไชย ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

76 น.ส.ชลนิภา ภาแกว น.ท.หญิง วลัยลักษณ  ภาแกว รพ. สิริกิติ์

77 นายณรงคกรณ เจริญศรี พ.จ.อ. สาธิต  เจริญศรี กก.พศ.ฐท.สส.

78 น.ส.ชนิดาภา รัตนฉัตรชัย น.ท. อนุชิต  รัตนฉัตรชัย บก. กร.

79 น.ส.พรนัชชา กลวยน้ํา น.ต. อุทัย  กลวยน้ํา เบี้ยหวัด ทร.

80 น.ส.ฐิติวรดา แกวนวล พ.จ.อ. ชัยณรงค  แกวนวล บก. กร.

81 น.ส.อรณิชา เรียนชารี พ.จ.อ. ฉลอง  เรียนชารี กง.นย.
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82 น.ส.ชมภูนุท ประเสริฐกุล พ.จ.อ. ชัยยา  ประเสริฐกุล บก.กฟก.1 กร.

83 นายสิรวิชญ คูตระกูล น.อ. คณิศร  คูตระกูล กรง.ฐท.สส .

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 นายพัลลภ บุญเหลือ พ.จ.อ. ไพฑูรย  บุญเหลือ บก. กฝร.

2 นายภูรินทร ทัศคร พ.จ.อ. สโมสร  ทัศคร นสร.กร.

3 น.ส.อชิรญาณ บุรีมาตร พ.จ.อ. สุริยา  บุรีมาตร พัน 21

4 น.ส.ธันยพร เทียนปวโรจน จ.อ. สมศักดิ์  เทียนปวโรจน ศฝ.สอ.รฝ.

5 น.ส.ศิรดา สุขบัวใหญ พ.จ.อ. วัชรินทร  สุขบัวใหญ พัน 21

6 นตท.ภูดิศ มณีพรหม น.อ. ธนยศ  มณีพรหม บก. กบร.

7 น.ส.ชลรวี สวาง พ.จ.อ. ชาติชาย  สวาง ร.ล.สายบุรี

8 น.ส.เนตรนภา เชื้อผูดี พ.จ.อ. ชัยภัค  เชื้อผูดี บก.พล.นย.

9 น.ส.ประถมาภรณ กังสดาล พ.จ.อ. จักรกฤษ  กังสดาล กรมสรรพาวุธ ทร.

10 น.ส.ชนมนิภา อินทรเหวาวงษ น.ต. เจตนา  อินทรเหวาวงษ ทัพเรือภาคที 1

11 นายธนนรินทร รองกลัด พ.จ.อ. อมรธิษณ  รองกลัด บก. กฝร.

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 น.ส.ลดามณี จุฬาทิพย พ.จ.อ. สมพงษ  จุฬาทิพย รพ.อาภากรเกียรติวงศ

2 น.ส.ศุภาวรรณ แสงนอย ร.ท. วิธี  แสงนอย บก. กฝร.

3 นายพงศกร ครองสิงห พ.จ.อ. ทวี  ครองสิงห กง. รร.ชุมพล ฯ

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 น.ส.สุรียพร สุพรรณพงศ น.ท. จุลศักดิ์  สุพรรณพงศ บก.กยฝ.กร .

2 นายธิติพงศ ธีรพัฒนธนากูล พ.จ.อ. สุวโรจน  ธีรพัฒนธนากูล กก.พศ.ฐท.สส.
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ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

3 น.ส.เบญญทิพย มยูรวัชรไพโรจนร.อ. เตือนพล  มยูรวัชรไพโรจน ศฝ.สอ.รฝ.

4 น.ส.ชญากาณฑ ปุรณะ ร.อ. รณยุทธ  ปุรณะ ศฝ.สอ.รฝ.

5 น.ส.โสมธิดา ขุมาลี น.ต. จันดี  ขุมาลี กง. รร.ชุมพล ฯ

6 น.ส.กรชนก แกวชู พ.จ.อ. วราวุฒิ  แกวชู รพ. สิริกิติ์

7 นนร.ภาสวี นอยจํารัส น.อ. ชลนที  นอยจํารัส กพ.ทร.

8 นายคุณานนต พลรัตน ร.อ. ประทีป  พลรัตน เบี้ยหวัด ทร.

9 นายธนดล เทียมทัน พ.จ.อ. วิโชติ  เทียมทัน สอ.พัน22

10 น.ส.สุปวีณ ศรีตะวัน น.ต.หญิง วัชรา  ศรีตะวัน รพ. สิริกิติ์

11 น.ส.กานตสิรี สุวรรณทร พ.จ.อ. อุทัย  สุวรรณทร ร.ล.ตากสิน

12 น.ส.พราวแสง กาศเจริญ น.ท.หญิง ครองใจ  กาศเจริญ รพ. สิริกิติ์

13 น.ส.ออมสิน ยังมีสุข พ.จ.อ. ไชยวัฒ  ยังมีสุข กองสนับสนุน กร.

14 นายภูริณัฐ นาแหยม พ.จ.อ. สุรสิทธิ์  นาแหยม กรมสรรพาวุธ ทร.

15 นายศุภฤกษ หีตพัฒน พ.จ.อ. ถนอมศักดิ์  หีตพัฒน กง.นย.

16 น.ส.พัชญานันท ปตตะนี พ.จ.อ. วิเชียร  ปตตะนี บก.กยฝ.กร .

17 นายยศพล สงเคราะห ร.อ. บวร  สงเคราะห บก. กฝร.

18 น.ส.ณัฐมน โงกเขา ร.ต. กิตติศักดิ์  โงกเขา ทัพเรือภาคที่ 2

19 นายศิวกร ปญญาอินทร พ.จ.อ. สุนทร  ปญญาอินทร กง. รร.ชุมพล ฯ

20 น.ส.ญาณิศา ชัยสุวรรณ น.ต. นริศ  ชัยสุวรรณ รพ. สิริกิติ์

21 น.ส.ณัฐณิชา พิมพถนอม น.อ. พิเชษฐ  พิมพถนอม บก.กยฝ.กร .

22 น.ส.จุฑาภา พิทักษ พ.จ.อ. ภาณุวัฒน  พิทักษ ทัพเรือภาคที่ 2

23 นายชัยภัทร หลิมวิวัฒน พ.จ.อ. ธนวัฒน  หลิมวิวัฒน บก. กฝร.

24 น.ส.ปาณิศา สุวรรณ น.ต.หญิง พัชรินทร  พรหมแพทย รพ. สิริกิติ์

25 น.ส.ปยพร พันธุกสิกรณ นาง กาญจนา  พันธุกสิกรณ รพ. สิริกิติ์

26 น.ส.อรอนงค คงมีทรัพย น.ท. เดชดํารงค  คงมีทรัพย พัน 12

27 น.ส.นวรินทร หาระภูมิ ร.ท. ไพรินทร  หาระภูมิ กองบิน 2 กบร.กร.

28 นายธนกร ระกําทอง พ.จ.อ. เฉลิมพล  ระกําทอง ทัพเรือภาคที่ 3

29 น.ส.ยลรียา สมรส ร.อ. ชรินทร  สมรส รพ. สิริกิติ์

ผนวก ก - 14

ระดับอุดมศึกษา จํานวน 96 ทุน



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

30 น.ส.ญาดาวดี ชัยสุวรรณ นาง พิกุล  ชัยสุวรรณ รพ. สิริกิติ์

31 น.ส.ชนากานต สุขภูตานันท น.อ.หญิง สมร  สุขภูตานันท เบี้ยหวัด ทร.

32 น.ส.สิริยาภรณ อินแสง พ.จ.อ. ธานินทร  อินแสง ศฝ.สอ.รฝ.

33 น.ส.ทิพสุนัน สุขอนันต ร.อ. สถาพร  สุขอนันต กองเรือลําน้ํา

34 น.ส.ลิปการ อุทาโย ร.ท. ปรีชา  อุทาโย เรือ ต.81

35 น.ส.ปรมาภรณ จันทรวงษ ร.ต. ปราโมทย  จันทรวงษ เบี้ยหวัด ทร.

36 น.ส.ภัชณดา ภูเพ็ชร พ.จ.อ. ชัยวัฒน  ภูเพ็ชร นสร.กร.

37 นายพิชญตม คํานึงผล น.ต. สุพจน  คํานึงผล บก. กฝร.

38 น.ส.ณัฐกานต เหมือนปอง พ.จ.อ. กฤษณะ  เหมือนปอง บก.ฐท.สส.

39 น.ส.ภีมมาดา ภูเจริญยศ น.อ. วุฒิชัย  ภูเจริญยศ บก. กร.

40 น.ส.พิชญชิรา เวฬุวัน พ.จ.อ. บุญเถื่อน  เวฬุวัน ศสร.สอ.รฝ.

41 นายฐานทัพ ทองสุกงาม ร.อ. สุรศักดิ์  ทองสุกงาม พัน 21

42 น.ส.วชิรญาณ ยืนยง น.ท. ยงยุทธ  ยืนยง สงเอง

43 น.ส.นิชดา เดชเปา พ.จ.อ. ไกรลาศ  เดชเปา พัน 21

44 น.ส.ธนพร พิศาพฤกษาชาติ ร.อ. ธนาชิต  นิศาพฤกษาชาติ บก.กยพ.กร .

45 น.ส.พรวลัย เต็มเมธาวิทยาเลิศ พ.จ.อ. อภิวิชญ  เต็มเมธาวิทยาเลิศทัพเรือภาคที่ 2

46 นายฉัตรบดินทร เสลาคุณ น.อ. เกียรติพล  เสลาคุณ เบี้ยหวัด ทร.

47 น.ส.สิรินดา ติ๋วโวหาร น.ท. วิเชียร  ติ๋วโวหาร เบี้ยหวัด ทร.

48 น.ส.สุภาวิตา นิตยนรา พ.จ.อ. เริงศิลป  นิตยนรา นสร.กร.

49 นนร.ณัฐสิทธิ์ ขันธรักษ ร.ต. รักษพล  ขันธรักษ กรมสรรพาวุธ ทร.

50 นนร.ภานุพงศ ยิ่งยง น.ท.หญิง วัชรี  ยิ่งยง รพ. สิริกิติ์

51 น.ส.วริศรา พูลสุข จ.อ. นิพนธ  พูลสุข นสร.กร.

52 น.ส.สุพิชยา ชารัมย จ.อ. บุญรวม  ชารัมย สถานีบิน กบร.กร.

53 น.ส.วรกมล ชุณหชาติ พล.ร.ต. เกรียง  ชุณหชาติ กรมสรรพาวุธ ทร.

54 น.ส.อมรรัตน จิตอราม จ.อ. ทวิชาติ  จิตอราม ร.ล.กันตัง

55 นายปรมินทร ทวีรส ร.ท. วัชรินทร  ทวีรส เรือ ต.112

56 น.ส.ชนัญชิดา มีสุข น.ต. สนั่น  มีสุข ศสร.สอ.รฝ.
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57 น.ส.สุภัสสรา จันทวฤทธิ์ ร.อ. เสรี  จันทวฤทธิ์ บก. กฝร.

58 นายจรณินทร แกวศรีศุภวงศ พ.จ.อ. ปญญา  แกวศรีศุภวงศ ร.ล.พุทธยอดฟา ฯ

59 น.ส.ธิติพร สมรูป ร.ต. สมพร  สมรูป กองเรือลําน้ํา

60 น.ส.มีวรดา สายกลาง พ.จ.อ. วิชั่น  สายกลาง กง.ศฝ.นย.

61 น.ส.เมทินี สัจจมั่น ร.ท. พนนท  สัจจมั่น บก.ฐท.สส.

62 น.ส.ชนมธิชา สุดใจดี พ.จ.อ. วิชาญ  สุดใจดี พัน รฝ.12 กรม รฝ

63 น.ส.สุภิศชญาย เอี่ยมสะอาด พ.จ.อ. ณปภัทร  เอี่ยมสะอาด พัน 21

64 นายธิบดี เมธาวริศกุล น.อ.(พ) ชนมวรินทร  เมธาวริศกุล บก .ทร .

65 น.ส.กมลชนก นาคแกว พ.จ.อ. มังกร  นาคแกว สอ.1

66 น.ส.ศรัณยภรณ ดวงคํานอย พ.จ.อ. ประทีป  ดวงคํานอย กทส.ฐท.สส.

67 น.ส.อมรวดี โสดาดง นาง กาญจนา  โสดาดง กองสนับสนุน กร.

68 น.ส.ฉัตรพร เลื่อนตอ ร.อ. เกียรติขจร  เลื่อนตอ ร.ล.สิมิลัน

69 น.ส.ณัฐชา เสนจันทรฒิไชย ร.อ. ธีรยุทธ  เสนจันทรฒิไชย สอ.2

70 น.ส.ณัชชา มณีอินทร ร.ท. ชาตรี  มณีอินทร กองบิน 1 กบร.กร.

71 น.ส.ศุทธดา แมนพยัคฆ พ.จ.อ. ชัยวัฒน  แมนพยัคฆ บก.ฐท.สส.

72 น.ส.ฐาปวัณณ วรสุทธิ์พิศาล วาที่ น.ต. ศักดิ์รพี  วรสุทธิ์พิศาล บก. กบร.

73 น.ส.ธนพร เรืองพัฒนาวิวัฒน นาง จิตรา  เรืองพัฒนาวิวัฒน รพ. สิริกิติ์

74 นายปณิธาน ฤทธิ์เพชรรัตน พ.จ.อ. สัณฑพงษ  ฤทธิ์เพชรรัตน พัน ร.5 กรม ร.2 พล.นย.

75 นรต.หญิงพิมพลภัส แกวอาษา ร.ท. พิษณุ  แกวอาษา กองสนับสนุน กร.

76 น.ส.วรรษวรรณ แจมแจง ร.อ. วิเชษฐ  แจมแจง บก. กบร.

77 น.ส.ปุณยวีร รักษาดี ร.ท. ใจ  รักษาดี กองเรือดําน้ํา กร.

78 นายพญา หนูเหลือ พ.จ.อ. สมพงษ  หนูเหลือ นสร.กร.

79 น.ส.วันวิสาข กิติราช พ.จ.อ. สมพร  กิติราช ทัพเรือภาคที 1

80 น.ส.บัณฑิตา ชื่นหะทัย ร.ท. กมลาศน  ชื่นหะทัย บก. กฝร.

81 นายวัชระ สุธาโร พ.จ.อ. รักชาติ  สุธาโร สถานีบิน กบร.กร.

82 น.ส.ปนปรีดา เชื้อวงษ น.อ. ครรชิต  เชื้อวงษ โรงเรียนนายเรือ

83 น.ส.สุภานิธิ์ อุดมนาค น.อ.(พ) สุชาติ  อุดมนาค กรมสื่อสารทหารเรือ
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84 น.ส.ศรัญญา ปราบภัย จ.อ. สมศรี  ปราบภัย กง. รร.ชุมพล ฯ

85 น.ส.วริศรา แกวใส น.ท. เรืองเดช  แกวใส กองสนับสนุน กร.

86 นายชาญชล หุนจีน ร.ท. อภิวัฒน  หุนจีน บก. กฝร.

87 น.ส.ธมลพรรณ บุญเหลือ ร.อ. อดุลย  บุญเหลือ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

88 นายศุภมงคล ทองงอก ร.ท. ภาณุวัฒน  ทองงอก สอ.2

89 น.ส.ธนพร จันทรางศุ น.ต. อนันทพร  จันทรางศุ อูราชนาวีมหิดล อร.

90 นายระพีพัฒน หงษสุวรรณ น.ท. บุญเรือง  หงษสุวรรณ บก. กฝร.

91 น.ส.ณัฏฐากร ไชยชน จ.อ. บุญเลิศ  ไชยชน เรือ ต.221

92 น.ส.พิมพัสสา ไชยสุทธิ์ วาที่ ร.อ. สาโรจน  ไชยสุทธิ์ บก. กบร.

93 น.ส.ภัสรา ยุทธวิธี ร.อ. นิยม  ยุทธวิธี ร.ล.เปริด

94 นนร.พัชรพล ศิริแกว ร.ท. สุชาติ  ศิริแกว กง. รร.ชุมพล ฯ

95 น.ส.ณัฏฐริณีย เจริญทวี น.ท.หญิง ดารณี  เจริญทวี รพ.อาภากรเกียรติวงศ

96 น.ส.มุทิตา แถวอุทุม พ.จ.อ. นิเทศ  แถวอุทุม กองเรือบรรทุก ฮ.
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