
ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 1 ด.ญ.รักษภรณรษา มณีทิพย ร.ท. นิติเกียรติ  มณีทิพย ร.ล.กระบี่

2 ด.ช.ณัฐวัฒน เพียรไทสงค ร.ต. สุริยา  เพียรไทสงค บก.กยพ.กร .

3 ด.ช.ปฏิพงศ ไชยโยลา วาที่ ร.ท. จักรพงษ  ไชยโยลา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

4 ด.ญ.กานตพิชชา แสงตะวัน ร.ต. พงษศักดิ์  แสงตะวัน ร.ล.สุโขทัย

5 ด.ญ.ปพิชญา ไชยเนตร น.ต. ปาสัก  ไชยเนตร ทัพเรือภาคที 1

6 ด.ช.ชินดนัย รักษาสัตย ร.ท. เชิดชัย  รักษาสัตย พัน รฝ.11 กรม รฝ

7 ด.ญ.มลินันท เจริญเทียบรัตน ร.ต. สุธี  เจริญเทียบรัตน บก.กฟก.1 กร.

8 ด.ช.พลา ประดาอินทร น.ท. คธาวุธ  ประดาอินทร บก.ฐท.สส.

9 ด.ช.ณนนท ฤทธิ์ประภา น.ท. คมสิทธิ์  ฤทธิ์ประภา รร.พจ.ยศ.ทร.

10 ด.ญ.ศุทธหทัย แกวในหิน น.ท. ศุภเดช  แกวในหิน บก. กร.

11 ด.ช.ปยณัฐ ขันที น.ท. สุนัน  ขันที ทัพเรือภาคที่ 3

12 ด.ญ.ภาชิณา รักษบํารุง น.ท. วรินทร  รักษบํารุง กรมสรรพาวุธ ทร.

ประทวน 1 ด.ช.อาชวิน ชูจันทรทอง จ.ท. อรรถพร  ชูจันทรทอง พันพ.กรมสน.สอ.รฝ

2 ด.ญ.พรนัปพัณทร สุวรรณเพิ่ม จ.อ. สุรพันธุ  สุวรรณเพิ่ม รพ.อาภากรเกียรติวงศ

3 ด.ญ.ปภาวรินทร สุวรรณ จ.อ. สาโรจน  สุวรรณ พันสารวัตรที่ 3 สข.

4 ด.ช.กฤชพล หงษพรม จ.อ. อนันต  หงษพรม ทัพเรือภาคที 1

5 ด.ช.ภานรินทร พิมพาแสง จ.อ. จรัญ  พิมพาแสง บก. กร.

6 ด.ช.นฤพล หนองขุนสาร จ.อ. ศิวนัส  หนองขุนสาร สถานีบิน กบร.กร.

7 ด.ช.ณัช พุทธา จ.อ. ทวีวุฒิ  พุทธา ดย.ทร.ฐท.กท.

8 ด.ช.ศรุต รักวิชาชัย จ.ต. นัทธพงศ  รักวิชาชัย กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

9 ด.ญ.ปรวีรณ เครือใจ จ.อ. ปยะพงษ  เครือใจ บก. กร.

10 ด.ญ.กชนิภา สาลีทอง จ.อ. เอกยุทธ  สาลีทอง พัน สอ.11

11 ด.ช.คณากร ศิริมาก จ.อ. สุเมธ  ศิริมาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ

12 ด.ช.ชินภัทร โพธิ์ทอง จ.อ. ชินวัตร  โพธิ์ทอง ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

13 ด.ญ.จิรภิญญา นันดี จ.อ. พรมจิตร  นันดี กง. รร.ชุมพล ฯ

14 ด.ช.ธนภัทร บุตรวงษ พ.จ.ท. พรชัย  บุตรวงษ ร.ล.จักรีนฤเบศร

สหกรณออมทรัพยกองการฝก กองเรือยุทธการ จํากัด

รายช่ือผูไดรับทุนสงเสริมการศึกษา ประจําป 2565 
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15 ด.ช.ปวรรุจ ตังอังคนันท จ.อ. พยนต  ตังอังคนันท บก.กตอ.กร .

16 ด.ญ.อัญนฎา ดีสันเทียะ พ.จ.ท. สมพร  ดีสันเทียะ กองบิน 2 กบร.กร.

17 ด.ญ.กัญจนพร พรมสารี จ.อ. วัลลภ  พรมสารี บก. กฝร.

18 ด.ช.พชรดนัย ศรีวิไชย จ.อ. ทิวัตถ  ศรีวิไชย ทัพเรือภาคที 1

19 ด.ช.กิตติวินท ดังแสง จ.อ. อิสระยศ  ดังแสง พัน.สห.ทร.ที่ 1 กรม สห.ทร.

20 ด.ช.ภัทรดร เกษไตรยกุล จ.อ. สุทธิเกียรติ  เกษไตรยกุล ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

21 ด.ช.ปุริม แสงทอง พ.จ.ต. บุรินทร  แสงทอง บก. กฝร.

22 ด.ช.ปวริศ สุวรรณเสริฐ จ.อ. ศราวุฒิ  สุวรรณเสริฐ ร.ล.กระบุรี

23 ด.ช.อติวิชญ สุขมา จ.อ. วรวุฒิ  สุขมา กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

24 ด.ญ.พิมพกานต สุวรรณกาล จ.อ. พลากร  สุวรรณกาล บก. กร.

25 ด.ช.ปริยาภัทร จันภักดี จ.อ. ประภาส  จันภักดี กลน.กร

26 ด.ญ.กัญญารัตน กมลฤกษ จ.อ. เกรียงไกร  กมลฤกษ ศสร.สอ.รฝ.

27 ด.ญ.กีรติกานต หงษทอง จ.อ. อุเทน  หงษทอง บก. กฝร.

28 ด.ญ.ธีริศรา กองบุตร จ.อ. สมศักดิ์  กองบุตร ร.ล.แรด

29 ด.ญ.นลินนิภา สาดนอก จ.อ. นัฐพล  สาดนอก พัน สอ.11

30 ด.ช.กวิน เพ็งสวัสดิ์ จ.อ. สาริศ  เพ็งสวัสดิ์ นสร.กร.

31 ด.ช.พัทธดนย อินตระกูล พ.จ.อ. ไพรวัลย  อินตระกูล อูราชนาวีมหิดล อร.

32 ด.ช.กันตภณ ศรีสมภาร จ.อ. เอกราช  ศรีสมภาร เรือ ต.83

33 ด.ช.ยุทธนา คางคํา จ.อ. ยุทธการณ  คางคํา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

34 ด.ญ.สุริชาภัคร วันแรก พ.จ.ต. กฤตภาส  วันแรก พันสารวัตรที่ 3 สข.

35 ด.ญ.ธัญญรัตน ไชยพาฤทธิ์ จ.อ. มาโนชญ  ไชยพาฤทธิ์ พัน รฝ.12 กรม รฝ

36 ด.ช.ตุลธร สวยรูป จ.อ. จักรพงษ  สวยรูป บก.กตอ.กร .

37 ด.ญ.ปราญชลี พรวาป จ.อ. อรรถวุฒิ  พรวาป พัน สอ.11

38 ด.ญ.ณัฐธิดา ใหญกระโทก จ.อ. สมชาย  ใหญกระโทก บก. กฝร.

39 ด.ญ.โชติกา ภูสีเงิน จ.อ. อุกฤษ  ภูสีเงิน ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

40 ด.ญ.พิมพธิดา นาชัยพลอย จ.อ. ศราวุฒิ  นาชัยพลอย บก.กตอ.กร .

41 ด.ช.ภควัต คําสุข จ.อ. อนุวัติ  คําสุข บก.กตอ.กร .

42 ด.ญ.วิภาดา ชางกล จ.อ. ศักดิ์ดา  ชางกล บก. กฝร.

43 ด.ช.กันฑอเนก ทับชม พ.จ.อ. จรูญ  ทับชม พัน รฝ.12 กรม รฝ
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44 ด.ช.กองภพ โคตะพันธ พ.จ.อ. นิพล  โคตะพันธ พันซบร.สน.สอ.

45 ด.ญ.ศิรดา นันตะริ จ.อ. ชัยวัฒน  นันตะริ สน.สอ.

46 ด.ญ.แพรวพรรณมาศ สุขกําเนิดจ.อ. ปรีชา  สุขกําเนิด กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

47 ด.ญ.ณภัค ทองอราม พ.จ.อ. ณรงคศักดิ์  ทองอราม ร.ล.จักรีนฤเบศร

48 ด.ช.นราวิชญ แพงคํา พ.จ.อ. สมาพล  แพงคํา กง.ฐานตราด

49 ด.ญ.ปุณญาดา ดวงบุตร จ.อ. ณัฐกิตติ์  ดวงบุตร ศสร.สอ.รฝ.

50 ด.ช.ปวรุตน รูมิง จ.อ. อนุชา  รูมิง บก. กร.

51 ด.ช.ธาวิน สงดวง พ.จ.ท. ชาคริต  สงดวง ร.ล.กระบี่

52 ด.ญ.นิพพิชฌน เพงพินิจ พ.จ.อ. พีระวัฒน  เพงพินิจ ศสร.สอ.รฝ.

53 ด.ช.บุณยภู ชูรัตน พ.จ.อ. ทนงศักดิ์  ชูรัตน อูราชนาวีมหิดล อร.

54 ด.ญ.ปภัทรธิดา ปองเจริญ พ.จ.อ. ภาณุพันธ  ปองเจริญ รพ. สิริกิติ์

55 ด.ญ.พรปวีณ ชายหาด จ.อ. นราศักดิ์  ชายหาด พัน รฝ.12 กรม รฝ

56 ด.ญ.พิชญาพร ยอดคุณ จ.อ. อาทิตย  ยอดคุณ บก.ฐท.สส.

57 ด.ญ.ชนัญชฎา ชูชื่น จ.อ. โกวิท  ชูชื่น กรมสรรพาวุธ ทร.

58 ด.ช.กวีวัธน แกนแกว พ.จ.อ. สุนันท  แกนแกว พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.

59 ด.ญ.ณัฐกานต ไชยรัตน จ.อ. นัฐพงษ  ไชยรัตน เรือ ต.227

60 ด.ญ.ปณณิตา อิสสอาด พ.จ.อ. ภูวนาถ  อิสสอาด รพ. สิริกิติ์

61 ด.ญ.ชัชญาดา ดาประโคน พ.จ.อ. อําพล  ดาประโคน นสร.กร.

62 ด.ช.พีรพัฒน แสงกลา พ.จ.อ. พีรพงค  แสงกลา กองบิน 1 กบร.กร.

63 ด.ช.พชรพงษ มาฉกาจ จ.อ. เจริญพงษ  มาฉกาจ บก. กฝร.

64 ด.ช.ฐนกร ทองมูลตน จ.อ. ออมทรัพย  ทองมูลตน ร.ล.จักรีนฤเบศร

65 ด.ช.นําพลปรัตถกร โสพิน พ.จ.อ. พยุงศักดิ์  โสพิน บํานาญตัดผานธนาคาร

66 ด.ญ.บุญฑิตา อยูละออ พ.จ.อ. พัชรพงษ  อยูละออ กองบิน 2 กบร.กร.

67 ด.ช.ฉันทวัธรญ สังขพาศรี พ.จ.อ. ธเนศ  สังขพาศรี รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย

68 ด.ญ.ชุติกาญจน แสงอรุณ พ.จ.อ. วิเศษ  แสงอรุณ พัน รฝ.11 กรม รฝ

69 ด.ญ.ปุญญาดา แนนอุดร พ.จ.ต. ศรายุทธ  แนนอุดร พัน รฝ.12 กรม รฝ

70 ด.ญ.สุภัสสรารัก สุขสม พ.จ.ท. สายชล  สุขสม บก.กตอ.กร .

71 ด.ช.รัชชานนท สุระคําแหง จ.อ. เกชา  สุระคําแหง ทัพเรือภาคที่ 2

72 ด.ช.ปติภัทร ปรีดีวงษ จ.อ. ฐานะพงษ  ปรีดีวงษ กองบิน 1 กบร.กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด
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73 ด.ช.นราวิชญ แกวกาเหรียญ พ.จ.ท. พุฒิพัฒน  แกวกาเหรียญ บก. กบร.

74 ด.ญ.มิลรดา ธรรมวิฐาน จ.อ. บุญเริ่ม  ธรรมวิฐาน กองบิน 1 กบร.กร.

75 ด.ญ.กฤตติกา คอนเพชร พ.จ.อ. รชานนท  คอนเพชร บก.กตอ.กร .

76 ด.ช.นัธทวัฒน รุงโรจน พ.จ.อ. อนุชิต  รุงโรจน กองบิน 1 กบร.กร.

77 ด.ช.ภาพิทยุตม เขียนวิจิตร พ.จ.ท. นพเดช  เขียนวิจิตร บก. กฝร.

78 ด.ญ.ปุณยวีร แกวเคน พ.จ.อ. ปญญา  แกวเคน ศสร.สอ.รฝ.

79 ด.ญ.ณัฐิดา คําแสง จ.อ. อนุสรณ  คําแสง กองบิน 2 กบร.กร.

80 ด.ช.ศิวกร ตันบริภัณฑ พ.จ.อ. สิทธิเดช  ตันบริภัณฑ กองสนับสนุน กร.

81 ด.ช.อภิชาต ศรีโพธิ์ จ.อ. อรรถสิทธิ์  ศรีโพธิ์ ร.ล.สายบุรี

82 ด.ช.ชยพัทธ เขื่อนอาย พ.จ.อ. สมโภช  เขื่อนอาย พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.

83 ด.ญ.ณัฐสินี แสงโทโพธิ์ พ.จ.อ. จิรัฐฐ  แสงโทโพธิ์ กองบิน 2 กบร.กร.

84 ด.ญ.ปริชญา อินวาน จ.อ. สราวุธ  อินวาน กองบิน 2 กบร.กร.

85 ด.ช.โตษิน ดวนเกตุ จ.อ. สรายุทธ  ดวนเกตุ สสท.ทร.

86 ด.ช.กษิดิ์เดช วงคลอม จ.อ. จักรี  วงคลอม ร.ล.ภูเก็ต

87 ด.ช.ปณณทัต มะธิเกาปะ จ.อ. ชัยยันต  มะธิเกาปะ กรมสรรพาวุธ ทร.

88 ด.ช.ปราชญคุณธรรม จอดนอก พ.จ.อ. ไมตรี  จอดนอก บก. กบร.

89 ด.ช.ชนนน เสริมฤทธิรงค พ.จ.ต. สุทธิรักษ  เสริมฤทธิรงค กองบิน 1 กบร.กร.

90 ด.ญ.ชัชชญา รัตนวรรณ พ.จ.ต. เมธี  รัตนวรรณ ร.ล.จักรีนฤเบศร

91 ด.ช.เกียรติภากร กายโรจน พ.จ.อ. พงศกร  กายโรจน ร.ล.ปราบปรปกษ

92 ด.ช.ณชวินท คงเกง พ.จ.อ. สุทิน  คงเกง ศสร.สอ.รฝ.

93 ด.ช.ธนกฤต โยควิบูล พ.จ.อ. สุธี  โยควิบูล กองบิน 2 กบร.กร.

94 ด.ช.ปณณวิชญ จรัญญา พ.จ.อ. ชาครีย  จรัญญา พัน รฝ.11 กรม รฝ

95 ด.ช.ธรณินทร เปยมโต พ.จ.อ. เปยมศักดิ์  เปยมโต กองบิน 1 กบร.กร.

ลูกจาง 1 ด.ช.ธนบดี คงคุม นางสาว สุวิษา  คงคุม ฐานทัพเรือพังงา

2 ด.ช.ธนภัทร ไชยหงษ นางสาว อริศรา  ไชยหงษ บก. กบร.

3 ด.ช.ภูริพัฒณ อินเกลี้ยง นาย อัครเดช  อินเกลี้ยง ฐานทัพเรือพังงา

4 ด.ญ.กวิสรา วงษมา นางสาว นริศรา  วงษมา รพ. สิริกิติ์

5 ด.ช.ภูบดินทร สันธิ นาง นราวดี  สันธิ บก. กฝร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

6 ด.ช.กฤฒิเดช อุดมผล นางสาว อิทธิชชา  อุดมผล กง. รร.ชุมพล ฯ

ผนวก ข - 5
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7 ด.ช.ธีราทร พลคิด นางสาว ศิรินทรา  ฤทธิพงษ กง. รร.ชุมพล ฯ

8 ด.ช.จอมพล เอี่ยมสวัสดิ์ นาย นิธิกร  เอี่ยมสวัสดิ์ ฐานทัพเรือพังงา

9 ด.ญ.ขวัญหทัย จิตตแกว นางสาว นัญญวรรณ  จิตตแกว ขส.ฐท.สส.

10 ด.ช.ภาณุวิชญ นิลอราม น.ส. อรทัย  นิลอราม บก.ฐท.สส.

11 ด.ช.วชิรวิทย นวลสอาด นางสาว รุงอรุณ  สาแช กง. รร.ชุมพล ฯ

12 ด.ญ.กอบแกว กฤษวี นาย ณรงคเดช  กฤษวี กง. รร.ชุมพล ฯ

13 ด.ญ.ทิพยชมพู มาเต็ง นางสาว ปุญญพัฒน  มาเต็ง กง. รร.ชุมพล ฯ

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 1 ด.ญ.กัลยาณี ดํารงคนาวิน ร.ต. สานิต  ดํารงคนาวิน เบี้ยหวัด ทร.

2 ด.ญ.ฐิติพันธุ วิสุทธาจารย ร.ต. ศรัทธา  วิสุทธาจารย เบี้ยหวัด ทร.

3 ด.ญ.เปมิกา เพชรกูล น.ต.หญิง อทิติยา  เพชรกูล รพ. สิริกิติ์

4 ด.ญ.พิชญา วงษโคว ร.ท. เอกรินทร  วงษโคว บก. กร.

5 ด.ญ.เมธาพร กันพรม ร.ท. อนุรักษ  กันพรม ร.ล.จักรีนฤเบศร

6 ด.ช.ณัฐกวิน บุญแทน ร.ท.หญิง พรลดา  บุญแทน รพ. สิริกิติ์

7 ด.ช.กษิดิศ เฟองวัฒน ร.ต.หญิง จันทรา  เฟองวัฒน รพ.อาภากรเกียรติวงศ

8 ด.ญ.จิรัชญา รัตนบุตร ร.ท. สุทธิพันธ  รัตนบุตร บก.กฟก.2 กร.

9 ด.ช.ธีรภัทร ใจรื่น น.ต.หญิง อรทัย  เทียนทอง รพ. สิริกิติ์

10 ด.ช.ถิรวุฒิ สุธรรม ร.ท. กรุงสิน  สุธรรม บก. กร.

11 ด.ญ.โชติกา คงชาวัลย ร.ต. อนุชา  คงชาวัลย นสร.กร.

12 ด.ช.ศุภวิชญ กลับแปน ร.ต. ชัยวัฒน  กลับแปน สอ.พัน22

13 ด.ญ.จรรยภรณ สมปอง น.ท. ชัยประสิทธิ์  สมปอง ร.ล.มกุฏราชกุมาร

14 ด.ช.พชร สุดเฉลียว ร.ต. วีระวัฒน  สุดเฉลียว รพ.อาภากรเกียรติวงศ

15 ด.ญ.ทิพยพินันทน พิมใจ ร.ต. อัศวิน  พิมใจ กองบิน 2 กบร.กร.

16 ด.ช.อริยพล เพ็ญธิสาร น.ต.หญิง อรทัย  เพ็ญธิสาร รพ. สิริกิติ์

17 ด.ช.ชิษณุพงศ แตงทรัพย ร.ท. ชัยวิรัตน  แตงทรัพย สน.สอ.

18 ด.ญ.พัชญธิดา ศรีรัตน ร.ท. ปอมเพชร  ศรีรัตน ร.ล.ชลบุรี

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

19 ด.ช.เจตบดี วะโร ร.ต. พัทธนพงษ  วะโร ศฝ.สอ.รฝ.

20 ด.ญ.ชัชญาณิช เกียรติทัศ น.ต.หญิง สรณอัณณ  เกียรติทัศ รพ. สิริกิติ์

 ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 511 ทุน
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21 ด.ช.ศิริวัชร สุขสมร ร.ท. ปรีชา  สุขสมร กองเรือบรรทุก ฮ.

22 ด.ช.ฆนณัช สามารถมานะกิจ ร.ต. ชาติชาย  สามารถมานะกิจ กทส.ฐท.สส.

23 ด.ญ.พรินทร รักไทย น.ต.หญิง ไพรลลดา  กลิ่นหอม รพ. สิริกิติ์

24 ด.ญ.พัทธธีรา เพชรรักษ น.ต.หญิง จามจุรีย  เพชรรักษ บํานาญตัดผานธนาคาร

25 ด.ญ.ฉัตรชนก ศรีษะโคตร ร.ต. นพรุจ  ศรีษะโคตร ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

26 ด.ญ.พัชรรดา ประยูรทอง ร.อ.หญิง ลีลาวดี  ประยูรทอง รพ.อาภากรเกียรติวงศ

27 ด.ช.ธัชพล บรรทัด น.ต.หญิง กษริน  โพธิ์งาม รพ. สิริกิติ์

28 ด.ญ.ภัทรานิษฐ มากขุนทด น.ต.หญิง วิมล  มากขุนทด รพ. สิริกิติ์

29 ด.ช.วรเศรษฐ สุคนธทรัพย น.ต.หญิง ปรียดา  รักประชา รพ. สิริกิติ์

30 ด.ญ.ณฐมณ จอยกลา น.ต.หญิง จริยา  เสร็จกิจ รพ. สิริกิติ์

31 ด.ญ.สุกัญยา ชูสุวรรณ ร.อ. ถาวร  ชูสุวรรณ เบี้ยหวัด ทร.

32 ด.ช.ณัฐภูมิ นอยทํา ร.ต. สมพร  นอยทํา บก. กบร.

33 ด.ช.ปณณวิชญ ทองชู ร.ต. ประพฤติ  ทองชู ฐานทัพเรือพังงา

34 ด.ญ.สิรี รอดเจริญ ร.ท. บุญเสริม  รอดเจริญ กองบิน 2 กบร.กร.

35 ด.ญ.พลอยชมพู ถวิลรักษ ร.อ. กิตติพล  ถวิลรักษ ศฝ.สอ.รฝ.

36 ด.ญ.กัลยทรรศน คลายจินดา น.ต. สุบิน  คลายจินดา กง. รร.ชุมพล ฯ

37 ด.ญ.พิชญณภัทร นําจิตร ร.ต. อนุชา  นําจิตร บก. กบร.

38 ด.ญ.ชณิกานต สุขเลิศ วาที่ ร.อ. บรรเจิด  สุขเลิศ รพ. สิริกิติ์

39 ด.ญ.ศรชล ทองยิ่ง น.ท. ศราวุธ  ทองยิ่ง บก. กฝร.

40 ด.ช.ปารวี คูณขุนทด ร.ต. ปรีชา  คูณขุนทด นสร.กร.

41 ด.ญ.ภัทรดา ทับพึง ร.อ. พิเชษฐพงศ  ทับพึง ศฝ.สอ.รฝ.

42 ด.ญ.ปาณิสรา ไชยงค น.ต. ชนาธิป  ไชยงค บก. กร.

43 ด.ญ.กานตพิชชา แสนบุญศิริ ร.ท. เดชา  แสนบุญศิริ กองบิน 2 กบร.กร.

44 ด.ช.ณัฎฐากร สุขมาก ร.อ. มาลุต  สุขมาก รพ. สิริกิติ์

45 ด.ญ.กัญญาพัชร เนยสูงเนิน ร.อ. พิเนตต  เนยสูงเนิน ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

46 ด.ช.ณัฐดนัย ทุมมณี ร.อ. มโนมัย  ทุมมณี ศสร.สอ.รฝ.

47 ด.ญ.มนัสนันท ถึงสุข ร.อ. กําพล  ถึงสุข พัน รฝ.11 กรม รฝ

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

48 ด.ญ.ชณัญญา แกนพฤษา ร.ท. ชุมพล  แกนพฤกษา ร.ล.วิทยาคม

49 ด.ช.กองภพ เพิ่มมี ร.ท. พัสกร  เพิ่มมี นสร.กร.

50 ด.ช.กิตติ สีหะวงศ ร.อ. นาวา  สีหะวงค บก. กฝร.

 ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 511 ทุน
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51 ด.ญ.ปุณณดา มีชัย ร.อ. บรรพต  มีชัย สอ.1

52 ด.ญ.ลลิตา ศรีเอี่ยมกูล ร.ต. มงคล  ศรีเอี่ยมกูล บก. กบร.

53 ด.ช.ศิรวิชญ สาพา ร.ต. คําพล  สาพา บก.ฐท.สส.

54 ด.ช.ธีวินท นันโท ร.อ. สมเกียรติ  นันโท นสร.กร.

55 ด.ช.อกาลิโก เนตรภักดี ร.อ. ปยะ  เนตรภักดี รพ. สิริกิติ์

56 ด.ช.ภูดิศ มากสกุล ร.อ. กมล  มากสกุล บก.สอ.รฝ .

57 ด.ญ.นิรดา นอยแจม ร.อ. เมธี  นอยแจม อูราชนาวีมหิดล อร.

58 ด.ช.พีรวิชญ คุณชื่น ร.ท. จิรพัฒน  คุณชื่น กง. รร.ชุมพล ฯ

59 ด.ช.พัสกร เขียวเกษม น.ต. มงคล  เขียวเกษม บก. กบร.

60 ด.ช.ชยกร เจริญชนม ร.อ. วินัย  เจริญชนม บก. กร.

61 ด.ช.ธีรธัช โกสินตระกุลชัย น.อ.หญิง รุจิเรข  ธรรมเจริญ รพ. สิริกิติ์

62 ด.ช.ปรวรรธ ทองใบ ร.อ. ประเสริฐ  ทองใบ ร.ล.ปตตานี

63 ด.ช.ชยุตพงศ บุญรัก ร.ต. กิตติ  บุญรัก บก.กยพ.กร .

64 ด.ช.กันตธีภพ บุญนํา ร.ต. ชูศักดิ์  บุญนํา บก.กฟก.1 กร.

65 ด.ญ.กานตธิดา สุจารี น.ต. สุรเชษฐ  สุจารี บก.สอ.รฝ .

66 ด.ญ.ญาณิชศา โฮมราช น.ต.หญิง พรทิพา  โฮมราช รพ. สิริกิติ์

67 ด.ช.ปวริศ ชมศรี ร.ท. ปริญญา  ชมศรี ร.ล.จักรีฯ กบร.กร.

68 ด.ช.วิศิษฎ พรหมจันดา น.ท. สมภูมิ  พรหมจันดา ทัพเรือภาคที่ 3

69 ด.ญ.ชนณิกานต คันทรง น.ต.หญิง เสาวนีย  กรุนทอง รพ. สิริกิติ์

70 ด.ญ.พัชญชิสา นนทอาษา น.ต.หญิง พิมลวรรณ  โพธิรัตน รพ. สิริกิติ์

71 ด.ช.ศุภณัฐ คงสวัสดิ์ น.อ. ธัญวิศิฎษ  คงสวัสดิ์ กรมอูทหารเรือ

72 ด.ช.พริสร เกลาเกลี้ยง ร.ต. พรส  เกลาเกลี้ยง กทส.ฐท.สส.

73 ด.ช.ภัทรธร นิ่มคํา ร.ต. ธานี  นิ่มดํา บก. กร.

74 ด.ช.พีระพงศ ศรีฟา ร.ต. กิตติพงศ  ศรีฟา กรมวิทยาศาสตร ทร.

75 ด.ช.ณัฐกรณ เพ็ชรสุวรรณ ร.ท. สุรเดช  เพ็ชรสุวรรณ บก.สอ.รฝ .

76 ด.ช.นันทิกร กางออนตา น.ท. นรินทร  กางออนตา บํานาญตัดผานธนาคาร

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

77 ด.ช.ทรรศนนท บุญกอ น.ท.หญิง ทรรศนีย  ทับโพ รพ. สิริกิติ์

78 ด.ญ.ชนมณภัทร หอมนาม วาที่ ร.ต. คชา  หอมนาม สถานีบิน กบร.กร.

79 ด.ช.วรากร จันทรชมภู ร.ต. วิรัตน  จันทรชมภู กง. รร.ชุมพล ฯ

80 ด.ช.ณฐพงศ หาสุข ร.อ. บุญทวี  หาสุข กองบิน 1 กบร.กร.

ผนวก ข - 8
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81 ด.ช.ดิษยภาดา ทิพยวงษทอง น.ต.หญิง ลินดา  ทิพยวงษทอง รพ. สิริกิติ์

82 ด.ญ.ชณัฐกานต กลาแข็ง น.ต.หญิง สิริพิมล  กลาแข็ง รพ. สิริกิติ์

83 ด.ช.ปวริศร รอดสกุล ร.ท. นิวัช  รอดสกุล ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

84 ด.ช.พีรวิชญ พรหมอารี ร.ท. ทรัพยอนันต  พรหมอารี พัน รฝ.12 กรม รฝ

85 ด.ช.กิตติคุณ พอกพูน ร.อ. พัฒนา  พอกพูน กองเรือบรรทุก ฮ.

86 ด.ช.ไตรรัตน จรูญโรจน ร.ต. สุจินต  จรูญโรจน กง.นย.

87 ด.ช.วชิรากร นครชัย ร.ต. อนุสรณ  นครชัย พัน สอ.11

88 ด.ช.ปณณกาญจน พลอยดีเลิศ ร.ท. อิทธิวัฒน  พลอยดีเลิศ ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

89 ด.ญ.ฉันชนก ฉิมสวัสดิ์ น.ต.หญิง กรรณิกา  รัตนาคะ รพ. สิริกิติ์

90 ด.ญ.กัญชลิกา นนทภา น.ต.หญิง เยาวลักษณ  นนทภา รพ. สิริกิติ์

91 ด.ญ.ชลธิดา สุทธิพงศ น.ต.หญิง ธิดารัตน  เพชรชัย รพ. สิริกิติ์

92 ด.ญ.พิชามญช แยมสํารวล น.ต.หญิง สุทัตตา  แยมสํารวล รพ. สิริกิติ์

93 ด.ช.ธนดล เวียงนาค ร.ท. สมบัติ  เวียงนาค บก. กฝร.

94 ด.ช.คุณานนต แตงแกว ร.ต. คมสัน  แตงแกว ศฝ.สอ.รฝ.

95 ด.ญ.ชัญญาภัส แกววิกยกรณ วาที่ ร.ท. กิตติพัทธ  ทําทอง นสร.กร.

96 ด.ญ.ภัทรธัมม เวียงจันดา น.ท. ปจิราวุช  เวียงจันดา โรงเรียนนายเรือ

97 ด.ช.ภูมิสมุทร เวทการ น.ท. ศิริพงษ  เวทการ กง.ฐานตราด

98 ด.ญ.ฉัฏณัฐฎา เอี่ยมโอภาส น.ต.หญิง กมลชนก  เอี่ยมโอภาส รพ. สิริกิติ์

99 ด.ช.เอกภพ ฉิมลอยลาภ ร.ต. ทินกร  ฉิมลอยลาภ กองบิน 1 กบร.กร.

100 ด.ญ.ศรัณพร เกิดไกล ร.อ. ณรงค  เกิดไกล บก.กฟก.1 กร.

101 ด.ช.ณัฐชนน เจริญคุณ ร.ท. เดชลอย  เจริญคุณ ศฝ.สอ.รฝ.

102 ด.ช.ชลพลช สุมา น.ต.หญิง มธุรส  พุฒทอง รพ. สิริกิติ์

103 ด.ช.ปภากร กุลหงษ ร.ท. เมธี  กุลหงษ ร.ล.ตาป กฟก.1

104 ด.ช.ธัญชนิต มรกต น.ท.หญิง สมพร  มรกต รพ. สิริกิติ์

105 ด.ญ.กานตจรีย อริยเดช ร.ท. ภัทรพล  อริยเดช บก. กบร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

106 ด.ญ.รัชณาวีย เพชรเพ็ง ร.ต. จีระศักดิ์  เพชรเพ็ง ทัพเรือภาคที่ 2

107 ด.ช.พสธร เอี่ยมสอาด น.ท. ธนภณ  เอี่ยมสอาด บก. กร.

108 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ชูสวัสดิ์ ร.ต. ชัชชัย  ชูสวัสดิ์ ร.ล.สายบุรี

109 ด.ญ.รินรดา แยมสํารวล น.ท. เอกสยาม  แยมสํารวล บก. กร.

110 ด.ญ.ซี อนุกลการ น.ท.หญิง สมปรารถนา  คําผองศรี รพ. สิริกิติ์
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111 ด.ช.กรัณ กิมสุวรรณ ร.อ. ประสาท  กิมสุวรรณ รพ. สิริกิติ์

112 ด.ญ.เจตนรดา พรมมา ร.อ. คมเดช  พรมมา รพ. สิริกิติ์

113 ด.ญ.วิภารัศมิ์ เจริญผล น.ท. อรุณ  เจริญผล ยก.ทร.

114 ด.ช.วีรพัฒน เพงสวัสดิ์ ร.อ. พิสัย  เพงสวัสดิ์ พัน รฝ.11 กรม รฝ

115 ด.ญ.รมิตา วรวิทยสัตถญาณ น.ท. สรณัตถ  วรวิทยสัตถญาณ บก.กทบ.กร.

116 ด.ญ.ขวัญขาว รัตนนิล ร.อ. เอกราช  รัตนนิล สอ.1

117 ด.ช.ปวริศร เรืองผึ้ง น.อ. ทวีทรัพย  เรืองผึ้ง กพ.ทร.

118 ด.ช.สุรวิช อินทพงษ ร.อ. จิรพัฒน  อินทพงษ รพ. สิริกิติ์

119 ด.ญ.รุงรณิดา ปลัดศรี น.ต. สถิต  ปลัดศรี พัน 12

120 ด.ช.ธนายุต เข็มวงค น.ท. เฉลิม  เข็มวงค รพ.อาภากรเกียรติวงศ

121 ด.ช.ชลพัฒน รัตนเอม ร.อ. สมศักดิ์  รัตนเอม บก. กร.

ประทวน 1 ด.ญ.พลอยภัทร มีทอง พ.จ.ต. นฤภัทร  มีทอง กองสนับสนุน กร.

2 ด.ญ.สุวรรณนภา ลาวงษา จ.อ. อนุวัฒน  ลาวงษา กองสนับสนุน กร.

3 ด.ช.กรวิวัฒน ศรีขิม จ.อ.หญิง จุฑารัตน  ศรีขิม กง.นย.

4 ด.ช.รชต ไทยตรง จ.อ. ตุลา  ไทยตรง ร.ล.ประจวบคีรีขันธ

5 ด.ญ.ยิ่งลักษณ บุญคํา จ.อ. ขยัน  บุญคํา กองสนับสนุน กร.

6 ด.ญ.กัญญาณี นันทรังษี จ.อ. ศุภการณ  นันทรังษี บก. กร.

7 ด.ญ.พิชญธิดา ทะวิน จ.ต. กฤตนัย  ทะวิน กองสนับสนุน กร.

8 ด.ช.นฤเบศวร วงศเมือง จ.ต.หญิง เกสร  เจียมรัมย บก. กฝร.

9 ด.ช.ชนันทชัย เตียธงชัย จ.อ. บุญชัย  เตียธงชัย สอ.1

10 ด.ญ.มนัสนันทร พัชนะ จ.อ. สุชล  พัชนะ ทัพเรือภาคที่ 3

11 ด.ช.ธนกร เจริญทรัพย จ.อ. สมชาย  เจริญทรัพย รพ. สิริกิติ์

12 ด.ช.ณัฏฐภัค เขียวประเสริฐ พ.จ.อ. อมรเทพ  เขียวประเสริฐ บก.กตอ.กร .

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

13 ด.ญ.ชนิศา รัตนพลที จ.อ. ทวิช  รัตนพลที พัน 21

14 ด.ช.เธียรวิชญ ตรีรัตน จ.อ. ปยะ  ตรีรัตน ฐานทัพเรือพังงา

15 ด.ช.กัณฑอเนก เที่ยวแสวง พ.จ.อ. สมโชค  เที่ยวแสวง กองบิน 2 กบร.กร.

16 ด.ช.ธนายุทธ บุตรแวว จ.อ. สมนึก  บุตรแวว บก.ฐท.สส.

17 ด.ญ.พิมพกานต อินทพงษ จ.อ. วัชระ  อินทพงษ บก. กฝร.

18 ด.ช.ภวัต มิ่งสมร จ.ท.หญิง พิมพปภาณัฐ  แกวพฤกษ กง. รร.ชุมพล ฯ
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19 ด.ญ.รมยธีรา ศรีระคุณ จ.อ. พยุงศักดิ์  ศรีระคุณ พัน รฝ.11 กรม รฝ

20 ด.ช.ศักดากร เกิดลาภ จ.อ. ศุภโชค  เกิดลาภ ทัพเรือภาคที 1

21 ด.ช.จตุรภักดิ์ ศรีบุตร จ.ท.หญิง จิตรดา  ศรีโคตร บก. กร.

22 ด.ช.ชยพล ประดลชอบ พ.จ.อ. พงษอนันต  ประดลชอบ พัน รฝ.12 กรม รฝ

23 ด.ช.ภัทรพงษ นิยมศรีสมศักดิ์ พ.จ.อ. สิทธิพงษ  นิยมศรีสมศักดิ์ กองเรือดําน้ํา กร.

24 ด.ช.อลงกรณ เจริญศรี จ.อ. ฐิตินนท  เจริญศรี บก.ฐท.สส.

25 ด.ช.จตุรภัทร จันทภา จ.อ. จักรพล  จันทภา บก.กยฝ.กร .

26 ด.ญ.ปวริศา ปญญาศรี จ.อ. จาตุรนต  ปญญาศรี สอ.พัน22

27 ด.ช.วรัตถ พันพรมมา จ.อ. วิโรจน  พันพรมมา บก. กฝร.

28 ด.ญ.กฤติญาภรณ ศิริแกว พ.จ.อ. จักรพงศ  ศิริแกว บก. กฝร.

29 ด.ญ.ธนัชชา ชาติแกม จ.อ. เดนชัย  ชาติแกม บก.กฟก.2 กร.

30 ด.ญ.กนกกาญจน กกสูงเนิน พ.จ.อ. ธวัชชัย  กกสูงเนิน ศสร.สอ.รฝ.

31 ด.ช.พิตติเดชน วันสุนิล จ.อ. อัครเดช  วันสุนิล กองบิน 1 กบร.กร.

32 ด.ช.ชัญชกร เพ็งศรี จ.อ. ภาณุวัฒน  เพ็งศรี บก.กฟก.1 กร.

33 ด.ช.สรวิชญ เรืองศรี จ.อ. เจษฎา  ประจําเมือง บก.กยฝ.กร .

34 ด.ช.วีระพล ผองใส จ.อ. วรุฒ  ผองใส พัน รฝ.12 กรม รฝ

35 ด.ช.ภูธเนศ เกิดสกุล จ.อ. ศักดา  เกิดสกุล กองสนับสนุน กร.

36 ด.ช.พชรดนัย อิ่มใจ จ.อ. สัญชัย  อิ่มใจ กองเรือบรรทุก ฮ.

37 ด.ช.รุณพัฒนศาสตรา สายธะนู พ.จ.อ. อรุณ  สายธะนู กลน.กร

38 ด.ช.จิรัฏฐ ไทยประเสริฐ จ.อ. เฉลิมพล  ไทยประเสริฐ เรือ ต.219

39 ด.ญ.ภัคนันท บุญนิ่ม จ.อ. นทรีย  บุญนิ่ม กรม ร.1 พล.นย.

40 ด.ช.ภาณุวิชญ สุทธิ จ.อ. ศุภวัฒน  สุทธิ พัน 21

41 ด.ญ.สิริญญา วิลาพันธ จ.อ. ปริญญา  วิลาพันธ ศสร.สอ.รฝ.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

42 ด.ช.เตชินท ดีสกุล พ.จ.อ. พงศกร  ดีสกุล ศสร.สอ.รฝ.

43 ด.ญ.กัญญพัสวี โควบวนอาน จ.อ. กิตติ  โควบวนอาน ศสร.สอ.รฝ.

44 ด.ช.ปุณยวีร ชัยคณานุกูล จ.อ. สุนทร  ชัยคณานุกูล บก. กบร.

45 ด.ช.รัชพล สุขเกา พ.จ.ท. อิทธิ  สุขเกา บก. กฝร.

46 ด.ช.กฤษณพัฒน สุณาวงษ จ.อ. ระพีพัฒน  สมสู นสร.กร.

47 ด.ช.ปรินทร กลิ่นหอม พ.จ.อ. เฉลียว  กลิ่นหอม พัน รฝ.12 กรม รฝ

48 ด.ญ.ณัทชลิดา แขมดํา จ.อ. ศราวุฒิ  แขมคํา กลน.กร
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49 ด.ช.วรกฤต โฮนอก จ.อ. ณัฐพงษ  โฮนอก พัน สอ.11

50 ด.ญ.กฤตพร เพียสังกะ พ.จ.อ. องคอาจ  เพียสังกะ ร.ล.ภูเก็ต

51 ด.ช.จักริน บุญมา จ.อ. ณัฐนันท  บุญมา บก. กฝร.

52 ด.ญ.พิชญา นวลจันทร พ.จ.อ. ณัฐพงษ  นวลจันทร พัน ซบร.นย.

53 ด.ช.พิชญพนธ เพียปอง จ.อ. ธนกฤต  เพียปอง บก. กฝร.

54 ด.ช.ธีรดนย ชอบจิต พ.จ.ท. อภิชัย  ชอบจิต รพ. สิริกิติ์

55 ด.ช.วายุภัทร คําพะแย จ.อ. วุฒิกรณ  คําพะแย บก.สอ.รฝ .

56 ด.ช.บัญญพนต เอื้อการ จ.อ. บุญสง  เอื้อการ พัน สอ.11

57 ด.ช.อภิชาติ นนทอุทก จ.อ. อานนทภักดิ์  นนทอุทก กลน.กร

58 ด.ญ.วรัสยา สีตลาภินันท พ.จ.อ. วีรพันธ  สีตลาภินันท กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

59 ด.ช.ภีมพัฒน โคตธารินทร พ.จ.ต. ยอดชาย  โคตธารินทร บก. กฝร.

60 ด.ญ.กมลชนก รีฮาเซ็นต จ.อ. ศักดา  รีฮาเซ็นต อูราชนาวีมหิดล อร.

61 ด.ช.อิทธิกร จันทจรูญ พ.จ.อ. ภากร  จันทจรูญ ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

62 ด.ญ.สุธีกานต คชเกตุ จ.อ. สุเทพ  คชเกตุ ศสร.สอ.รฝ.

63 ด.ช.จิราวัฒน ซื้อคา จ.อ. ณัฐพงษ  ซื้อคา ร.ล.แรด

64 ด.ช.รัฐธรรมนูญ คําชาง พ.จ.อ. ทะเวทย  คําชาง พัน 12

65 ด.ช.ปาณชัย ดูใหดี จ.อ. เศรษฐศาสตร  ดูใหดี สถานีบิน กบร.กร.

66 ด.ช.ธนวัฒน พรมรัตน จ.อ. พินิจ  พรมรัตน พัน 21

67 ด.ช.จิรายุ ประเสริฐสิทธิ์ จ.อ. มานะ  ประเสริฐสิทธิ์ ร.ล.มกุฏราชกุมาร

68 ด.ญ.พริมาภรณ ขุนเพ็ง พ.จ.ท. พุทธินันท  ขุนเพ็ง ศสร.สอ.รฝ.

69 ด.ญ.กีรติยา มุทาพร จ.อ. ดํารงค  มุทาพร บํานาญตัดผานธนาคาร

70 ด.ช.ปุญญพัฒน พลกุลภักดี จ.อ. ปญญาพล  พลกลภักดี กองบิน 2 กบร.กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

71 ด.ช.ชัชวี ชาวหนองเพียร จ.อ. สมหมาย  ชาวหนองเพียร ศสร.สอ.รฝ.

72 ด.ญ.ปยธิดา ญาติปลื้ม จ.อ. สมเกียรติ  ญาติปลื้ม สถานีบิน กบร.กร.

73 ด.ญ.สิริภัทร ชินวงษา พ.จ.อ. วศิน  ชินวงษา กรมแพทย ทร.

74 ด.ช.นภัสรพี เสาวยอด พ.จ.อ. นวพล  เสาวยอด ศสร.สอ.รฝ.

75 ด.ช.ชัยวัฒน อยูดี จ.อ. พินิจศิลป  อยูดี กองเรือดําน้ํา กร.

76 ด.ช.พิสิทธิ์ พหุโล พ.จ.อ. รุงชัย  พหุโล กองสนับสนุน กร.

77 ด.ญ.กมลพร คําภิมูล พ.จ.อ. พชร  คําภิมูล พัน รฝ.12 กรม รฝ

78 ด.ญ.วริศรา เสนาจ้ํา พ.จ.ท. สัญญา  เสนาจ้ํา สสท.ทร.
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79 ด.ช.ธนบูลย ดุลยประภา จ.อ. ธนาธิป  ดุลยประภา พันซบร.สน.สอ.

80 ด.ช.ณัฐวัฒน อยูสวัสดิ์ จ.อ. ธนารัตน  อยูสวัสดิ์ บก. กร.

81 ด.ญ.เปมิกา วิสุวงษ จ.อ. สุเทพ  วิสุวงษ ร.ล.ปนเกลา

82 ด.ญ.ณัฏฐณิชา นนตานอก จ.อ. สัญญา  นนตานอก กองเรือบรรทุก ฮ.

83 ด.ช.ปณณทัต วงศนอต จ.อ. ณัฐพงศ  วงศนอต บก. กร.

84 ด.ช.ภคชนท ฆนาพรวรกาญจน พ.จ.อ. ไพบูลย  ฆนาพรวรกาญจน บก.กฟก.2 กร.

85 ด.ช.ชญานน ชมสูงเนิน จ.อ. ไฉน  ชมสูงเนิน กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

86 ด.ญ.ณัฐณิชา ศรีโรทศ พ.จ.อ. ณัฐพงศ  ศรีโรทศ กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

87 ด.ญ.ณัชวดี ชางหมอ พ.จ.ท. วิทยา  ชางหมอ โรงเรียนนายเรือ

88 ด.ช.ณัฐพงศ นีลเสวี พ.จ.อ. วิษณุ  นีลเสวี กง. รร.ชุมพล ฯ

89 ด.ช.พุฒิพัฒน อินทรารักษ พ.จ.ต. ณัฐวุฒิ  อินทรารักษ พัน รฝ.12 กรม รฝ

90 ด.ช.ชยภล พงษธัญญกรณ จ.อ. ทศพร  พงษธัญญกรณ ร.ล.ตากใบ

91 ด.ช.ปณณทัต มูลมณี พ.จ.อ.หญิง เสาวนีย  มูลมณี รพ. สิริกิติ์

92 ด.ช.ปรุณภัศก ปะทิ พ.จ.อ. กฤษฎา  ปะทิ บก. กฝร.

93 ด.ญ.พิชญาภา บรรณาคํา พ.จ.อ. ทรงศักดิ์  บรรณาคํา กง. รร.ชุมพล ฯ

94 ด.ญ.วัชราภรณ หมื่นภักดี พ.จ.อ. นิวัตร  หมื่นภักดี ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

95 ด.ช.อนันยช ศรีราช จ.อ. นครพนม  ศรีราช พัน สอ.11

96 ด.ช.ปรมัตถ มีชารี พ.จ.อ. วุฒิเชษฐ  มีชารี พันซบร.สน.สอ.

97 ด.ญ.ธัญชนก เสริฐศรี พ.จ.อ. ประยูร  เสริฐศรี กง.ฐานตราด

98 ด.ช.ปารเมศวร สุทธิสวัสดิ์ พ.จ.อ. สืบศักดิ์  สุทธิสวัสดิ์ ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

99 ด.ญ.อัญชญาน แสนมิตร พ.จ.ท. ปราโมทย  แสนมิตร ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

100 ด.ช.พงษพสิน เชิดชมกลิ่น พ.จ.อ. วรพงษ  เชิดชมกลิ่น กง. รร.ชุมพล ฯ

101 ด.ช.สุรเกียรติ ประจง จ.อ. สุนทร  ประจง บํานาญตัดผานธนาคาร

102 ด.ช.นิธิศธร จันทรเต็ม พ.จ.อ. จําลอง  จันทรเต็ม ทัพเรือภาคที 1

103 ด.ญ.ปภาดา สัตตะ จ.อ. ประภาส  สัตตะ กองสนับสนุน กร.

104 ด.ช.ฐาภพ พลมาตย พ.จ.อ. วศิน  พลมาตย บก. กฝร.

105 ด.ญ.พิมพวลัญช ทันจันทร พ.จ.อ. สมศักดิ์  ทันจันทร สสท.ทร.

106 ด.ญ.พัชรพร มารศรี พ.จ.อ. ธีรวุธ  มารศรี ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

107 ด.ญ.กวินธิดา พวงประดิษฐ พ.จ.อ. จัตุพล  พวงประดิษฐ กองบิน 1 กบร.กร.

108 ด.ญ.เกศกัญญา เฟองฟุ พ.จ.อ. วัชรพล  เฟองฟู บก. กร.
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109 ด.ญ.นงนภัส สายจันทร พ.จ.อ. วรเศรษฐ  สายจันทร บก.ฐท.สส.

110 ด.ญ.มนฐิตา ภูผานิล พ.จ.ท. มนตรี  ภูผานิล ร.ล.เจาพระยา

111 ด.ช.ณัฐพัชร วงคษาแกนจันทร พ.จ.ต. เสฐียรพงษ  วงคษาแกนจันทรร.ล.จักรีนฤเบศร

112 ด.ญ.ปริยากร จันไทย พ.จ.อ. นิติกร  จันไทย ร.ล.จักรีนฤเบศร

113 ด.ช.ชนาธิป สังวิบุตร จ.อ. ไพโรจน  สังวิบุตร ศสร.สอ.รฝ.

114 ด.ญ.สุรภา มวงงาม พ.จ.อ. คฑาวุธ  มวงงาม ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

115 ด.ช.ศุภกฤต ลักษณบัณฑิตย พ.จ.อ. ปราโมทย  ลักษณบัณฑิตย กง. รร.ชุมพล ฯ

116 ด.ญ.จิรภิญญา ถองทอง พ.จ.อ. มนตรี  ถองทอง พัน สอ.11

117 ด.ช.บุญศิริพรรดิ์ รัตนทวีเขต พ.จ.ท. บุญฤทธิ์  รัตนทวีเขต ศสร.สอ.รฝ.

118 ด.ช.ศศิพงศ ชางเหล็ก พ.จ.อ. ชลากร  ชางเหล็ก กองสนับสนุน กร.

119 ด.ญ.วรัชยา โพธิ์หลา พ.จ.อ. ครรชิตพล  โพธิ์หลา บก.กตอ.กร .

120 ด.ญ.จิรชยา มืดอินทร พ.จ.อ. สุพรรณ  มืดอินทร ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

121 ด.ญ.ปทิตตา ปทมสุวรรณ พ.จ.อ. ไพศาล  ปทมสุวรรณ ทัพเรือภาคที 1

122 ด.ช.นรากร เคนชาลี พ.จ.อ. เดชา  เคนชาลี บก.กฟก.2 กร.

123 ด.ญ.นัฐมนชนก สมหวัง พ.จ.อ. นนท  สมหวัง รพ. สิริกิติ์

124 ด.ช.พหุคุณ สุวรรณทร พ.จ.อ. อุทัย  สุวรรณทร กง.ศฝ.นย.

125 ด.ช.ถามพัฒน ทินปราณี พ.จ.อ. อํานาจ  ทินปราณี สน.สอ.

126 ด.ช.กานตธภัทร กลีบประทุม จ.อ. กีรติ  กลีบประทุม กองสนับสนุน กร.

127 ด.ญ.ณัฐวรา จันทเลิศ จ.อ. ณัฐพงษ  จันทเลิศ กองสนับสนุน กร.

128 ด.ช.พิพัฒน คลอยนอย จ.อ. พิเชฐ  คลอยนอย กก.พศ.ฐท.สส.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

129 ด.ญ.ยิ่งมณี ศรีสมอ พ.จ.อ. เสริม  ศรีสมอ ร.ล.สุโขทัย

130 ด.ช.พชรดนัย หลงพิมาย พ.จ.ท. เกียรติศักดิ์  หลงพิมาย บก. กร.

131 ด.ช.ธนบูลย ชินบาล พ.จ.อ. คําพูน  ชินบาล ร.ล.นราธิวาส

132 ด.ช.กานตพงศ อินทรสวาท พ.จ.อ. เสรี  อินทรสวาท ศสร.สอ.รฝ.

133 ด.ช.จิรเดช บุญสง พ.จ.อ. พิภัช  บุญสง สอ.1

134 ด.ญ.ชัจกมล คนดี จ.อ. เอกพงษ  คนดี พัน สอ.11

135 ด.ญ.ณัฐนพิน แกวมวง พ.จ.อ. มังกร  แกวมวง กองเรือบรรทุก ฮ.

136 ด.ญ.พีรดา จําปาทอง พ.จ.อ. ยงยุทธ  จําปาทอง ทัพเรือภาคที 1

137 ด.ช.ภูมิพัฒน ไชยหงษ จ.อ. ไพรวัลย  ไชยหงษ ศสร.สอ.รฝ.

138 ด.ญ.กัญญาภัทร บอไทย พ.จ.อ. ชนวีร  บอไทย บก. กร.
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139 ด.ญ.ลลิตภัทร ฤทธิโชค จ.อ. เกรียงศักดิ์  ฤทธิโชค ร.ล.รัตนโกสินทร

140 ด.ญ.วรกมล แสนโคตร พ.จ.อ. นัน  แสนโคตร ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

141 ด.ญ.กัญญาภัค ชางสาร พ.จ.อ. ฉัตรมงคล  ชางสาร บก. กฝร.

142 ด.ญ.ชนัดดา เชาวันดี พ.จ.อ. ชยุต  เชาวันดี ทัพเรือภาคที 1

143 ด.ญ.ลภัสรดา รุณเกตุ พ.จ.อ. นพดล  กลัดเจ็ด ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

144 ด.ญ.พิชญวดี นุนออน พ.จ.อ. นิติ  นุนออน บก. กบร.

145 ด.ญ.พัชญทิตา คําศรี จ.อ. พุทธา  คําศรี เรือ ต.112

146 ด.ญ.วิราวรรณ เฟสูงเนิน พ.จ.อ. วิเชียร  เฟสูงเนิน ศสร.สอ.รฝ.

147 ด.ช.ธาราเทพ มาตยเมือง พ.จ.อ. ธรรมนูญ  มาตยเมือง กลน.กร

148 ด.ญ.ประภาสิริ เกื้อมา พ.จ.อ. สุรวุฒิ  เกื้อมา กทส.ฐท.สส.

149 ด.ช.มาฆวัฒน นาคจุติ พ.จ.อ. สมเกียรติ  นาคจุติ สอ.พัน22

150 ด.ช.ปวริศร จูมัจฉะ พ.จ.อ. ไพโรจน  จูมัจฉะ ศสร.สอ.รฝ.

151 ด.ญ.ดรัญพร ครุฑสวรรณ พ.จ.อ. ปฏิญญาวุฒิ  ครุฑสุวรรณ บก. กบร.

152 ด.ช.ภูริณัฐ วิริยะพงษ พ.จ.อ. สิทธิชัย  วิริยะพงษ บก. กบร.

153 ด.ญ.ภาอภิภา รมโพธิ์ชี พ.จ.ต. อัครพล  รมโพธิ์ชี กง.นย.

154 ด.ช.ปณณวิชญ แสนรัมย พ.จ.อ. ปฐน  แสนรัมย ร.ล.จักรีนฤเบศร

155 ด.ญ.กชพร ดวงสมร พ.จ.อ. บัญชา  ดวงสมร บก. กร.

156 ด.ญ.สุกฤตา วันเพ็ญ พ.จ.อ. สกล  วันเพ็ญ กองสนับสนุน กร.

157 ด.ญ.สุพิชยาภรณ วงษปรีชา พ.จ.อ. สัมพันธ  วงษปรีชา สบ.ทร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

158 ด.ช.จักรายุธ ทองมาก พ.จ.อ. สายรุง  ทองมาก ศสร.สอ.รฝ.

159 ด.ญ.ปวิชญา ขันตรี พ.จ.อ. สุวิท  ขันตรี กง. รร.ชุมพล ฯ

160 ด.ญ.สิริวิมล กําปนทอง พ.จ.อ. เฉลิมเกียรติ  กําปนทอง ร.ล.รัตนโกสินทร

161 ด.ญ.ปรีชญา ระนาดแกว จ.อ. ปรีดา  ระนาดแกว พัน 21

162 ด.ช.กฤตภาส วงษคงคํา จ.อ. ภาศกร  วงษคงคํา บก. กบร.

163 ด.ช.ธีระภัทร เพ็ชรเรือนทอง จ.อ. ธีระยุทธ  เพ็ชรเรือนทอง บก.สอ.รฝ .

164 ด.ช.ธนันธร งอกสิน พ.จ.อ. โอภาส  งอกสิน พัน รฝ.12 กรม รฝ

165 ด.ช.พิชพงษ วงศขัติย จ.อ. เกียรติพงษ  วงศขัติย ศสร.สอ.รฝ.

166 ด.ญ.พัชริญา ตันเวชกุล พ.จ.อ. พชรพล  ตันเวชกุล ทัพเรือภาคที่ 2

167 ด.ช.สวริณร สินธุสนธิชาติ พ.จ.อ. ดุสิต  สินธุสนธิชาติ สอ.พัน22

168 ด.ช.ศุภสัณห หอมทอง จ.อ. วสันต  หอมทอง บก. กฝร.
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169 ด.ช.ภูผา มนมะณีไทย พ.จ.ท. วรวัฒน  มนมะณีไทย กองเรือบรรทุก ฮ.

170 ด.ญ.วรัชยา ราชนุเคราะห จ.อ. เรืองยศ  ราชนุเคราะห สสท.ทร.

171 ด.ญ.อนัญญา หงษา จ.อ. อนุวัฒน  หงษา บก.กฟก.2 กร.

172 ด.ช.ชิติพัทธ ยศประสงค จ.อ. คมสันต  ยศประสงค บก.กฟก.2 กร.

173 ด.ช.ปภาวิน กุลาชัย จ.อ. ทนงศักดิ์  กุลาชัย เรือ ต.269

174 ด.ช.ชลภัทร วิโรจนยะกุล พ.จ.ต. เทวัญ  วิโรจนยะกุล กองบิน 2 กบร.กร.

175 ด.ช.อัครวินท นาคคํา จ.อ. อัครเดช  นาคคํา ร.ล.กระบุรี

176 ด.ญ.ปณฑทิวา สุขใส จ.อ. อาทิตย  สุขใส นสร.กร.

177 ด.ช.มหัตฐายุทธ กิจสวัสดิ์ จ.อ. โยธิน  กิจสวัสดิ์ บก. กฝร.

178 ด.ช.ชินภัทร กิจอักษร พ.จ.อ. ชัชชัย  กิจอักษร บก.กฟก.1 กร.

179 ด.ช.วทัญู ทองอินที จ.อ. สรัญู  ทองอินที พัน 21

180 ด.ญ.ณัฐนันท เมฆสงค จ.อ. ปรีชา  เมฆสงค บก.กยฝ.กร .

181 ด.ช.ธีรเกียรติ จันจัด จ.อ. วุฒิชัย  จันจัด สสท.ทร.

182 ด.ช.ศุภกฤต สุโรพันธ พ.จ.อ. นิพนธ  สุโรพันธ รพ. สิริกิติ์

183 ด.ญ.พิชญธิดา สินเสริฐ จ.อ. ทวีศักดิ์  สินเสริฐ กองสนับสนุน กร.

184 ด.ช.ติณหภัทร อินทะญาติ พ.จ.อ. ภาณุวัฒน  อินทะญาติ บก. กฝร.

185 ด.ญ.นิลธรา สมัย จ.อ. สันชัย  สมัย ศสร.สอ.รฝ.

186 ด.ช.ศิริโภชน แกวสะอาด พ.จ.อ. ชูชีพ  แกวสะอาด บก.สอ.รฝ .

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

187 ด.ญ.พิมพพิสุทธิ์ ฉายจรูญ พ.จ.อ. พิมาน  ฉายจรูญ ขส.สน.สอ.

188 ด.ช.กิตติภพ สกุลเหวา จ.อ. ภัคพงศ  สกุลเหวา ร.ล.คีรีรัฐ

189 ด.ช.พัฒนพงษ แจงจรรยา จ.อ. พงษพัฒน  แจงจรรยา เรือ ต.83

190 ด.ช.กฤชคุณ โสมขันเงิน จ.อ. ณัฐวรรธม  โสมขันเงิน ศฝ.สอ.รฝ.

191 ด.ช.สุวภัทร แดงขันธ จ.อ. สุรศักดิ์  แดงขันธ กองสนับสนุน กร.

192 ด.ช.ปณณวิชญ ศรีน้ําเงิน จ.อ. วิรัตน  ศรีน้ําเงิน บก.กยพ.กร .

193 ด.ญ.ณัชชา เจนนาวา จ.อ. ชลิต  เจนนาวา สสท.ทร.

194 ด.ญ.จันทวรรณ วงษพิทักษ พ.จ.ต. จตุรงค  วงษพิทักษ บก. กฝร.

195 ด.ญ.ศศิภา พรไพศาล พ.จ.อ. ศราวุฒิ  พรไพศาล กง.ศฝ.นย.

196 ด.ช.ตฤณเมฆา อินทรเคน จ.อ. วฬุพงษ  อินทรเคน ศสร.สอ.รฝ.

197 ด.ช.สรวิศ พลแสน พ.จ.อ. สายชล  พลแสน ร.ล.แหลมสิงห

198 ด.ช.พรมพิริยะ พรหมพา พ.จ.อ. พิริยะ  พรหมพา กง. รร.ชุมพล ฯ
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199 ด.ญ.นราวดี พากเพียร พ.จ.อ. ชินโชติ  พากเพียร ร.ล.คลองใหญ

200 ด.ช.ภัทรดนัย ธรรมประเสริฐ จ.อ. เอกเพชร  ธรรมประเสริฐ ร.ล.จักรีนฤเบศร

201 ด.ช.วรินทร เจริญพาศ จ.อ. พงศรัฐพร  เจริญพาศ เรือ ต.228

202 ด.ญ.กฤษตาภรณ กังสดาล พ.จ.อ. จักรกฤษ  กังสดาล กรมสรรพาวุธ ทร.

203 ด.ช.นรุตมชัย ปลอดพยันต พ.จ.อ. อาทร  ปลอดพยันต เรือ ต.991

204 ด.ญ.ชัญญา ศรีบุบผา จ.อ. ราชัน  ศรีบุบผา กองสนับสนุน กร.

205 ด.ญ.ธัญพิชชา ประพฤตินอก พ.จ.อ. วุฒิชัย  ประพฤตินอก เรือ ต.267

206 ด.ญ.นิจวิภา จันทรจํารัส พ.จ.อ. นเรศ  จันทรจํารัส กองบิน 2 กบร.กร.

207 ด.ช.ไกรวิชญ สุขสําราญ พ.จ.อ. กวี  สุขสําราญ ร.ล.คลองใหญ

208 ด.ช.มงคลสวัสดิ์ เบญยะมาตร จ.อ. พุฒิชัย  เบญยะมาตร บํานาญตัดผานธนาคาร

209 ด.ญ.ฐิญากร ดานสมบูรณ จ.อ. สํารวย  ดานสมบูรณ บก.กยฝ.กร .

210 ด.ช.พีระมล หนูปก พ.จ.อ. รณรงค  หนูปก บก. กร.

211 ด.ช.ณัฐพัชร บุญนวม พ.จ.อ. ณรงค  บุญนวม บก. กบร.

212 ด.ช.กฤชนนท ยืนยง พ.จ.อ. มานพ  ยืนยง กองบิน 2 กบร.กร.

213 ด.ช.ยศวรรษ คาระโก จ.อ. วิทยา  คาระโก บก.ฐท.สส.

214 ด.ญ.พมลพร จิ้มกระโทก พ.จ.อ. วุฒิชัย  จิ้มกระโทก นสร.กร.

215 ด.ญ.อชิรญาภา เนตรวีระ จ.อ. เอกธวัช  เนตรวีระ นสร.กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

216 ด.ช.ปณณทัต บุญรอด จ.อ. ภูวดล  บุญรอด พัน รฝ.11 กรม รฝ

217 ด.ญ.ณิชานันท สายแวว พ.จ.ต. หันสา  สายแวว กรมอูทหารเรือ

218 ด.ช.ธนธรณ ผองแผว จ.อ. เฉลิมเกียรติ  ผองแผว บก.กฟก.2 กร.

219 ด.ญ.วรรณณิศา คํามงคุณ พ.จ.ท. ประมวล  คํามงคุณ กองบิน 1 กบร.กร.

220 ด.ช.พงศกฤต มาตยสอน พ.จ.ท. ธนศักดิ์  มาตยสอน กรมสวัสดิการ ทร.

221 ด.ญ.พิชญาภัค สงศรี พ.จ.อ. ธเนตร  สงศรี นสร.กร.

222 ด.ญ.เปมิกา เย็นกลม พ.จ.อ. มานพ  เย็นกลม บก. กบร.

223 ด.ช.พีระ ทัศนาจิตต พ.จ.อ. อุดมพร  ทัศนาจิตต สอ.พัน22

224 ด.ช.ญาณวุฒิ โฮมราช จ.อ. รัชกร  โฮมราช พัน รฝ.12 กรม รฝ

225 ด.ญ.พิชชาพร นาประสิทธิ์ จ.อ. พจนาจ  นาประสิทธิ์ บก. กฝร.

226 ด.ญ.จิรัชญา ศรีคลัง จ.อ. ธวัชชัย  ศรีคลัง กง. รร.ชุมพล ฯ

227 ด.ญ.ปณฑิตา รุนพงษ จ.อ. ประวิทย  รุนพงษ ศสร.สอ.รฝ.

228 ด.ญ.ศุภสุตา วาดนิ่ม จ.อ. เกชา  วาดนิ่ม กง. รร.ชุมพล ฯ
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229 ด.ญ.พรสวรรค ลุนากรรณ จ.อ. อารยะ  ฤทธิชัย บก. กฝร.

230 ด.ญ.พิชญสิณี ศรีอุน จ.อ. ทรงพล  ศรีอุน บก. กฝร.

231 ด.ญ.ปริยารัฐ จําปาทัศน พ.จ.ท. ประเทศ  จําปาทัศน สอ.1

232 ด.ญ.ศศิธารา ยิ้มแยม พ.จ.ท. สุรศักดิ์  ยิ้มแยม บก.สอ.รฝ .

233 ด.ช.ธรรปกรณ เสาหิน พ.จ.อ. นิคม  เสาหิน กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

234 ด.ญ.วิมลภัทร สาริโพธิ์ พ.จ.อ. ปรีชา  สาริโพธิ์ บก. กร.

235 ด.ช.กิตตินันท ไวยมิตรา พ.จ.อ. กิตติธัช  ไวยมิตรา ร.ล.มกุฏราชกุมาร

236 ด.ช.กิตติพงษ เกิดทรัพย จ.อ. ศศิพงษ  เกิดทรัพย เรือ ต.111

237 ด.ช.พลายชุมพล มะชะศรี จ.อ. สมยศ  มะชะศรี เรือ ต.93

238 ด.ญ.อทิตยา สิทธิไชย พ.จ.อ. อลงกต  สิทธิไชย นสร.กร.

239 ด.ญ.ยมลพร นฤมิตร พ.จ.อ. ศรีศักดา  นฤมิตร พัน 21

240 ด.ญ.กัญญาณัฐ สรรเพ็ชร จ.อ. สมชาย  สรรเพ็ชร บก. กบร.

241 ด.ช.ปวรปรัชญ แกวออน พ.จ.อ. จักราวุธ  แกวออน ร.ล.ตากสิน

242 ด.ช.พุฒิพงศ ทิมละมอม จ.อ. จักษุพงษ  ทิมละมอม เรือ ต.98

243 ด.ญ.กัญญาภัทร สุรินราช จ.อ. นัฐวุธ  สุรินราช กลน.กร

244 ด.ช.คณิศร ทิวะกะลิน จ.อ. อนันตศักดิ์  ทิวะกะลิน บก.กยฝ.กร .

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

245 ด.ญ.บัณฑิตา ปานเจริญ จ.อ. โกศล  ปานเจริญ ทัพเรือภาคที่ 2

246 ด.ญ.ทัตพร ฉ่ําคราม พ.จ.อ. อภิวัฒน  ฉ่ําคราม กองบิน 2 กบร.กร.

247 ด.ญ.พณัตศศิตา แพทยฤทธิ์ พ.จ.อ. พนม  แพทยฤทธิ์ บก. กร.

248 ด.ช.กฤติธี ศรีจันทร จ.อ. พนมพร  ศรีจันทร ทัพเรือภาคที 1

249 ด.ช.พีรวัศ คุมไขน้ํา พ.จ.อ.หญิง วนิดา  ศุภสุข รพ. สิริกิติ์

250 ด.ช.นาวา ทับมี พ.จ.อ. ชัยทัศ  ทับมี ร.ล.เจาพระยา

251 ด.ญ.ณัฐภัสสร สีจันเพรียว พ.จ.อ. ทรงยศ  สีจันเพรียว กองบิน 1 กบร.กร.

252 ด.ช.ธีรภัทร สาธร พ.จ.ต. ธีรพงษ  สาธร ร.ล.บางปะกง

253 ด.ช.ภูริภัทร ชารีหอม พ.จ.อ. สุริยา  ชารีหอม ร.ล.นเรศวร

254 ด.ช.พัชรพล เหมือนสวัสดิ์ จ.อ. ภพพล  เหมือนสวัสดิ์ บก.กตอ.กร .

255 ด.ญ.จิตตินี สงวนธรรม พ.จ.อ.หญิง จินตนา  สงวนธรรม รพ. สิริกิติ์

256 ด.ช.อนุทิศ พานศรี จ.อ. สุวนิจ  พานศรี บก.กฟก.2 กร.

257 ด.ช.อาทิวราห ตาสวาง พ.จ.อ. อาทิตย  ตาสวาง ศฝ.สอ.รฝ.

258 ด.ช.ปุณณวิช แสงทอง พ.จ.อ.หญิง ศุภรัตน  แสงทอง รพ. สิริกิติ์
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259 ด.ญ.ศิริน ยันตวิเศษ พ.จ.อ. วสันต  ยันตวิเศษ ศสร.สอ.รฝ.

260 ด.ช.ยศพล กุณาเงิน จ.อ. เอกชัย  กุณาเงิน ทัพเรือภาคที 1

261 ด.ช.วีรชิต บัวแกว จ.อ. วิชิต  บัวแกว ศฝ.สอ.รฝ.

262 ด.ช.พลโยธา มัจฉาชาญ จ.อ. สุพจน  มัจฉาชาญ บก.กรม รฝ.1

263 ด.ช.พงษพิษนุ ทองแกว พ.จ.อ. สุรินทร  ทองแกว ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

264 ด.ญ.ยุวธิดา เพ็งสวาง พ.จ.ท. สุรพล  เพ็งสวาง ขส.ฐท.สส.

265 ด.ช.พชรพล สัมฤทธิ์ พ.จ.อ. เอกรัฐ  สัมฤทธิ์ กลน.กร

266 ด.ญ.ขวัญชนก จินดาดวง พ.จ.อ. วันชัย  จินดาดวง พัน รฝ.12 กรม รฝ

267 ด.ช.ภามสรา สาสวน จ.อ. เทิดสหะ  สาสวน ร.ล.ตากใบ

268 ด.ช.กรวิชญ วันทา พ.จ.อ. พงษเพชร  วันทา บก. กบร.

269 ด.ช.ชลสิทธิ์ สุขสมพืช จ.อ. ชรินทร  สุขสมพืช พัน 21

270 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ทองเนินกลุม จ.อ. ธนาชัย  ทองเนินกลุม บก. กฝร.

271 ด.ช.อัครปวินท หุยวัน พ.จ.ท. ณรงค  หุยวัน ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

272 ด.ญ.ชนัญชิดา ปูมิ้ม พ.จ.ท. สมศักดิ์  ปูมิ้ม อจปร.อร.

273 ด.ญ.สุพิชญา มวงคํา พ.จ.อ. สุพัฒน  มวงคํา กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

274 ด.ญ.จิรัชญา แสงงาม พ.จ.อ.หญิง รัตนวลี  แสงงาม รพ. สิริกิติ์

275 ด.ญ.ภัสรสิรินัฐ รัมภาสกุล พ.จ.อ. พงศฐิกาญจน  รัมภาสกุล ร.ล.อางทอง

276 ด.ญ.ลัลนณภัทร ไตรนาครัตนกุลจ.อ. ชนินทร  ไตรนาครัตนกุล บก.กยฝ.กร .

277 ด.ญ.ชัชชญา หิรัญวงศ พ.จ.อ. ชัชวาล  หิรัญวงศ พัน 21

278 ด.ญ.กาญจนี ปวนนอย จ.อ. สุรินทร  ปวนนอย สอ.พัน22

279 ด.ญ.กันยารัตน ทัดสันเทียะ จ.อ. บุญชู  ทัดสันเทียะ ร.ล.ภูมิพล

280 ด.ช.ชนกันต มุทาวัน จ.อ. ชิตพล  มุทาวัน กลน.กร

281 ด.ช.ชาญนที ชูสกุล พ.จ.อ. ชาญณรงค  ชูสกุล อจปร.อร.

282 ด.ญ.ทักษยา ศรีหาคลัง พ.จ.อ. สุรศักดิ์  ศรีหาคลัง กองบิน 2 กบร.กร.

283 ด.ช.ปณณทัต ทองเต็ม พ.จ.ต. จรัญ  ทองเต็ม สอ.พัน22

284 ด.ช.กิตติธัช ฉาบไธสง พ.จ.ท. เดนศักดิ์  ฉาบไธสง ร.ล.จักรีฯ กบร.กร.

285 ด.ญ.รวินทนิภา พงษสุข พ.จ.ท. มนตรี  พงษสุข บก. กฝร.

286 ด.ช.พุฒิพัตน คําศักดา พ.จ.อ. เรืองศักดิ์  คําศักดา ร.ล.ปตตานี

287 ด.ญ.นัชชา พรมรักษา พ.จ.อ. ธีระยุทธ  พรมรักษา สอ.1

288 ด.ช.ภูรีภัทร อัจฉริยวิริยะ พ.จ.อ. สิทธิเดช  อัจฉริยวิริยะ กองสนับสนุน กร.
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289 ด.ช.พัชระ ทองวัฒน พ.จ.ต. บุญมี  ทองวัฒน บก.กยฝ.กร .

290 ด.ญ.ปุญญิสา เตระวัตร พ.จ.อ. ธวัชชัย  เตระวัตร ร.ล.สุโขทัย

291 ด.ช.วีรศักดิ์ เอี้ยวแซ พ.จ.อ. สุรศักดิ์  เอี้ยวแซ บก.กตอ.กร .

292 ด.ช.คณาธิป แผนสุวรรณ พ.จ.อ. อนุชา  แผนสุวรรณ พัน สอ.11

293 ด.ญ.ณัฐชา ยุทธวิชัย พ.จ.อ. กัมพล  ยุทธวิชัย พัน สอ.11

294 ด.ญ.จิดาภา ศรีสุวรรณ พ.จ.อ. อานันทธกรณ  ศรีสุวรรณ ทัพเรือภาคที 1

295 ด.ญ.กมลรส ไทยวงศ จ.อ. กิตภัท  ไทยวงศ กองบิน 1 กบร.กร.

296 ด.ญ.ณัฐลัดดา มันมวง พ.จ.อ. ชัยวิทย  พันมวง กรมสรรพาวุธ ทร.

297 ด.ช.กรวิชญ คําภิมูล พ.จ.อ. อาทร  คําภิมูล ศกล.พธ.ทร.

298 ด.ช.คมธง ศรีผุย พ.จ.อ. เสกสรรค  ศรีผุย พัน รฝ.11 กรม รฝ

299 ด.ญ.เบญญาภา สิงหทอง พ.จ.อ. ธานี  สิงหทอง กง. รร.ชุมพล ฯ

300 ด.ช.กิตติพัฒน รสจันทร จ.อ. ประสบโชค  รสจันทร ร.ล.หัวหิน

301 ด.ช.ภูรินทร เร็วไธสง พ.จ.ท. ดาบชัย  เร็วไธสง ร.ล.นเรศวร

302 ด.ญ.วีรกานต ชาติชาวนา พ.จ.อ. วีระ  ชาติชาวนา ทัพเรือภาคที 1

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

303 ด.ญ.วิชญาดา มุขที จ.อ. ศราวุธ  มุขที ศสร.สอ.รฝ.

304 ด.ญ.ธนกร ขาขันมะลี พ.จ.ท. พร  ขาขันมะลี บก. กบร.

305 ด.ช.ภูวสิษฏ ซุนฮี้ พ.จ.อ. สิทธิพงษ  ซุนฮี้ ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

306 ด.ญ.ปุณยนุช ปลิ้มอาภรณ พ.จ.อ. ทนงศักดิ์  ปลื้มอาภรณ นสร.กร.

307 ด.ช.ศุภณัฐ จันทรงาม จ.อ. วินัย  จันทรงาม เรือ ต.227

308 ด.ช.รภีพัฒน ปญญานาม พ.จ.อ. จารึก  ปญญานาม พัน รฝ.12 กรม รฝ

309 ด.ญ.อสิญาณ ยังคง พ.จ.อ. จักรภพ  ยังคง อูราชนาวีมหิดล อร.

310 ด.ญ.ณิชาภา ชอลัดดา พ.จ.อ. มงคล  ชอลัดดา ร.ล.เสม็ด

311 ด.ช.ราชภักดิ์ สามูล พ.จ.ท. ณฐภัทร  สามูล กองบิน 1 กบร.กร.

312 ด.ญ.พอใจ ศรีสาพันธ พ.จ.อ. พบรัก  ศรีสาพันธ กองสนับสนุน กร.

313 ด.ช.กษิดิศ หึกขุนทด พ.จ.อ. สุชาติ  หึกขุนทด ศฝ.สอ.รฝ.

314 ด.ญ.วรัทยา วะชังเงิน พ.จ.ต. วัชระ  วะชังเงิน ร.ล.จักรีนฤเบศร

315 ด.ญ.ชัชฎาพร คงศรี พ.จ.อ. ชัชวฤทธิ์  คงศรี บก.กฟก.2 กร.

316 ด.ญ.ณัฐชฎารัตน นรินทร จ.อ. บุญรัตน  นรินทร เรือ ต.227

317 ด.ช.กองทัพ ปททุม จ.อ. ไกรทอง  ปททุม นสร.กร.

318 ด.ช.ธนพล โพธิสาร พ.จ.อ. ยุทธพล  โพธิสาร กองบิน 2 กบร.กร.
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319 ด.ช.สินสยาม กิตติสุนทราภรณ พ.จ.อ. นัฐวุฒิ  กิตติสุนทราภรณ ร.ล.ตากสิน

320 ด.ช.เกียรติภูมิ อุดมสิรินิกร พ.จ.อ. ไพโรจน  อุดมสิรินิกร พัน รฝ.11 กรม รฝ

321 ด.ญ.กัญญณัท วงศแวว พ.จ.อ. พัฒนะ  วงศแวว พัน รฝ.12 กรม รฝ

322 ด.ญ.พัทธธีรา นาสืบ พ.จ.อ. โยธิน  นาสืบ ศฝ.สอ.รฝ.

323 ด.ญ.ชนิดาภา อมรสิทธิ์ พ.จ.อ. เสนห  อมรสิทธิ์ บก.สอ.รฝ .

324 ด.ญ.สุนีรัตน นาคทอง พ.จ.อ. ชาตรี  นาคทอง ร.ล.สายบุรี

325 ด.ญ.พิมประไพ สํารวมจิต พ.จ.อ. ประเสริฐ  สํารวมจิต กองบิน 2 กบร.กร.

326 ด.ญ.กัลยาณี โกศล พ.จ.อ. ประวิทย  โกศล ร.ล.กระบุรี

327 ด.ช.ยุทธการนาวา สมทอง จ.อ. ปทเมศย  สมทอง ทัพเรือภาคที่ 2

328 ด.ช.ปยวัฒน สัจจะสังข พ.จ.อ. นฤทธิ์  สัจจะสังข บก.กฟก.2 กร.

329 ด.ญ.ปริชญา แสนทวี พ.จ.อ. สันติ  แสนทวี ร.ล.ศรีราชา

330 ด.ช.ปภังกร เคาสิม พ.จ.ต. ธุรจิตร  เคาสิม นสร.กร.

331 ด.ญ.อภิชยา พรายเกษร พ.จ.อ. มนตรักษ  พรายเกษร ร.ล.มันใน

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

332 ด.ญ.ณัฎริณีย นาชัยเวียง พ.จ.อ. ศักดิ์สิทธิ์  สิทธิพล นสร.กร.

333 ด.ญ.สรัลพร พงศอาภรณ พ.จ.อ. สมพร  พงศอาภรณ บก. กร.

334 ด.ช.ถิรวัฒน หาญคํา พ.จ.อ. อนิวัติ  หาญคํา กองสนับสนุน กร.

335 ด.ช.ภัคพัฒน สีสังข พ.จ.อ. สาโรจน  สีสังข ร.ล.พุทธยอดฟา ฯ

336 ด.ช.ทิวัตถ โฮมราช พ.จ.อ. ทรงศักดิ์  โฮมราช กองบิน 2 กบร.กร.

ลูกจาง 1 ด.ช.กิตติพัทธ ผาสุข นาง จิตติมา  ผาสุข รพ. สิริกิติ์

2 ด.ญ.ณัฏฐพัชร สังขจร นางสาว กัลยณัฏฐ  เพชรพลอย รพ. สิริกิติ์

3 ด.ช.กิตติพงศ โตลาภ นาย จีระพันธ  จันทะสิทธิ์ กองสนับสนุน กร.

4 ด.ญ.ธรณธันย ทิมละมอม น.ส. วีรยา  ทิมละมอม รพ. สิริกิติ์

5 ด.ญ.ทัตพร สนธิพงษประยูร นาง ลัดดาวัลย  สนธิพงษประยูร รพ. สิริกิติ์

6 ด.ช.พิทยุตม วัฒนคีรี นางสาว พิมลพรรณ  วัฒนคีรี ฐานทัพเรือสงขลา

7 ด.ช.ชลวัฒน รัตนเอม นางสาว ชลดา  อุนจันทร กองสนับสนุน กร.

8 ด.ญ.ธันยชนก ภัทรเลิศวรกิตติ์ นางสาว รมณี  เหลืองออน กองสนับสนุน กร.

9 ด.ญ.ธนัชชา บุญปอง นาย ธํารงศักดิ์  บุญปอง ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

10 ด.ช.นพณัฐ บุญเชื้อ นางสาว นภาพร  บุญเชื้อ กชธ.ฐท.สส.

11 ด.ช.กิตติศักดิ์ อํ่าเคลือบ นาย ฉัตรชัย  อ่ําเคลือบ กรง.ฐท.สส .
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12 ด.ญ.ธิดารัตน คงคุม นาง กรองแกว  คงคุม ฐานทัพเรือพังงา

13 ด.ญ.ณัฐธิดา บุญพะเนียด นาง นิตยา  บุญพะเนียด กองสนับสนุน กร.

14 ด.ช.กรณรชต แกวกาหลง นางสาว นิตตยา  สีตะวัน กง.ศฝ.นย.

15 ด.ช.ศุภสิน พันธทอง นางสาว บุญสิตา  พันธทอง กง. รร.ชุมพล ฯ

16 ด.ช.ภูดิส วรฤทธิ์ นาย นรงฤทธิ์  วรฤทธิ์ ฐานทัพเรือพังงา

17 ด.ช.พงศภัค เรืองศรี นาย พงษพันธ  เรืองศรี กรง.ฐท.สส .

18 ด.ญ.ณัฐณิชา แกวชวง นาย สุรศักดิ์  แกวชวง บก. กบร.

19 ด.ญ.พัชรีวรรณ บุพรม นาย อิทธิพล  บุพรม อูราชนาวีมหิดล อร.

20 ด.ช.ปรเมษฐ มีปญญา นาย ระวี  มีปญญา อูราชนาวีมหิดล อร.

21 ด.ญ.ดวงกมล สีบุญเรือง นางสาว กมลชนก  สีบุญเรือง กองสนับสนุน กร.

22 ด.ญ.ณัฐชนันทร เทียนทอง นางสาว ประภาศิริ  ทองเทศ กทส.ฐท.สส.

23 ด.ช.ปรัตถกร นิยม นางสาว สุจิตรา  นิยม กก.พศ.ฐท.สส.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

24 ด.ญ.ขวัญสุดา ทวมเสมา นาย ฉัตรชัย  ทวมเสมา กรง.ฐท.สส .

25 ด.ญ.ธนาภา พงษกําเหนิด นาง สิริฉัตร  พงษกําเหนิด บก. กฝร.

26 ด.ญ.อัฐภิญญา รุงสันเทียะ นาย อธิพงศ  รุงสันเทียะ อูราชนาวีมหิดล อร.

27 ด.ช.ชนะเนตร ทองประทุม นาง พรทิพา  ทองประทุม รพ. สิริกิติ์

28 ด.ญ.อลิษา เอ้ียงสันเทียะ นาย อิทธิพล  สิงหเส กรง.ฐท.สส .

29 ด.ช.บูรณศักดิ์ โตทิคุณ นางสาว ณัฐพร  โตทิคุณ บก. กฝร.

30 ด.ญ.สุฑาทิพ ดวงแกว นาย ปฐญพงศ  ดวงแกว บก. กฝร.

31 ด.ญ.กันตาภา พัสตรานนท นาย อนุรัช  พัสตรานนท กทส.ฐท.สส.

32 ด.ญ.ดวงกมล แกวคงยืน น.ส. ชาติวีรสตรี  แกวคงยืน ศกล.พธ.ทร.

33 ด.ช.นรภัทร ตันหยงมัด นาย เฉลิมทรัพย  ตันหยงมัด กรง.ฐท.สส .

34 ด.ญ.ธารดา พิณเพราะ นางสาว ชุลีวัลย  พิณเพราะ บก. กบร.

35 ด.ช.ธเนศ เจริญศิริ นางสาว วาสนา  จรขุน บก.ฐท.สส.

36 ด.ช.ณัฐภัทร ลอยลิบ นางสาว วิชยา  ลอยลิบ อูราชนาวีมหิดล อร.

37 ด.ญ.ชฎาทัต เรืองฤทธิ์ นาย พงษเทพ  เรืองฤทธิ์ บก. กฝร.

38 ด.ช.พชร สอาด นาย วีรชัย  สอาด กง. รร.ชุมพล ฯ

39 ด.ญ.ชัชชญา นินทรกิจ น.ส. อติยา  จินดาสวัสดิ์ บก. กบร.

40 ด.ช.รัตนพงษ วงศญาติ นาย วรวุฒิ  วงศญาติ อูราชนาวีมหิดล อร.

41 ด.ช.วีระพัฒน ขยันประเสริฐ น.ส. ณัฐฐศศิ  ณัฏฐกัลย พนักงานสหกรณ
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42 ด.ช.สุรสิทธิ์ ปญญาสิทธิ์ นางสาว กนกวรรณ  ปญญาสิทธิ์ กทส.ฐท.สส.

43 ด.ช.ไกรวุฒิ พิณเพราะ นาย ทวีสิทธิ์  พิณเพราะ สถานีบิน กบร.กร.

44 ด.ญ.ฐิตามร เฮงเจริญ นาย วิชาญ  เฮงเจริญ กง. รร.ชุมพล ฯ

45 ด.ญ.ปุณยพร กุมพันธ น.ส. ปราณี  นิตยะวงษ กง.ศฝ.นย.

46 ด.ช.กมลณัฐ เย็นจตุรัส นาย พินวัช  เย็นจตุรัส บก. กฝร.

47 ด.ช.ปารเมศ เพ็งยา นาย ธีรยุทธ  เพ็งยา กรง.ฐท.สส .

48 ด.ช.ธนากร แสนซื่อ นาย โกสินทร  แสนซื่อ ขส.ฐท.สส.

49 ด.ช.องศา ตั้งพลสุข นาย อศิ  ตั้งพลสุข กรง.ฐท.สส .

50 ด.ช.เมธัส ตี้เจริญ นาย เอกศักดิ์  ตี้เจริญ ขส.ฐท.สส.

51 ด.ช.จิตติพัฒน แสงทอง นาย พรชัย  แสงทอง ฐานทัพเรือพังงา

52 ด.ญ.คณิศร งามกนก นาย อดิศักดิ์  งามกนก กรง.ฐท.สส .

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

53 ด.ช.ฐิตินันท ทองคํา นาย ชัยยุทธ  ทองคํา กรง.ฐท.สส .

54 ด.ญ.ขวัญชนก ลิ่มตี๋ นาย สมนึก  ลิ่มตี๋ กง.ศฝ.นย.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 1 ด.ช.ชินนรงค สุธาโร ร.ต. รักชาติ  สุธาโร เบี้ยหวัด ทร.

2 ด.ญ.วิรดา เพชรกูล ร.ท. ประเสริฐ  เพชรกูล บก.สอ.รฝ .

3 ด.ญ.ภาสิรี เกิดปากแพรก น.ต.หญิง ชาลิสา  ซุยยัง รพ. สิริกิติ์

4 ด.ช.พรหมบถ จันทนุกูล น.ต.หญิง จันทิรา  จันทนุกูล รพ. สิริกิติ์

5 ด.ญ.ชอทิพย บังเกิดลาภ ร.ต. เฉิดชาย  บังเกิดลาภ เบี้ยหวัด ทร.

6 น.ส.ปุณยาพร ศรีทองคํา น.ท. ฉัตรชัย  ศรีทองคํา สงเอง

7 ด.ช.ปยพัทธ ไฮคํา วาที่ ร.ต. ชัยยันต  ไฮคํา ร.ล.อางทอง

8 ด.ญ.ชรัญญา ดวงศรี ร.ต. สถาพร  ดวงศรี บก. กฝร.

9 ด.ช.ปุญญพัฒน ชาญสมิง ร.ต. โกศล  ชาญสมิง กรมปน พล.นย.

10 ด.ญ.นรินทิรา สาลีกุล ร.ท. นคร  สาลีกุล บก.กยพ.กร .

11 ด.ญ.ณัฐชา จันจี ร.ต. เกชา  จันจี บก. กฝร.

12 ด.ช.พิชัยภูษิต อวยสวัสดิ์ ร.ท. กิตติพงษ  อวยสวัสดิ์ ร.ล.รัง

13 นายปกรณ นาอุดม ร.ท. ประมุข  นาอุดม บก.กตอ.กร .

14 ด.ช.ชลาธิป นาคสม ร.ท. อรรถสิทธิ์  นาคสม บก. กฝร.
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15 นายกิตติพิชญ จันทรพรม ร.อ. กึกกอง  จันทรพรม กองสนับสนุน กร.

16 ด.ญ.ญาณินท อินทรหอม ร.ต. สมนึก  อินทรหอม ทัพเรือภาคที่ 3

17 น.ส.กุลภรณ ใจเกี๋ยง ร.ท. ธวัชชัย  ใจเกี๋ยง กรมอูทหารเรือ

18 น.ส.อรณิชาภา ชวยทอง ร.ท. กฤษดา  ชวยทอง กองบิน 1 กบร.กร.

19 นายณัฐกฤต ดลสอาด ร.ท. ชัยพล  ดลสอาด รพ.อาภากรเกียรติวงศ

20 ด.ญ.พิมพพิชชา ทองเฉลิม ร.ต. เอนก  ทองเฉลิม ขส.สน.สอ.

21 ด.ญ.ธีรตา ประมวล น.ต.หญิง ภัทรพร  ใจเย็น ร.พ.ปนเกลา

22 นายรัชโยธิน ผลใหม น.ต.หญิง สายสุดา  ผลใหม รพ. สิริกิติ์

23 นายสิรภัทร โกรัตนะ น.ต.หญิง อุษา  อภัยฤกษ รพ. สิริกิติ์

24 น.ส.ศุภิสรา เพลินทรัพย ร.ต. สุเทพ  เพลินทรัพย ทัพเรือภาคที 1

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

25 นายธนภัทร โพธิ์นา น.ท. ชวง  โพธิ์นา บก. กบร.

26 ด.ช.ปยะวัฒนกรณ ศรีจําเนียร น.ต.หญิง วันวิสาข  ชมกลิ่น รพ. สิริกิติ์

27 นายณัฐชนน วันเพ็ง น.ต. วิจารณ  วันเพ็ง กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

28 นายรักษกร แยมผล วาที่ ร.ท. เทวิน  แยมผล ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

29 น.ส.สุชิรา โชติชวง ร.อ. สุรพันธุ  โชติชวง พัน 21

30 น.ส.ณัฐฏิรินทร หาญวงศ น.ต.หญิง ศุภรินทร  หาญวงศ รพ. สิริกิติ์

31 ด.ญ.นลิญญา ประมูลสิน ร.อ. ญาณวรุตม  ประมูลสิน ศสร.สอ.รฝ.

32 นายประณิธาน ศรีตะวัน น.ต.หญิง วัชรา  ศรีตะวัน รพ. สิริกิติ์

33 ด.ช.ปุณณวิช บุญรินทร ร.ท. จิราเดช  บุญรินทร รพ.อาภากรเกียรติวงศ

34 น.ส.นิรดา รัตนแกว น.อ. เพทาย  รัตนแกว บก. กร.

35 ด.ญ.วาทินี บุญสนอง ร.ท. ราชา  บุญสนอง ร.ล.มาตรา

36 น.ส.กัญญาวีร โสดาภักดิ์ น.ต.หญิง หฤทัย  โสดาภักดิ์ รพ. สิริกิติ์

37 น.ส.สิริฉัตร เลิศสุวิมล น.ต.หญิง สิริวรรณ  ปฐมทอง รพ. สิริกิติ์

38 ด.ช.ณัชปริตต ศรีเทพ น.ต.หญิง อาทิตยา  สุระการณ รพ. สิริกิติ์

39 ด.ญ.พรรณประภา เรืองวิลัย ร.อ. ไพวน  เรืองวิลัย ศสร.สอ.รฝ.

40 นายโสภณ แกวมุกดา น.ต. ชาญณรงค  แกวมุกดา เบี้ยหวัด ทร.

41 ด.ญ.วิญาดา ไตรลักษณ ร.ต. บุญมาก  ไตรลักษณ เบี้ยหวัด ทร.

42 น.ส.นันทกานต โสภัณ ร.ต. เชิงชาย  โสภัณ บก. กบร.

43 นายภูรินท รับสันเทียะ ร.ต. วิศิษฐ  รับสันเทียะ ร.ล.จักรีนฤเบศร

44 ด.ช.ศุภเนตร สุมาลี น.ต. เกียรติศักดิ์  สุมาลี ศสร.สอ.รฝ.
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45 นายณฐนนท หุนจีน ร.อ. อภิวัฒน  หุนจีน บก. กฝร.

46 ด.ญ.สุพิชชา บุญมี น.ท.หญิง ศิริลักษณ  บุญมี รพ. สิริกิติ์

47 ด.ญ.สาธิกา พันอน ร.ต. ภาคภูมิ  พันอน บก. กร.

48 ด.ช.พชรกร ดําขํา ร.อ. พนมพร  ดําขํา บก. กฝร.

49 น.ส.ณัฐธยาน พวงเชย ร.ท. หัตถชัย  พวงเชย บก. กบร.

50 น.ส.พิชญานิน ดีไมร ร.ท. ปลวัชร  ดีไมร กองสนับสนุน กร.

51 ด.ญ.ลักษณพร ทันคา ร.อ. สําเรียง  ทันคา กองบิน 2 กบร.กร.

52 ด.ญ.พิมพนภัส สีโยแกว น.ท. สมศักดิ์  สีโยแกว บก. กฝร.

53 น.ส.อาทิตยา โสภา ร.ท. มนูญ  โสภา กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

54 ด.ช.อรรถกฤต มณีนพรัตน ร.ต.หญิง อรทัย  มณีนพรัตน รพ.อาภากรเกียรติวงศ

55 ด.ช.รณรต เชื้อกลาง น.ต. นรินทร  เชื้อกลาง บก. กบร.

56 น.ส.ณัฐนิชา ยิ่งยง น.ท.หญิง วัชรี  ยิ่งยง รพ. สิริกิติ์

57 ด.ช.กรกฎ แสนวัง ร.ท. ผาสุก  แสนวัง กทส.ฐท.สส.

58 ด.ช.พงศธร คําเลิศ น.อ. เทพฤทธิ์  คําเลิศ บก.กยฝ.กร .

59 ด.ญ.ไพลินรัตน หนูเลิศ ร.ต. ชัยณรงค  หนูเลิศ ร.ล.สุรินทร

60 น.ส.พิชญา คํานึงผล น.ท. สุพจน  คํานึงผล กทส.ฐท.สส.

61 นายเสฎฐวุฒิ เทวศรัญยดิษฐ น.อ. สมยศ  เทวศรัญยดิษฐ บก.กยฝ.กร .

62 ด.ญ.อนัญลักษณ รัตติกาลสุขะ น.ต. เอก  รัตติกาลสุขะ เบี้ยหวัด ทร.

63 น.ส.กฤติญา อมรธนบวร ร.ท. ธิติ  อมรธนบวร สถานีบิน กบร.กร.

64 ด.ญ.นันทิชา วงษไพศาล ร.ท. สุริยัน  วงษไพศาล กองบิน 2 กบร.กร.

65 ด.ช.พงศธร เพชรเรียง ร.ท. ถวัลย  เพชรเรียง บก. กร.

66 น.ส.ชญาภรณ เหล็กเพชร ร.ต. กฤษฎี  เหล็กเพ็ชร พัน สอ.11

67 นายภัทรชัย สุขแกว ร.ท. ณรงค  สุขแกว รพ.ฐท.พังงา

68 น.ส.แพรวา พงศสวัสดิ์ ร.ท. วันชัย  พงศสวัสดิ์ ทัพเรือภาคที่ 2

69 ด.ญ.วันทิตา ลักษณะโต น.อ. อนุวัตร  ลักษณะโต สงเอง

70 น.ส.กรรณชนก แกวนวล ร.ต. เกียรติศักดิ์  แกวนวล ร.ล.คํารณสินธุ

71 ด.ญ.ริสา ปกเสติ น.ต.หญิง ตรัยรัตน  ธิมา รพ. สิริกิติ์

72 ด.ช.พุฒิ พุทธรักษา ร.ท. เชต  พุทธรักษา ศกล.พธ.ทร.

73 ด.ญ.กฤติยารัช นิ่มนุช น.ท. ชํานาญ  นิ่มนุช ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

74 นายธีรนันท ผมนอย น.ท. ธีรศักดิ์  ผมนอย ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.
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75 น.ส.ญัฐพิมล เสฐียรกาญจน น.ต.หญิง กัลยา  เสฐียรกาญจน รพ. สิริกิติ์

76 นายศุภจิรัฐ ทองกอบ น.ต.หญิง เยาวลักษณ  ทองกอบ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

77 นายธนกฤต ทูลละออง ร.ต. อุเทน  ทูลละออง กลน.กร

78 ด.ญ.ศุภนิดา เดชพันธุ ร.ท. เดชณรงค  เดชพันธุ ทัพเรือภาคที่ 3

79 นายพลวิชช สมแยม ร.ท. พรชัย  สมแยม ทัพเรือภาคที 1

80 น.ส.นงนภัส เจริญสุข ร.ท. ณัฐพงษ  เจริญสุข บก.กฟก.2 กร.

81 นายกวีวัฒณ ศรีสวัสดิ์ น.ต.หญิง นัทธมน  ศรีสวัสดิ์ รพ. สิริกิติ์

82 นายจีรวัฒน ชูศรีทอง น.ต. ทวีวัฒน  ชูศรีทอง สถานีบิน กบร.กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

83 น.ส.พิมพมาดา แสงสินธุ ร.ต. ผดุงพงษ  แสงสินธุ ศกล.พธ.ทร.

84 ด.ญ.บุญญาภา ไชยเดช ร.ท. พงษชวัล  ไชยเดช บก. กร.

85 ด.ช.วรกฤต สุจริต ร.ท. กฤษฎา  สุจริต กองบิน 1 กบร.กร.

86 น.ส.ณัฏฐวรัตน อาจอินทร ร.ท. สันติ  อาจอินทร ร.ล.มาตรา

87 นายบริพัฒน อยูมะเริง ร.ต. บุญเลิศ  อยูมะเริง กลน.กร

88 นตท.ธีรวัฒน ดวงบานยาง น.ท.หญิง สาวิตรี  ดวงบานยาง รพ. สิริกิติ์

89 น.ส.จันทรัตน เสนานิคม ร.อ. เชาวัศน  สําเร็จกิจ กองเรือบรรทุก ฮ.

90 น.ส.ธัญญภัสร อยูหมื่นไวย ร.ต. ปรภัทร  อยูหมื่นไวย ร.ล.สงขลา

91 น.ส.ธัญชนก เข็มครุฑ ร.อ. พีระพงษ  เข็มครุฑ ศฝ.สอ.รฝ.

92 นายอัครวินท ไหมพลู ร.อ. ประธาน  ไหมพูล ร.ล.จักรีนฤเบศร

93 นายกิตตินันท ภูมิชิน ร.ต. ศิริพงษ  ภูมิชิน ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

94 นายธพฤทธิ์ บุญฤทธิ์ ร.ท. พฤทธ  บุญฤทธิ์ บก. กร.

95 น.ส.ณิชาภา พญาชน ร.อ. วัฒนา  พญาชน พัน สอ.11

96 ด.ช.ณภัทร พิกุลแกว น.อ. นฤทธิ์  พิกุลแกว บก. กฝร.

97 นายเหมือนเมศท พรหมจันทร ร.ท. เมศ  พรหมจันทร ร.ล.พุทธยอดฟา ฯ

98 นายหรรษธร ทองกาย ร.ท. อนุชา  ทองกาย บก. กฝร.

99 ด.ช.นาราภัทร เอี่ยมแจง น.ต. สามารถ  เอี่ยมแจง พันซบร.สน.สอ.

100 น.ส.ชลธิดา ประทีปะผลิน ร.ท. วรชาติ  ประทีปะผลิน กองสนับสนุน กร.

101 น.ส.ชญานภัทท วารุณประภา น.อ. เรืองเดช  วารุณประภา กพ.ทร.

102 ด.ญ.ธมนกานต การดี ร.ท. ธกานต  การดี กองบิน 1 กบร.กร.

103 นายปภิณวิทย ศักดิ์นาวีอุทัย ร.อ. สราวุฒิ  ศักดิ์นาวีอุทัย กลน.กร

104 นายสรวิศ สวาง ร.ท. นิคม  สวาง กรมสรรพาวุธ ทร.
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105 ด.ญ.นรัชยธรณ กุลศรีสมบัติ น.ท. กาญจน  กุลศรีสมบัติ กรมยุทธศึกษา ทร.

106 นายนฤพน ดวงวิเศษ ร.อ. นฤเทพ  ดวงวิเศษ ฐานทัพเรือสงขลา

107 ด.ช.สินธุกาณจน ชายแดน ร.ต. สําเนียง  ชายแดน ร.ล.เทพา

108 นายปยวัฒน โรจนวิภาต ร.อ. วิโรจน  โรจนวิภาต รพ. สิริกิติ์

109 นายภูริณัฐ เพ็ชรภาค น.อ. สมเกียรติ  เพ็ชรภาค กพ.ทร.

110 นายธมกร พรรณอรรถ ร.ท. ประเสริฐ  พรรณอรรถ บก. กร.

111 น.ส.ณัฐณิชา ลาภจิตร ร.ต. ประดิษฐ  ลาภจิตร นสร.กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

112 ด.ญ.ปุณยกานต เคี่ยมทองคํา น.อ.หญิง วิจิตรา  เคี่ยมทองคํา กรมแพทย ทร.

113 นายวรพล รักสัจ ร.อ. ปรเมธ  รักสัจ นสร.กร.

114 ด.ช.นนทรวิศ ผาคํา น.อ. วิบูลย  ผาคํา บก. กบร.

ประทวน 1 ด.ช.ฐานัตภ ศรีวรรณ จ.อ. ศรัณยภัทร  ศรีวรรณ เบี้ยหวัด ทร.

2 ด.ช.อธิปญญิ์ กงซัง จ.ต.หญิง ปริษา  ออนลา กง. รร.ชุมพล ฯ

3 นายภาสกร เรืองเวช จ.อ. ธีระศักดิ์  เรืองเวช ทัพเรือภาคที่ 2

4 น.ส.วิชญาดา จิตรจํานงค จ.อ. ยรรยงค  จิตรจํานงค บก. กบร.

5 นายณัฐพงษ อยูยง จ.อ. พุฒิธร  อยูยง กองสนับสนุน กร.

6 น.ส.กานตธิดา หลักทอง จ.ต.หญิง ชุติมา  หลักทอง กทส.ฐท.สส.

7 ด.ช.พีรณัฐ ตูแกว จ.ท.หญิง ธนาภรณ  ทองแท กชธ.ฐท.สส.

8 น.ส.สุพิชญา ใจกรด จ.อ. เกียรติศักดิ์  ใจกรด บก. กฝร.

9 ด.ญ.ขนิษฐา ศรีอําไพ จ.อ. กิตติพงศ  ศรีอําไพ บก.กฟก.2 กร.

10 ด.ช.ณัฐนัย ชุมประมาณ พ.จ.ต. ศรัณู  ชุมประมาณ บก.กตอ.กร .

11 ด.ญ.สุมนตา ภุมรินทร จ.อ. สิริพงษ  ภุมรินทร ร.ล.จักรีนฤเบศร

12 นายธีรดนัย อุทรักษ พ.จ.อ.หญิง เอมอร  อุทรักษ รพ. สิริกิติ์

13 ด.ญ.มนทิราพร กลมประโคน จ.อ. ชัยสิทธิ์  กลมประโคน พัน รฝ.12 กรม รฝ

14 ด.ญ.กนกพิชญ ไมตรี พ.จ.อ. จรัญ  ไมตรี ทัพเรือภาคที่ 2

15 ด.ช.รัตนพงษ ธนวัตเมธี จ.อ. รักชาติ  ธนวัตเมธี ร.ล.หัวหิน

16 ด.ญ.ประกายฉัตร รอดนุน จ.อ. นินันต  รอดหนุน บก. กฝร.

17 ด.ญ.ภัททิรา แสงศิริ จ.อ. ภัทพล  แสงศิริ ร.ล.นเรศวร

18 ด.ช.เดโช ชูสถิตย จ.อ. ไพบูลย  ชูสถิตย กลน.กร

19 ด.ญ.นฤมล ดัชถุยาวัตร พ.จ.ท. นิวัฒน  ดัชถุยาวัตร พัน รฝ.12 กรม รฝ
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20 นายนนทพัทธ เสารประโคน จ.อ. มานพ  เสารประโคน กองสนับสนุน กร.

21 นายภัทรพล ลิ้มไพบูลย จ.อ. สุภาพ  ลิ้มไพบูลย บก. กฝร.

22 ด.ญ.ขรินทิพย เทศทอง พ.จ.อ. อดิเทพ  เทศทอง อูราชนาวีมหิดล อร.

23 ด.ช.รัชพล จารัตน จ.อ. พิเทน  จารัตน บก.ฐท.สส.

24 ด.ญ.บุษราภรณ พิทักษกรณ จ.อ. จําเริญ  พิทักษกรณ พัน รฝ.12 กรม รฝ

25 ด.ญ.ปณณธิดา พิมพพงศ จ.อ. อทิคม  พิมพพงศ บก.กฟก.2 กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

26 นายภูริณัฐ ทองคํา พ.จ.อ. สมพงษ  ทองคํา ร.ล.สายบุรี

27 นายติณณภพ ทองไพจิตร จ.อ. พงษธร  ทองไพจิตร ทัพเรือภาคที่ 2

28 ด.ช.มิชอัล มะจะ จ.อ. ซานูซี  มะจะ บก.กฟก.2 กร.

29 ด.ช.จิรายุ การุญญเวทย จ.อ. วีรยุทธ  การุญญเวทย กง. รร.ชุมพล ฯ

30 ด.ช.วีรภัทร มะธิมาปะเข จ.อ. วิเชียร  มะธิมาปะเข พัน รฝ.12 กรม รฝ

31 น.ส.บัณฑิตา สินเหลือ จ.อ. นรินทร  สินเหลือ กองบิน 2 กบร.กร.

32 ด.ช.สุรวัศ สิงหา พ.จ.ต. เฉลิมชัย  สิงหา ร.ล.จักรีนฤเบศร

33 ด.ช.ชินรปกรณ ฤทธิ์ศิริ พ.จ.อ. บัณฑิต  ฤทธิ์ศิริ นสร.กร.

34 ด.ญ.กัญพัชญ จันทรเพ็ญ พ.จ.อ. พิศิษฐ  จันทรเพ็ญ กองบิน 2 กบร.กร.

35 ด.ช.ชิษณุพงศ สุนทวนิค พ.จ.อ. ดนัย  สุนทวนิค กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

36 น.ส.ศุกรใจ ศิริธร จ.อ. อภิชาติ  ศิริธร กองบิน 2 กบร.กร.

37 ด.ช.กฤติเมธ ปานเนียม พ.จ.อ. ประกิต  ปานเนียม บก.กยฝ.กร .

38 นายอัษฎาวิน มุขภักดี จ.อ. สมภพ  มุขภักดี กง. รร.ชุมพล ฯ

39 ด.ช.อัมรินทร เพ็ชรนอก จ.อ. ปริญญา  เพ็ชรนอก บก.กรม สอ.2

40 ด.ญ.วนัชพร อินทรมณี จ.อ. สมพงษ  อินทรมณี บก.กยฝ.กร .

41 น.ส.กชพร เตียธงชัย พ.จ.อ. ธนชัย  เตียธงชัย ร.ล.จักรีฯ กบร.กร.

42 น.ส.คัคคนานค อยูบัว พ.จ.อ. นิวัฒน  อยูบัว กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

43 นายภูวเนตร อิ่มสาน จ.อ. สายัน  อิ่มสาน กองบิน 1 กบร.กร.

44 นายปุญญาพัฒน จุยเจริญ จ.อ. พลกฤษณ  จุยเจริญ บก.กฟก.1 กร.

45 ด.ญ.ธนิษฐา วิรุจนวรชัย จ.อ. ธนกร  ลาสิงห บก. กฝร.

46 ด.ญ.พรปวีณ ดวงปน พ.จ.อ. นฤพล  ดวงปน ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

47 นายรชต ลมหวล พ.จ.อ. สมพงษ  ลมหวล ฐานทัพเรือพังงา

48 ด.ช.ธัญพิสิษฐ ชวดทอง จ.อ. สมใจ  ชวดทอง กง. รร.ชุมพล ฯ

49 น.ส.เยาวภา นิชํานาญ พ.จ.อ. พิศาล  นิชํานาญ ร.ล.จักรีนฤเบศร
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50 ด.ญ.วรวลัญช มิจนทรัพย พ.จ.อ. ธรรมนูญ  มิจนทรัพย รพ.อาภากรเกียรติวงศ

51 ด.ช.ภาคิน รอดพันหน พ.จ.อ. ณัฐพงษ  รอดพันหน กองเรือบรรทุก ฮ.

52 ด.ญ.อรปรียา วงศรีทรา จ.อ. สันติ  วงศรีทรา บก. กฝร.

53 ด.ช.พัชรวาท หาดไชย จ.อ. สุนทร  หาดไชย บก.กฟก.2 กร.

54 ด.ช.กฤตเมธ บุญปลอด จ.อ. ภิญโญ  บุญปลอด บก. กฝร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

55 น.ส.สุภนิดา ชารัมย จ.อ. บุญรวม  ชารัมย สถานีบิน กบร.กร.

56 นายเจษฎา อินทรทอง จ.อ. ยิ่งยศ  อินทรทอง ทัพเรือภาคที่ 2

57 นายชินบุตร คนไว พ.จ.ต. สุดวินัย  คนไว ร.ล.ศรีราชา

58 ด.ช.พรภวิษย คําแสน จ.อ. เพิ่มศิลป  คําแสน สถานีบิน กบร.กร.

59 นายสุวิจักษณ วงศสุพรรณ พ.จ.อ.หญิง ฉวีวรรณ  คําตัน รพ. สิริกิติ์

60 ด.ญ.ปรัชญากมล บุญเพชรแกว พ.จ.อ. ธนัช  บุญเพชรแกว สอ.พัน22

61 ด.ช.เตโชดม ทับเอ่ียม พ.จ.อ. ธีรยุทธ  ทับเอี่ยม ฐานทัพเรือพังงา

62 น.ส.วีรสุดา จันนา จ.อ. เดชะ  จันนา ทัพเรือภาคที 1

63 ด.ญ.กันตกมล ใจสูศึก จ.อ. ศฤงคาร  ใจสูศึก บก. กร.

64 ด.ญ.ภัทรมณ เชยบุญชวย พ.จ.อ. รังสรรค  เชยบุญชวย บก.สอ.รฝ .

65 ด.ญ.จุฑารัตน นุยมาก พ.จ.อ. พลกฤต  นุยมาก บก.สอ.รฝ .

66 ด.ญ.ธนภรณ ปรางคนอก จ.อ. สุรินทร  ปรางคนอก ร.ล.ภูมิพล

67 น.ส.ภิญญารัตน พิมพสอนวงศ พ.จ.อ. ภิญโญ  พิมพสอนวงศ บก. กบร.

68 น.ส.พลอยชมพู ชุมเจริญ พ.จ.อ. อัฑฒกร  ชุมเจริญ สอ.พัน22

69 ด.ช.ภูชิต เลี้ยงถนอม จ.อ. ฉลองชัย  เลี้ยงถนอม บก.กตอ.กร .

70 ด.ญ.เวธนี ใจตั้ง จ.อ. สันติ  ใจตั้ง บก.กฟก.2 กร.

71 น.ส.โสภิตา คีรีรัตน จ.อ. สุวิทย  คีรีรัตน ทัพเรือภาคที 1

72 นายศุภวิชญ ปะสังคะโท พ.จ.อ. ธนิศร  ปะสังคะโท ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

73 ด.ญ.ศุภาพิชญ ออนสุวรรณ พ.จ.อ. สมบัติ  ออนสุวรรณ กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

74 ด.ญ.วรรณกานต เย็นใจ พ.จ.อ. เสนห  เย็นใจ นสร.กร.

75 น.ส.มิ่งกมล นิราราช พ.จ.อ. มนตรี  นิราราช ร.ล.ปตตานี

76 นายรวิพล แสนหวา พ.จ.อ. สมจิตร  แสนหวา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

77 นายอภิวิชญ คงคาลอม พ.จ.อ. บรรพต  คงคาลอม ศฝ.สอ.รฝ.

78 น.ส.ศศินัดดา ทองจอก พ.จ.อ. ประยุธท  ทองจอก ร.ล.บางปะกง

79 นายเนตรภิรมย นุชคุม พ.จ.อ. บรรพต  นุชคุม ทัพเรือภาคที 1
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80 ด.ช.รณกร อินทะสิงห พ.จ.อ. บุญโฮม  อินทะสิงห ร.ล.ภูมิพล

81 นายเปยมปน เปยมคุม พ.จ.อ. ปญญาวุฒิ  เปยมคุม ฐานทัพเรือสงขลา

82 ด.ญ.ปภาวรินท แสงแตง พ.จ.อ. ปรีดา  แสงแตง กง. รร.ชุมพล ฯ

83 ด.ญ.กัญญาพัชร ศรีชม พ.จ.อ. ทรัพยอํานวย  ศรีชม กองเรือดําน้ํา กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

84 น.ส.กัลยกร ชาติโยธิน พ.จ.อ. รุงนภา  ชาติโยธิน พัน รฝ.12 กรม รฝ

85 นายนรวิชญ ควรหา พ.จ.อ. ศุภสิทธื์  ควรหา กองบิน 1 กบร.กร.

86 นายภูตินันท คงนวล พ.จ.อ. จรูณ  คงนวล ฐานทัพเรือสงขลา

87 ด.ญ.สิริยากร การเร็ว พ.จ.อ. ธวัชชัย  การเร็ว นสร.กร.

88 ด.ญ.อรกัญญา วังแกว พ.จ.อ. ไวกูณฐ  วังแกว ศสร.สอ.รฝ.

89 น.ส.กมลชนก ถวิลวงษ พ.จ.อ. พงษกมล  ถวิลวงษ กง. รร.ชุมพล ฯ

90 ด.ช.ฐิติพงศ วงคประเทศ พ.จ.อ. วิสิษฐ  วงคประเทศ บก.ฐท.สส.

91 ด.ช.จิรภัทร แจกอง พ.จ.อ. วิสูตร  แจกอง กง. รร.ชุมพล ฯ

92 ด.ช.อาณุ เพ็ชรรอด จ.อ. อาทิตย  เพ็ชรรอด ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

93 น.ส.สิริกาญจน สีโสดา จ.อ. รณชัย  สีโสดา ร.ล.ภูเก็ต

94 ด.ญ.ปรียาภรณ ตนทอง พ.จ.อ. ปรีชา  ตนทอง ศสร.สอ.รฝ.

95 นายปณณวิชญ ปญจิตร พ.จ.อ. ดวง  ปญจิตร สน.สอ.

96 ด.ช.ธาวิน จันทานนท จ.อ. วิทยา  จันทานนท ร.ล.เจาพระยา

97 น.ส.เกศินี มั่นใจ พ.จ.อ. ประดิษฐ  มั่นใจ ร.ล.นเรศวร

98 นายศุภเสกข ประสงคสุข พ.จ.อ. นิตนิรง  ประสงคสุข สน.สอ.

99 ด.ช.ธัญพิสิษฐ พลับพลา พ.จ.อ. ชัยณรงค  พลับพลา บก. กบร.

100 ด.ญ.วรัญญา โสโพ พ.จ.อ. เสนอ  โสโพ ทัพเรือภาคที 1

101 ด.ช.พุทธิพงษ ผลอุทิศ จ.อ. สุทธิพงษ  ผลอุทิศ ทัพเรือภาคที 1

102 นายกิตติธัช ดีปลื้ม พ.จ.ต. วัลลภ  ดีปลื้ม บก.กยพ.กร .

103 ด.ช.ณัฐดนัย หวยทราย จ.อ. อุดม  หวยทราย ร.ล.คํารณสินธุ

104 ด.ญ.จันพณิกา บุญศิลป จ.อ. เดี่ยว  บุญศิลป ทัพเรือภาคที่ 2

105 ด.ช.พีระศักดิ์ ปนทอง พ.จ.อ. ชัยวัฒน  ปนทอง พัน สอ.11

106 ด.ญ.ศศิธร ทองทะวัย พ.จ.อ. ประสิทธิ์  ทองทะวัย กองบิน 1 กบร.กร.

107 ด.ช.พันธวีร จินดาโชติ จ.อ. คมสัน  จินดาโชติ บก.กยฝ.กร .

108 ด.ช.อัศมเดช ลักษมีเศรษฐ จ.อ. อุดมชัย  จงปตนา บก. กร.

109 นายพุฒิพงศ พรหมศร จ.อ. ไกรพล  พรหมศร นสร.กร.
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110 ด.ญ.ปนัสญา ประยงคกุล พ.จ.อ. สงกรานต  ประยงคกุล กองบิน 2 กบร.กร.

111 นายมหรรณพ มิ่งขวัญ พ.จ.อ. สิทธิพงษ  มิ่งขวัญ บก. กฝร.

112 นายธนวัต จันทรานนท พ.จ.อ. นิธินันท  จันทรานนท กองสนับสนุน กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

113 ด.ญ.ณัฏฐา อรุณโรจน พ.จ.อ. ชลนภา  อรุณโรจน สอ.1

114 ด.ญ.รวินทนิภา ดวงคํานอย พ.จ.อ. ประทีป  ดวงคํานอย กทส.ฐท.สส.

115 ด.ญ.ศิรประภา เกษมี จ.อ. กนกศักดิ์  เกษมี กรง.ฐท.สส .

116 นายศุภกิตติ์ มณีสุวรรณ พ.จ.อ. สุภักดี  มณีสุวรรณ ร.ล.แรด

117 ด.ญ.ณัฐณิชา ชัยสิทธิ์ พ.จ.อ. ภาคิน  ชัยสิทธิ์ ร.ล.รัตนโกสินทร

118 นายปณณวัฎ สงเสนา พ.จ.อ. นิมนตชัย  สงเสนา ร.ล.จักรีนฤเบศร

119 น.ส.ธันยรัศมิ์ ธรรมวงษผล พ.จ.อ. สุทธิพจน  ธรรมวงษผล โรงเรียนนายเรือ

120 ด.ช.ภัทรพล เย็นฉ่ํา พ.จ.อ. เอนก  เย็นฉ่ํา ศสร.สอ.รฝ.

121 ด.ช.ภัทรกร ศิริธร พ.จ.อ. นัฐพล  ศิริธร ร.ล.จักรีนฤเบศร

122 ด.ช.กิตพิทักษ ตันภา จ.อ. เกษมสันต  ตันภา บก.กรม สอ.2

123 นายสุทธิกมล หนูปน พ.จ.อ. สุทธิพงศ  หนูปน พัน 21

124 ด.ช.สิรภพ สมบัติหลาย พ.จ.อ. มานพ  สมบัติหลาย บก. กฝร.

125 น.ส.อนัญญา ลัดดา พ.จ.อ. วิชิต  ลัดดา กองสนับสนุน กร.

126 น.ส.รุงทิวา รอดทะยอย จ.อ. ชัยณรงค  รอดทะยอย กง. รร.ชุมพล ฯ

127 ด.ช.กิตติพศ จันทรพิทักษ จ.อ. สุภชัย  จันทรพิทักษ สถานีบิน กบร.กร.

128 ด.ญ.กนกรัชต หลาบุตรศรี จ.อ. ปรีชา  หลาบุตรศรี บก.กยฝ.กร .

129 ด.ญ.ธัญกมล หนูสมตน พ.จ.อ. ธนภัฎ  หนูสมตน ศฝ.สอ.รฝ.

130 น.ส.ชุติกาญจน วิมลภักตร จ.อ. ชาญภพ  วิมลภักตร กง. รร.ชุมพล ฯ

131 ด.ญ.กัญญาณัฐ สรอยจําปา พ.จ.อ. นิวัฒน  สรอยจําปา พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.

132 น.ส.เปมนีย ไวทํา จ.อ. คงเดช  ไวทํา ศสร.สอ.รฝ.

133 ด.ช.ชนาภัทร จันทรเงิน พ.จ.อ. ชัช  จันทรเงิน บก. กร.

134 ด.ญ.คีตา กิจเจริญ พ.จ.อ. โชคชัย  กิจเจริญ กองบิน 1 กบร.กร.

135 น.ส.ชัญญา ขุนแผว พ.จ.อ. สมเกียรติ  ขุนแผว ทัพเรือภาคที่ 2

136 นายภัทรพล ชมบุญเรือง พ.จ.อ. เรืองเดช  ชมบุญเรือง กองบิน 1 กบร.กร.

137 ด.ช.ณัฐธนันท คงศร พ.จ.อ. กิตินันต  คงศร ศสร.สอ.รฝ.

138 ด.ช.วันชนะ ผิวขํา จ.อ. ทวีทรัพย  ผิวขํา บก.ฐท.สส.

139 น.ส.ณัฐนันท สวัสดิ์ลน พ.จ.อ. ดํารงคศักดิ์  สวัสดิ์ลน กรง.ฐท.สส .
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140 นายอภิวัฒน เหียงแกว พ.จ.อ. อํานวย  เหียงแกว บก.กตอ.กร .

141 นายกษิดิ์เดช เลาประเสริฐ พ.จ.ต. สายัณห  เลาประเสริฐ บก.กยพ.กร .

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

142 ด.ช.วรรณธัช มิ่งมาตร จ.อ. ประเทือง  มิ่งมาตร รอย บก.สอ./รฝ.

143 ด.ช.อารยะ ภักดีโสภณ จ.อ. อารีย  ภักดีโสภณ พันซบร.สน.สอ.

144 ด.ญ.ลภัสรดา จิตศิริ พ.จ.อ. เดชา  จิตศิริ กองบิน 2 กบร.กร.

145 ด.ช.จิรกิตต วิทยานุกร พ.จ.อ. นิมิตร  วิทยานุกรณ กองบิน 1 กบร.กร.

146 น.ส.ปวรรัตน ทัพสกุล จ.อ. ประจิน  ทัพสกุล พัน 21

147 ด.ญ.ณัฐกมล สุวรรณดี พ.จ.อ. อัคฆเดช  สุวรรณดี กองบิน 1 กบร.กร.

148 น.ส.อารีรัตน เครือเครา พ.จ.ต. เอนก  เครือเครา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

149 ด.ช.ธีรยุทธ บุตราช จ.อ. นครินทร  บุตราช ทัพเรือภาคที่ 3

150 น.ส.ญาณิศา ดิมาร พ.จ.ท. ณรงคศักดิ์  ดิมาร กองเรือดําน้ํา กร.

151 ด.ช.ณัฐพัชร บุญรอด จ.อ. พรศักดิ์  บุญรอด ศสร.สอ.รฝ.

152 น.ส.กัญญวรา วรชัย พ.จ.อ.หญิง ปยะดา  วรชัย รพ.อาภากรเกียรติวงศ

153 ด.ช.ชณัฐพนธ ไพรสนฑ พ.จ.อ. ชัยยุทธ  ไพรสนฑ สสท.ทร.

154 นายภัทรชัย บุราณสาร พ.จ.ต. นิรุทธ  บุราณสาร ฐานทัพเรือพังงา

155 นายธนบูรณ ปานหงษ พ.จ.อ. ธนกฤต  ปานหงษ สอ.พัน22

156 น.ส.พิมญาดา บุญประกอบ พ.จ.ต. ประเสริฐ  บุญประกอบ บก. กฝร.

157 ด.ช.ฐิติสรณ ติ่งดา จ.อ. เฉลิม  ติ่งดา บก.กยฝ.กร .

158 ด.ช.อัฑฒ ซารัมย พ.จ.ท. เสรี  ซารัมย ร.ล.จักรีฯ กบร.กร.

159 ด.ญ.วราภรณ เพ็ญจํารัส พ.จ.อ. ธีระพงศ  เพ็ญจํารัส สอ.พัน22

160 น.ส.ชมพูนุช ชะนะเกตุ พ.จ.อ. สุพจน  ชะนะเกตุ ร.ล.คีรีรัฐ

161 น.ส.กมลพัชร เลี่ยมอยู จ.อ. เสริมศักดิ์  เลี่ยมอยู บก. กฝร.

162 น.ส.ชลทิพย ชูแกว จ.อ. จริวัฒน  ชูแกว พัน สอ.11

163 นายนฤชิต แสวงพร พ.จ.อ. วีรวัฒน  แสวงพร ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

164 น.ส.อัจฉรา คําภูงา จ.อ. บุญสิน  คําภูงา กง. รร.ชุมพล ฯ

165 น.ส.ปริยากร ขจรโมทย พ.จ.อ. เทอดศักดิ์  ขจรโมทย ร.ล.แรด

166 ด.ญ.ปราณปรียา ดุลดวง พ.จ.ต. ทวี  ดุลดวง บก. กฝร.

167 น.ส.ปลายฝน ทันจังหรีด พ.จ.อ. มานิต  ทันจังหรีด สถานีบิน กบร.กร.

168 น.ส.ชญานิศวร นันทกุลเลิศหิรัญพ.จ.อ.หญิง เขมจิรา  ครุยทอง รพ.ทร.กรุงเทพฯ

169 ด.ญ.อนัญญา ไชยเจริญ พ.จ.อ. พงษภัทร  ไชยเจริญ อูราชนาวีมหิดล อร.
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170 น.ส.ชลดา แตะกระโทก พ.จ.อ. ชัยวัฒน  แตะกระโทก สอ.1

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

171 นายสัจฌุกรณ นิคม พ.จ.อ. จักรินทร  นิคม บก.กฟก.1 กร.

172 ด.ญ.วริศรา ฟงษวิเศษ จ.อ. จตุรงค  หงษวิเศษ กองบิน 2 กบร.กร.

173 น.ส.จตุพร วรรณแจม จ.อ. ธรรมนูญ  วรรณแจม กองสนับสนุน กร.

174 นายชัยภัทร บุญประเสริฐ พ.จ.อ. อําพันธ  บุญประเสริฐ พัน รฝ.11 กรม รฝ

175 ด.ช.ธนพัชร ภูมิพันธ จ.อ. สัมฤทธิ์  ภูมิพันธ บก. กบร.

176 นายพัสกร อัตโน พ.จ.อ. พงษศักดิ์  อัตโน กง. รร.ชุมพล ฯ

177 ด.ช.พีรัชชัย เพิ่มพูล พ.จ.อ. วิรัช  เพิ่มพูล นสร.กร.

178 ด.ช.คุณากร จันทร พ.จ.อ. นรินทร  จันทร บก.กฟก.1 กร.

179 ด.ช.หรรษา ดํารงบุพผาสกุล จ.อ. ปรวิช  ดํารงบุพผาสกุล บก. กฝร.

180 ด.ญ.ศิริลักษณ ศรีคุณ พ.จ.อ. นิติชัย  ศรีคุณ ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

181 ด.ญ.กฤติกาล วิเวกแวว พ.จ.อ. ชัยยงค  วิเวกแวว พัน รฝ.11 กรม รฝ

182 ด.ญ.นาขวัญ ยอดดําเนิน พ.จ.อ. ประกอบ  ยอดดําเนิน กง. รร.ชุมพล ฯ

183 ด.ช.ปติกร ทะคําสอน พ.จ.อ. นิมิตร  ทะคําสอน บก.กฟก.2 กร.

184 ด.ญ.สุจิตตรา บุตรแสนโคตร พ.จ.อ. อนุชา  บุตรแสนโคตร ศฝ.สอ.รฝ.

185 ด.ช.ภัทรดนัย คําสม พ.จ.อ. ณรงค  คําสม พันซบร.สน.สอ.

186 ด.ญ.ภูริชญา ยิ้มละมัย พ.จ.อ. กนกศักดิ์  ยิ้มละมัย พัน รฝ.12 กรม รฝ

187 น.ส.สิตานัน วิวัฒนสาครกุล พ.จ.อ. สุรินทร  วิวัฒนสาครกุล ร.ล.สิมิลัน

188 ด.ช.ธนาวัฒน ขําหิรัญ พ.จ.อ. ภาณุรักษ  ขําหิรัญ ร.ล.ตากสิน

189 ด.ช.ปยวัฒน เพ็ชรทอง พ.จ.อ. อุเทน  เพ็ชรทอง สอ.พัน22

190 น.ส.สิริลดา ดางน้ําเที่ยง จ.อ. ณรงค  ดางน้ําเที่ยง เรือ ต.227

191 นายศตายุ ชมดอกไม พ.จ.อ. จักรพันธ  ดาวกระโทก ร.ล.จักรีนฤเบศร

192 ด.ญ.วรรณวิษา นุชสมาน พ.จ.อ. รัชตกุล  นุชสมาน สอ.พัน22

193 ด.ญ.ปุญญิศา ขําตา พ.จ.อ. ประสิทธิ์  ขําตา กง. รร.ชุมพล ฯ

194 ด.ญ.กณิศาภรณ หนูจันทร พ.จ.อ. จิณษัก  หนูจันทร ฐานทัพเรือพังงา

195 ด.ญ.สุชารัตน กลับสกุล พ.จ.อ. ประสิทธิ์  กลับสกุล กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

196 ด.ญ.พัชรพร วิจารณ พ.จ.อ. โพธิพรรณ  วิจารณ กองบิน 1 กบร.กร.

197 ด.ช.ธนกฤต เมืองไทย พ.จ.อ. วุฒิ  เมืองไทย กองบิน 1 กบร.กร.

198 น.ส.ธัญพิชชา ทินวัน จ.อ. ธีระศักดิ์  ทินวัน ร.ล.ชลบุรี

199 น.ส.ปนิฐา วงศภักดี พ.จ.อ. สํารอง  วงศภักดี พัน รฝ.12 กรม รฝ
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200 น.ส.ศุทธิณี สนธิพันธ จ.อ. ประเสริฐ  สนธิพันธ บก.กฟก.1 กร.

201 น.ส.ปทิตตา จันทวงษ พ.จ.อ. สุวิทย  จันทวงษ พัน รฝ.12 กรม รฝ

202 น.ส.กฤติมา สุวรรณฉวี จ.อ. ปญญา  สุวรรณฉวี ร.ล.สุรินทร

203 นายอธิฐากร เอี่ยมสมบูรณ พ.จ.อ. ตวงสิทธิ์  เอี่ยมสมบูรณ พันซบร.สน.สอ.

204 น.ส.รินรดา ชุมทอง พ.จ.อ. ชาติชาย  ชุมทอง ทัพเรือภาคที่ 2

205 ด.ญ.พิมพวลัญช กะรัมย พ.จ.อ. ไพศาล  กะรัมย กองสนับสนุน กร.

206 ด.ช.จักรี ประสาท จ.อ. ชํานาญ  ประสาท ร.ล.จักรีนฤเบศร

207 ด.ช.อัฐพล นาคะเสถียร จ.อ. ทศพล  นาคะเสถียร เรือ ต.98

208 ด.ช.ธนดล สวางทิศ พ.จ.อ. นพดล  สวางทิศ บก. กบร.

209 ด.ช.ธนาวัฒน บํารุงราษฎร พ.จ.อ. ยงยุทธ  บํารุงราษฎร ทัพเรือภาคที 1

210 ด.ช.ธาวิน บุตรสอน พ.จ.อ. กลยุทธ  บุตรสอน กลน.กร

211 ด.ช.ธนเดช อินมี พ.จ.อ. คนองเดช  อินมี ร.ล.กระบี่

212 ด.ญ.พัฒฌา พลอยสุวรรณ พ.จ.อ. อรรณพ  พลอยสุวรรณ กองบิน 1 กบร.กร.

213 นายกิตติภณศ จงศรี พ.จ.อ. ชัชพิมุข  จงศรี ศฝ.สอ.รฝ.

214 ด.ช.นนทกร พานิชกุล พ.จ.อ. เทศา  พานิชกุล พัน รฝ.12 กรม รฝ

215 ด.ญ.จันทกานต บัวกลา พ.จ.อ. อิทธิพัฒน  บัวกลา กองสนับสนุน กร.

216 ด.ญ.อมลวรรณ ทุมสะทาน พ.จ.อ. อดุลย  ทุมสะทาน ศสร.สอ.รฝ.

217 ด.ช.กันตพงศ สิงหศิริ พ.จ.อ. สุรชัย  สิงหศิริ ร.ล.สิมิลัน

218 นายอนันดา กลางหนองแสง พ.จ.ต. เอกชัย  กลางหนองแสง บก.กตอ.กร .

219 นายณัฏฐกรณ กุดทอง พ.จ.อ. ชาญชัย  กุดทอง ศสร.สอ.รฝ.

220 ด.ช.อชิรญ บาลี พ.จ.อ. ธีรวัฒน  บาลี กองสนับสนุน กร.

221 ด.ช.ศิรภัส เคนไชยวงศ พ.จ.อ. กฤษกร  เคนไชยวงศ ทัพเรือภาคที 1

222 น.ส.นภสร นอยคงคา พ.จ.อ. มานพ  นอยคงคา ร.ล.มกุฏราชกุมาร

223 น.ส.ยลดา พิทักษ พ.จ.อ. โสภณ  พิทักษ ทัพเรือภาคที่ 2

224 ด.ช.ปรมัตถ คลายมงคล พ.จ.อ. เสนห  คลายมงคล ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

225 น.ส.ปทิตตา กุศลคุม พ.จ.อ. ชัด  กุศลคุม บก. กฝร.

226 ด.ช.ผกายฤทธิ์ สนั่นไหว พ.จ.อ. ชวลิต  สนั่นไหว บก. กฝร.

227 ด.ช.ณัชพล รุงเรือง พ.จ.อ. เจริญ  รุงเรือง บก. กฝร.

228 นายนฤดม เหลาทองคํา พ.จ.อ. ประเทือง  เหลาทองคํา ศฝ.สอ.รฝ.
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229 น.ส.ธิดารัตน ดัชถุยาวัตร พ.จ.อ. วัฒนา  ดัชถุยาวัตร เรือ ต.99

230 น.ส.วริทยา บุญสวาง พ.จ.อ. ประทีป  บุญสวาง ร.ล.คํารณสินธุ

231 นายกิตติธัช สุขสุวรรณ พ.จ.อ. สุทธิพงษ  สุขสุวรรณ บก. กฝร.

232 ด.ช.ศุภณัฏฐ สุขประเสริฐ พ.จ.อ. ปณณวัฒน  สุขประเสริฐ พัน รฝ.11 กรม รฝ

233 นายวรธน เดชบุญพบ พ.จ.อ. วีรศักดิ์  เดชบุญพบ พัน สอ.11

234 นายณภัทร ปงอุทา พ.จ.อ. ทักษิณ  ปงอุทา ร.ล.คีรีรัฐ

235 น.ส.ภัทรวดี จันทรมนตรี พ.จ.อ. วัฒนา  จันทรมนตรี นสร.กร.

ลูกจาง 1 ด.ช.ปุนภพ หาญทวีชัย ศรีเผือกน.ส. ธนสร  หาญทวีชัย บํานาญตัดผานธนาคาร

2 น.ส.ณรีรัตน จินะพรม น.ส. สุรียรัตน  วังแสน บก. กฝร.

3 ด.ญ.ภคมณ นุชรุงเรือง นาย สมศักดิ์  นุชรุงเรือง บก. กฝร.

4 น.ส.พิมลรัตน ณ สุวรรณ นางสาว ภัณฑิลา  สงพรหม กง. รร.ชุมพล ฯ

5 ด.ญ.ปวริศา กมลเนตร นางสาว ปุญญาภา  สวนสมุทร กองสนับสนุน กร.

6 ด.ญ.ภิญญาพัชญ ลนเหลือ นาง ศิริรัตน  ลนเหลือ รพ. สิริกิติ์

7 ด.ช.กฤติคุณ บุบผาวงค นางสาว จิตรลดา  บุบผาวงค บก.ฐท.สส.

8 นายชรินรัฐพงศ แตงทรัพย นาง จันทรที  แตงทรัพย กง. รร.ชุมพล ฯ

9 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ทําสินธุ นางสาว จุฬาภรณ  ปญญะ บก. กฝร.

10 น.ส.ศิรประภา ธรรมอาภาสกุล นางสาว เพ็ชรลัดดา  ธรรมอาภาสกุลกง. รร.ชุมพล ฯ

11 ด.ช.ธนกร สุขปานเจริญ นาย ธีรชัย  สุขปานเจริญ ขส.ฐท.สส.

12 ด.ญ.นภัทรษร เก็งวินิจ นาย พีรพัฒน  เก็งวินิจ ขส.ฐท.สส.

13 นายภูธเนศ ภูกันทอง นางสาว สุกัญญา  ทับทิม รพ. สิริกิติ์

14 ด.ญ.วรินทร บํารุงธรรม น.ส. วัชรวีย  บํารุงธรรม รพ. สิริกิติ์

15 ด.ช.ณัฐวุฒิ โพธิสุทธิ์ นางสาว ดุจดาว  โพธิสุทธิ์ กรง.ฐท.สส .

16 ด.ญ.ขวัญขาว วิเศษรัตน นางสาว วิลาสีนี  วิเศษรัตน กง. รร.ชุมพล ฯ

17 นายบูรพา แสนโคตร นาง สายฝน  แสนโคตร กทส.ฐท.สส.

18 ด.ญ.ญาณิศา เผาพันธดี นาย สุวิทย  เผาพันธดี กง. รร.ชุมพล ฯ

19 ด.ช.รัตนฤทธิ์ รักตระกูล นาง นันทวัน  รักตระกูล รพ. สิริกิติ์

20 ด.ญ.ณัชชาภรณ แกวประพันธ น.ส. พิชาภรณ  ผมนอย ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

21 นายศุภกร หนอสีดา นาง ธัญญาทิพย  หนอสีดา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.
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22 ด.ช.ธิติภากร แสงงาม นาง อารี  แสงงาม กง.ศฝ.นย.

23 ด.ญ.กิตติญา สุขบท นาย เศกศักดิ์  สุขบท ขส.ฐท.สส.

24 ด.ช.วทัญู จันทบุตร นาย อาทิตย  จันทบุตร กรง.ฐท.สส .

25 ด.ญ.รณิดา กิมใช นาย อภิรัตน  กิมใช ศฝ.สอ.รฝ.

26 นายสรวิศ ถวายทรัพย นาง วันดี  ตั้งพลสุข กองสนับสนุน กร.

27 ด.ญ.ปุณณภา หุนสุวรรณ นาย ขวัญชัย  หุนสุวรรณ บก. กบร.

28 ด.ช.วรกฤศ ศิริไทย นาย ดุริยะ  ศิริไทย บก. กบร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 1 นายเปรมปรีดี จันทรศรี น.ท. จักรพันธ  จันทรศรี เบี้ยหวัด ทร.

2 นายอภิมุข เล็กทองมาก น.ต. ศักดินา  เล็กทองมาก ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

ประทวน 1 นายพิพัฒนพงษ อุสาพรหม พ.จ.อ. ไพวัลย  อุสาพรหม กองบิน 2 กบร.กร.

2 นายพชรดนัย คําโห พ.จ.อ. ประเวศน  คําโห พัน รฝ.11 กรม รฝ

3 นายวรพงษ บัวทัพพมงคล พ.จ.อ. พีรวัส  บัวทัพพมงคล ร.ล.ตากใบ

4 น.ส.กรรณิกา สํารวย จ.อ. คํารณ  สํารวย กง. รร.ชุมพล ฯ

5 นายธนะวัฒน มายขุนทด จ.อ. ธนะชัย  มายขุนทด พัน ซบร.นย.

6 น.ส.ยุภาดา คุมทองหลาง จ.อ. เฉลิม  คุมทองหลาง พัน รฝ.12 กรม รฝ

7 นายตอตระกูล แกวฉวี พ.จ.อ. เจริญสิน  แกวฉวี พัน รฝ.12 กรม รฝ

8 นายภัทรพล เอี่ยมสุกใส พ.จ.อ. วิรัชช  เอี่ยมสุกใส ศฝ.สอ.รฝ.

9 นายนาวิน ศุภฤกษ จ.อ. บุญมา  ศุภฤกษ บก.กยฝ.กร .

10 นายไชยภัทร เกตุประยูร พ.จ.อ. เฉลิม  เกตุประยูร กชพ.พธ.ทร.

ลูกจาง 1 นายสมบัติ กลมกลอม น.ส. วิมลรัตน  กลมกลอม กทส.ฐท.สส.

2 น.ส.ทนตวรรณ พุมภักดี นาย วุฒิชัย  พุมภักดี บก. กบร.

3 นายธันวา อรสุนทร นาย ศิริชัย  จันทศรีคํา กรง.ฐท.สส .

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด
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สัญญาบัตร 1 นายณัฐธัญ กันบุญ น.ต. เอกพันธ  กันบุญ พัน รฝ.12 กรม รฝ

2 นายอัครเดช ศิริวรรณ น.ต. สุทัศน  ศิริวรรณ เบี้ยหวัด ทร.

3 นายฐิติทัตพงษ รอดมี ร.อ. ประมวล  รอดมี รพ.อาภากรเกียรติวงศ

4 นายยุทธการ ผาสุข น.ต. สมเกียรติ  ผาสุข บก. กฝร.

ประทวน 1 นายปวรุฒน ดอกบัว พ.จ.อ. อดุลศักดิ์  ดอกบัว ศสร.สอ.รฝ.

2 นายศักรินทร สุขขัวใหญ พ.จ.อ. วัชรินทร  สุขบัวใหญ พัน 21

3 นายภาคิน ดังกอง จ.อ. ประสิทธิ์  ดังกอง บก. กฝร.

4 นายพรหมมินทร ออนละฮุง พ.จ.อ. บุญสงศักดิ์  ออนละฮุง สวพ.ทร.

5 น.ส.ปนัสยา ศรีทรัพย พ.จ.อ. อาคม  ศรีทรัพย บก. กฝร.

6 นายฮัจญซัน ลิ้นทอง จ.อ. ประสิทธิ์  ลิ้นทอง ทัพเรือภาคที่ 2

7 น.ส.ชลรวี สวาง พ.จ.อ. ชาติชาย  สวาง กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

8 น.ส.ภาวินี พันธนิล จ.อ. วันชัย  พันธนิล เรือ ต.270

9 นรจ.ศวัสกร ออนเกตุ พ.จ.อ. ชํานาญ  ออนเกตุ กองสนับสนุน กร.

10 นายภูรินทร ทัศคร พ.จ.อ. สโมสร  ทัศคร นสร.กร.

11 น.ส.อภิชญา เมฆธนานันต พ.จ.อ. ไพโรจน  เมฆธนานันต พัน 21

12 นายณภัทร พรหมชี พ.จ.อ. อรรณพ  พรหมชี กองบิน 1 กบร.กร.

ลูกจาง 1 น.ส.นพวรรณ คงทน น.ส. มณีรัตน  คงทน กง.ศฝ.นย.

2 น.ส.สุนทรีย งามกนก นาง แสงหลา  รําไพ รพ. สิริกิติ์

3 นายจุฬา อะวิสุ นาง สุกัญญา  อะวิสุ กง. รร.ชุมพล ฯ

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 1 น.ส.บัณฑิตา ชื่นหะทัย ร.ท. กมลาศน  ชื่นหะทัย บก. กฝร.

2 น.ส.มนัสรา เนตรรุง ร.ต. ประวิทย  เนตรรุง บก.สอ.รฝ .

3 นายประกาศิต ปานเนตร น.ต. กิจจา  ปานเนตร เบี้ยหวัด ทร.

4 น.ส.ปณฑิตา ปานทอง ร.ต. เฉลิมพร  ปานทอง ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

5 น.ส.กฤติยาณี คงชู ร.อ. ปราโมทย  คงชู สอ.พัน22

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

6 น.ส.ลภัสรดา เจริญสุข ร.ท. พิเชษฐ  เจริญสุข พัน 21

ระดับชั้นอุดมศึกษา จํานวน 157 ทุน
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7 น.ส.ณัฏฐริณีย เจริญทวี น.ท.หญิง ดารณี  เจริญทวี รพ.อาภากรเกียรติวงศ

8 นางสาวสุทธิดา สุวรรณโชติ ร.อ. ดําเกิง  สุวรรณโชติ ร.ล.อางทอง

9 น.ส.วรินทร บรรจง ร.ต. รุงอรุณ  บรรจง กองเรือบรรทุก ฮ.

10 นายชนสิษฎ แสงทอง น.ท.หญิง สายธีรญา  ใหญลา ร.พ.ปนเกลา

11 น.ส.นัฐพร ศรัทธาคลัง ร.ท. สํารวย  ศรัทธาคลัง กชธ.ฐท.สส.

12 นายณัฐชนน ชางยัง น.ท.หญิง ขวัญเรือน  ชางยัง รพ. สิริกิติ์

13 น.ส.ศษิวิมล บุญเหลือ ร.อ. อดุลย  บุญเหลือ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

14 น.ส.ธิญาดา ระเริงกลิ่น ร.อ. ศักดิ์ชัย  ระเริงกลิ่น บก.สอ.รฝ .

15 นายเจตพร คาทวี วาที่ น.ต. สมเจตน  คาทวี บก.กทบ.กร.

16 น.ส.รดา ลี้เจริญ ร.ต. สมศักดิ์  ลี้เจริญ กองเรือดําน้ํา กร.

17 น.ส.วนัฐพร ไชยสลี ร.อ. สุฤทธิ์  ไชยสลี กรมสรรพาวุธ ทร.

18 น.ส.ประภัสพิมพ พลแกง น.ท.หญิง กัญญาพัชร  จัดจอหอ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

19 น.ส.ศศินา เจริญพร ร.ท. สมบัติ  เจริญพร เบี้ยหวัด ทร.

20 นายสิทธิโชค มีรัตนไพร น.ต. สิทธิพร  มิรัตนไพร บก.กฟก.2 กร.

21 นายชุติเทพ อินทรักษา ร.อ. ชินกร  อินทรักษา ร.ล.เจาพระยา

22 น.ส.ฐนิตา พรหมจันดา น.ต. สุพัฒ  พรหมจันดา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

23 น.ส.พิมพัสสา ไชยสุทธิ์ ร.อ. สาโรจน  ไชยสุทธิ์ กลน.กร

24 น.ส.ธนิสร สมรูป ร.ท. สมพร  สมรูป กลน.กร

25 น.ส.พรไพลิน เทียนเรียว น.อ. วันเพ็ญ  เทียนเรียว เบี้ยหวัด ทร.

26 น.ส.ญาดา แกวอําไพ ร.อ. สมศักดิ์  แกวอําไพ บก. กบร.

27 น.ส.ฉัตรพร เลื่อนตอ ร.อ. เกียรติขจร  เลื่อนตอ ร.ล.สิมิลัน

28 น.ส.ชุติกาญจน จันตะวงค ร.อ.หญิง ทัศนียวรรณ  จันตะวงค รพ.อาภากรเกียรติวงศ

29 น.ส.ศิรภัสสร ชวยอยู ร.อ. สาระ  ชวยอยู สถานีบิน กบร.กร.

30 น.ส.ศิขรินทร หาระภูมิ ร.ท. ไพรินทร  หาระภูมิ กองบิน 2 กบร.กร.

31 น.ส.อรัญญา มณีนพรัตน ร.ท. อัมรินทร  มณีนพรัตน ร.ล.จักรีนฤเบศร

32 นายณัฐภัทร ศรีเทพ ร.ต. ปรีชา  ศรีเทพ สอ.พัน22

33 น.ส.แพรวา โพธิ์ใจ ร.ต. มาโนช  โพธิ์ใจ สอ.1

34 น.ส.พัชรี ศรีงาม ร.ต. ประพฤติ  ศรีงาม บก. กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

35 น.ส.ณภัทร ชูแกว ร.ต. มานพ  ชูแกว พัน สอ.11

36 น.ส.ชุดา เกิดยืนอยู ร.ต. เดชาธร  เกิดยืนอยู บก.สอ.รฝ .
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37 น.ส.กานตพิชชา ขยันทํา ร.ท. วิระศักดิ์  ขยันทํา บก. กบร.

38 น.ส.นันทนภัส พึ่งลอย ร.อ.หญิง จิดาภา  พึ่งลอย รพ.อาภากรเกียรติวงศ

39 นายภาสวิชญ บุญนุช น.ต.หญิง เพชรรัตน  บุญนุช รพ. สิริกิติ์

40 นายศิริเกียรติ แกวผลึก ร.อ. สามารถ  แกวผลึก ร.ล.สุโขทัย

41 น.ส.ชนัดดา คงประเสริฐ ร.ต. วรชาติ  คงประเสริฐ กทส.ฐท.สส.

42 นายณภษร จงกล ร.อ. คมสันติ  จงกล บก. กบร.

43 น.ส.พิชญชิรา เวฬุวัน ร.ต. บุญเถื่อน  เวฬุวัน ศสร.สอ.รฝ.

44 น.ส.ปานรดา จันทรแทน ร.ต. ประชวน  จันทรแทน พัน สอ.11

45 นายภัทรดนัย เพ็ชรดี ร.ต. ภุชงค  เพ็ชรดี รพ. สิริกิติ์

46 น.ส.ปวรา ศิลาขาว น.ท. ทองคํา  ศิลาขาว เบี้ยหวัด ทร.

47 น.ส.ธัญญรัศม ธนเจริญชนันชัย น.ต.หญิง รัตนรัตน  ธนเจริญชนันชัยรพ. สิริกิติ์

48 นายปกรณวิชญ งามการ น.ต.หญิง ปยะมาศ  งามการ รพ. สิริกิติ์

49 น.ส.ชามาณิชา โอสถประสพ น.ต.หญิง ชลธิชา  โอสถประสพ ร.พ.ปนเกลา

50 นายธาราดล จันทรเปลี่ยน น.ต.หญิง วิชชุดา  มั่งมีผล รพ. สิริกิติ์

51 นนร.อาคเนย แสนโคตร น.ต. พันสัก  แสนโคตร กง. รร.ชุมพล ฯ

52 น.ส.ธรรมพร ชาวอุทัย ร.อ. วิชาญ  ชาวอุทัย บก. กร.

53 น.ส.ชญาดา ปานเดช ร.อ. สุวัฒนา  ปานเดช ร.ล.จักรีนฤเบศร

54 น.ส.ศมาภา พลายแสง ร.ท. สถาพร  พลายแสง ร.ล.นเรศวร

55 นายธนธรณ วาทวิจารณ ร.ต. กิตติเทพ  วาทวิจารณ ศสร.สอ.รฝ.

56 นายกรวิชญ บอเงิน ร.ท. ชูชาติ  บอเงิน กรมอูทหารเรือ

57 น.ส.ศุญานี พงษวิเชียร ร.ต. ดํารงศักดิ์  พงษวิเชียร บก. กฝร.

58 น.ส.นลพรรณ ทองประทุม น.ต. สมศักดิ์  ทองประทุม เบี้ยหวัด ทร.

59 น.ส.กนกวรรณ กิจประยูร ร.ท. สุคนธ  กิจประยูร ร.ล.กระบี่

60 น.ส.ปาณิสรา นุนลอย น.ท. ศิริวิช  นุนลอย ศสร.สอ.รฝ.

61 น.ส.จิดาภา สืบสายออน น.ท.หญิง ชัชฎา  พัฒนพงศ รพ. สิริกิติ์

62 น.ส.รดา ชัยโย ร.อ. วิรัตน  ชัยโย ร.ล.นราธิวาส

63 น.ส.ชนินาถ ลาภาอุตม ร.อ. วีระนาถ  ลาภาอุตม บก.กรม สอ.2

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

64 นายเจษฎา พริ้งมงคล น.ต. สมชาย  พริ้งมงคล รพ. สิริกิติ์

65 นายกฤษณพล เกิดศรีทอง ร.ต. เลิศชาย  เกิดศรีทอง ร.ล.คํารณสินธุ

66 นายฉัตรบดินทร เสลาคุณ น.อ. เกียรติพล  เสลาคุณ เบี้ยหวัด ทร.
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67 นายธนฤทธิ์ พาณิชยเดช น.ท.หญิง จะรุวรรณ  พาณิชยเดช กรมวิทยาศาสตร ทร.

68 น.ส.ชนกวนัน สุดดี น.ต. ชูศักดิ์  สุดดี ทัพเรือภาคที่ 3

69 น.ส.พลอยชมพู ปญญาถา ร.อ. สุพรรณ  ปญญาถา บก.กยฝ.กร .

70 น.ส.ทิพสุนัน สุขอนันต ร.อ. สถาพร  สุขอนันต กลน.กร

71 นนร.ภูดิศ มณีพรหม น.อ. ธนยศ  มณีพรหม อูราชนาวีมหิดล อร.

72 นายสรวิชญ จักษุสุวรรณ น.ท. ณรงคชัย  จักษุสุวรรณ อูราชนาวีมหิดล อร.

73 น.ส.ศุภาวรรณ แสงนอย ร.อ. วิธี  แสงนอย บก. กร.

74 น.ส.บัวชมพู โพธิ์ทอง น.ท. โกมาน  โพธิ์ทอง กง. รร.ชุมพล ฯ

75 น.ส.ธวัลรัตน หลาธรรม น.ต. ชัยสิทธิ์  หลาธรรม ทัพเรือภาคที 1

76 นายคุณานนต อินทรประสิทธิ์ น.ต. สุทัศน  อินทรประสิทธิ์ บก.สอ.รฝ .

77 น.ส.วริศรา ดําแดง น.ต. ปราโมทย  ดําแดง กองบิน 2 กบร.กร.

78 นายพัตรบดินทร พูลสิงห ร.อ. ภักดี  พูลสิงห บก. กร.

79 นนร.นครินทร น้ํารัก น.ท. อนันตศักดิ์  น้ํารักษ กองสนับสนุน กร.

80 น.ส.ธันยพิตรา โภคสุทธิ์ น.ท. พิทักษ  โภคสุทธิ์ กองบิน 1 กบร.กร.

ประทวน 1 น.ส.ศศิลดา ลิดดา จ.อ. ปกรณเกียรติ  ลิดดา ทัพเรือภาคที 1

2 นายสิรวิชญ ตุลิตะธรรม พ.จ.อ. เพทาย  ตุลิตะธรรม เบี้ยหวัด ทร.

3 น.ส.สุพิชญา สุวรรณมาโจ พ.จ.อ. สังวาลย  สุวรรณมาโจ บก.สอ.รฝ .

4 น.ส.จิราภร ลิ้มสุวรรณ พ.จ.อ. เฉลิมพล  ลิ้มสุวรรณ ขส.สน.สอ.

5 น.ส.วันวิสาข นิลอัมพร พ.จ.อ. อํานาจ  นิลอัมพร กง. รร.ชุมพล ฯ

6 น.ส.จิณณพัต พิพัฒนเจริญ จ.อ. นเรศ  พิพัฒนเจริญ สอ.1

7 น.ส.ลภัสลดา สมขวัญ พ.จ.อ. ประภาส  สมขวัญ สอ.พัน22

8 นายจักรพงษ ใบทอง พ.จ.อ. รุง  ใบทอง กองบิน 1 กบร.กร.

9 น.ส.กชามาส มูลมนตรี พ.จ.อ. อุดสา  มูลมนตรี สอ.1

10 น.ส.ฐิติพรรณ ภวัตณัฐรัชต จ.อ. ณัฐวรรษน  ภวัตณัฐรัชต กองสนับสนุน กร.

11 น.ส.ศุภาพิชญ เผาเพ็ง พ.จ.อ. รังสรรค  เผาเพ็ง บก. กฝร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

12 นายศรัณยพงศ สารานพคุณ พ.จ.อ. ธนาพล  สารานพคุณ สอ.พัน22

13 น.ส.ณัฏฐากร ไชยชน จ.อ. บุญเลิศ  ไชยชน เรือ ต.221

14 นายธีรนันท เชิดศินิ พ.จ.อ. พินึก  เชิดศิริ กองบิน 1 กบร.กร.

15 น.ส.สุกัลยา พลชุมแสง พ.จ.อ. สงคราม  พลชุมแสง ร.ล.จักรีนฤเบศร
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16 นายอัสนี ศรีนวล พ.จ.อ. ถวัลย  ศรีนวล กง.นย.

17 นายจิรายุทธ ทองดวง พ.จ.อ. สมนึก  ทองดวง ร.ล.ถลาง

18 นายกฤตเมธ จอยสําเภา จ.อ. บรรเจิด  จอยสําเภา สถานีบิน กบร.กร.

19 น.ส.สุรดา แสงเพ็ชร พ.จ.อ. ประเดิม  แสงเพ็ชร อจปร.อร.

20 น.ส.ปฐมาวดี แสงเนตร จ.อ. อดิศักดิ์  ศิริธนศาสตร กง.ฐานตราด

21 น.ส.ภัททิยา ชุมชื่น พ.จ.อ. ศุภชัย  ชุมชื่น บก.กยฝ.กร .

22 น.ส.นันทิชา วงศรักษ จ.อ. วีระ  วงศรักษ สถานีบิน กบร.กร.

23 น.ส.พิมลรัตน ราชวงษา จ.อ. ไกรสร  ราชวงษา ศสร.สอ.รฝ.

24 นรจ.วิษณุ คําสูง จ.อ. วิสูตร  คําสูง บก.พล.นย.

25 น.ส.ญาณิศา อิสลาม จ.อ. สาทิพย  อิสลาม กง. รร.ชุมพล ฯ

26 น.ส.จิรัญญา งามเสงี่ยม พ.จ.อ. บุญเจิด  งามเสงี่ยม รพ. สิริกิติ์

27 น.ส.พิชญา เสือพัด พ.จ.อ.หญิง เกตุมณี  เสือพัด รพ. สิริกิติ์

28 น.ส.ธีรดา ฟกแกว พ.จ.อ. ไพรัช  ฟกแกว ศฝ.สอ.รฝ.

29 น.ส.เกศริน สุวรรณรัตน พ.จ.อ. อภินันต  สุวรรณรัตน กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

30 น.ส.กรวรรณ ตั้งชัยธรรม พ.จ.อ. ชาญวิทย  ตั้งชัยธรรม กง. รร.ชุมพล ฯ

31 น.ส.ฐิตารีย พละสาร จ.อ. นพดล  พละสาร กง.พันรถถัง

32 นายณัฏฐศิษย นาธงไชย พ.จ.ต. ดาวลอย  นาธงไชย กองเรือบรรทุก ฮ.

33 น.ส.ศศิกาญจน สุดหนองบัว จ.อ. สงกรานต  สุดหนองบัว ร.ล.ตาป กฟก.1

34 นายคุณากร หลาลาภ จ.อ. พิเชษฐ  หลาลาภ ร.ล.จักรีนฤเบศร

35 นายเปยมศักดิ์ ลมลอย พ.จ.ต. ธนานันท  ลมลอย ร.ล.คีรีรัฐ

36 นายปฏิพัทธ ปานมีทรัพย จ.อ. สุดเขต  ปานมีทรัพย บก. กร.

37 น.ส.ภิญญาวรรณ ทาวนอก พ.จ.อ. อภิชา  ทาวนอก โรงเรียนนายเรือ

38 นายอิทธิพัทธ แสงจันทร พ.จ.อ. อนันต  แสงจันทร นสร.กร.

39 น.ส.ลภัสรดา สุขสมัย พ.จ.อ. ปรีชา  สุขสมัย ศสร.สอ.รฝ.

40 น.ส.ปพรรณษา ไกรสร พ.จ.ท. อัครวินท  ธนกิจไกรสร บก.กยฝ.กร .

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

41 น.ส.ชนมธิชา สุดใจดี พ.จ.อ. วิชาญ  สุดใจดี พัน รฝ.12 กรม รฝ

42 น.ส.ศิริกร ศิลคํา พ.จ.อ. สุรนาท  ศิลคํา กองบิน 2 กบร.กร.

43 น.ส.สาธิกา ชื่นชม พ.จ.อ. วรทิตย  ชื่นชม รพ.อาภากรเกียรติวงศ

44 น.ส.แพรวา เชื่อพันธุ พ.จ.อ. วิทวัส  เชื่อพันธุ ร.ล.มันนอก

45 น.ส.จันทิมา เรืองขจิตร พ.จ.อ. ยงยุทธ  เรืองขจิตร กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส
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46 น.ส.พรยมล แฉลมล้ํา จ.อ. เพ็ชร  แฉลมล้ํา เรือ ต.81

47 น.ส.ปริณญาธรณ จันทรเศรษฐี จ.อ. ยุทธภูมิ  จันทรเศรษฐี บก. กร.

48 น.ส.กาญจนาภา ปกิรณะ พ.จ.อ. เลิศฤทธิ์  ปกิรณะ บก.กฟก.2 กร.

49 น.ส.ตุลยดา เคลือบขุนทด พ.จ.อ. ชาญชล  เคลือบขุนทด ร.ล.เจาพระยา

50 น.ส.สรัญญา กันสําอางค พ.จ.อ. สุชาติ  กันสําอางค บก. กบร.

51 น.ส.ฉัตรดาพร ปริตตะอาชีวะ พ.จ.อ. วรวิทย  ปริตตะอาชีวะ ศสร.สอ.รฝ.

52 น.ส.เกศมณี หลวงกลาง พ.จ.ต. เกรียงไกร  หลวงกลาง กองบิน 1 กบร.กร.

53 น.ส.ภัชณดา ภูเพ็ชร พ.จ.อ. ชัยวัฒน  ภูเพ็ชร นสร.กร.

54 น.ส.พัชราภรณ จันทํา พ.จ.อ. ประวิทย  จันทํา พัน รฝ.12 กรม รฝ

55 นายเอื้ออังกูร ทาวัง พ.จ.อ. นิรัตน  ทาวัง กง.ศฝ.นย.

56 น.ส.ชลันดา ชมบุญชวย พ.จ.อ. สมุทร  ชมบุญชวย บก.กยฝ.กร .

57 น.ส.ปภาวี มนขุนทด พ.จ.อ. อนันท  มนขุนทด พัน 21

58 นายณรงคกรณ เจริญศรี พ.จ.อ. สาธิต  เจริญศรี กก.พศ.ฐท.สส.

59 นายจิรภัทร กมลพรมงคล พ.จ.อ. ประเสริฐ  กมลพรมงคล บก. กฝร.

60 น.ส.พิชามณชุ ไชยบัวแกว พ.จ.อ. อนุรักษ  ไชยบัวแกว ศฝ.สอ.รฝ.

61 นายกริชติฌานนท มีเคา พ.จ.อ. มรกต  มีเคา นสร.กร.

62 น.ส.ศุภพิชญ ฑีฆายุ พ.จ.อ. สิงขร  ฑีฆายุ กองสนับสนุน กร.

63 นายวิชยุตม ทับทิม พ.จ.อ. อนุศักดิ์  ทับทิม ทัพเรือภาคที 1

64 นายชนกานต เพ็งแจม พ.จ.อ. ประพันธ  เพ็งแจม พัน 21

65 น.ส.ณัฐณิชา เจริญมนต พ.จ.อ. สาโรจน  เจริญมนต กองเรือดําน้ํา กร.

66 น.ส.ฤทัยภักดิ์ เอกแกวนําชัย พ.จ.อ. นิพนธ  เอกแกวนําชัย เรือ ต.237

67 น.ส.ภัทรรวี รัตนพิมพภาภรณ พ.จ.อ. นิวัฒน  รัตนพิมพภาภรณ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ลูกจาง 1 น.ส.พิมพพิชชา ชูสาย นาง สุรัตนดา  ชูสาย รพ. สิริกิติ์

2 น.ส.วรุณทิพย ขาวทอง นาง ธวัลรัตน  ขาวทอง กชธ.ฐท.สส.

3 น.ส.กัญญาพัชร โสดาดง นาง กาญจนา  โสดาดง กองสนับสนุน กร.

4 นายณัฐวัฒน หาญทวีชัย นางสาว กานดา  ปานยศ รพ. สิริกิติ์

5 น.ส.ฐานิกา คํานึงกิจ นาง นุชนาถ  คํานึงกิจ รพ. สิริกิติ์

6 นายเติมพงศ บัวประภัสสร น.ส. นฤมล  บัวประภัสสร กองสนับสนุน กร.
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7 น.ส.ปภัสวดี กล่ําเสือ นาง อัลชลี  กล่ําเสือ กองสนับสนุน กร.

8 น.ส.ณัฐวิภา หรั่งเจริญ นาง ภัณฑิรา  หรั่งเจริญ รพ. สิริกิติ์

9 น.ส.ปุณฑริกา มวงบุญ นาย วันรบ  มวงบุญ บก. กบร.

10 นายณัฐสิทธิ์ แจงเล็ก นาง นาตยา  แจงเล็ก พนักงานสหกรณ

                     พล.ร.ต.

ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยกองการฝก กองเรือยุทธการ จํากัด


