
ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 ด.ญ.อรรอินธร พลเยี่ยม พ.จ.อ. ปรีชา  พลเยี่ยม ร.ล.ปตตานี

2 ด.ญ.ณัฐณิชา ชัยสิทธิ์ พ.จ.อ. ภาคิน  ชัยสิทธิ์ ร.ล.รัตนโกสินทร

3 ด.ญ.เปมนีย ไวทํา จ.อ. คงเดช  ไวทํา ศสร.สอ.รฝ.

4 ด.ญ.พิชญานิน ดีไมร ร.ท. ปลวัชร  ดีไมร กองสนับสนุน กร.

5 ด.ญ.สิริฉัตร เลิศสุวิมล น.ต.หญิง สิริวรรณ  ปฐมทอง รพ. สิริกิติ์

6 ด.ญ.ธัญชนก เข็มครุฑ ร.อ. พีระพงษ  เข็มครุฑ ศฝ.สอ.รฝ.

7 ด.ช.อัครวินท ไหมพูล ร.อ. ประธาน  ไหมพูล ร.ล.อางทอง

8 ด.ช.กิตติธัช คําหวาง จ.อ. ปกรณ  คําหวาง พัน 21

9 ด.ญ.พรปวีณ บัวอินทร จ.อ. เสกศักดิ์  บัวอินทร พัน สอ.11

10 ด.ญ.พรรณประภา เรืองวิลัย ร.ท. ไพวน  เรืองวิลัย ศสร.สอ.รฝ.

11 ด.ญ.ปริยากร ขจรโมทย พ.จ.อ. เทอดศักดิ์  ขจรโมทย ร.ล.สิมิลัน

12 ด.ช.จีรวัฒน ชูศรีทอง น.ต. ทวีวัฒน  ชูศรีทอง สถานีบิน กบร.กร.

13 ด.ช.วชิราวิทย จันทรประจํา ร.ท. บันเทิง  จันทรประจํา อูราชนาวีมหิดล อร.

14 ด.ช.ธนดล เลขพัฒน วาที่ ร.ต. สมศักดิ์  เลขพัฒน กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

15 ด.ช.เจษฎาภรณ วรนาม พ.จ.อ. ธนโชติ  วรนาม บก.กยฝ.กร .

16 ด.ญ.ศิรประภา ธรรมอาภาสกุล ร.ท. สุวัฒนา  ธรรมอาภาสกุล กง.นย.

17 ด.ญ.ชิรญา มณีอินทร ร.ท. ชาตรี  มณีอินทร กองบิน 1 กบร.กร.

18 ด.ญ.สุชิรา โชติชวง ร.ต. สุรพันธุ  โชติชวง พัน 21

19 ด.ญ.เฌอลัญชร สุนทรศารทูล น.ท. พลากร  สุนทรศารทูล บก. กร.

20 ด.ช.นลวัช จําปาศรี ร.ท. ธงชัย  จําปาศรี กง. รร.ชุมพล ฯ

21 ด.ญ.กชพร สังขกลม ร.ต. สมยศ  สังขกลม บก.กยพ.กร .

22 ด.ญ.ณิชกานต สุขเลิศ ร.ต. บรรเจิด  สุขเลิศ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

23 ด.ช.นราวิชญ ซอนขํา ร.ท. สุชาติ  ซอนขํา ศสร.สอ.รฝ.

24 ด.ช.กานตกวิน พลศักดิ์หาญ พ.จ.อ. ไพรัตน  พลศักดิ์หาญ กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

25 ด.ช.ธาวิน ถิ่นวงคมอม พ.จ.อ.หญิง หทัยรัตน  ถิ่นวงคมอม รพ. สิริกิติ์

26 ด.ช.สุวิจักษณ วงศสุพรรณ พ.จ.อ.หญิง ฉวีวรรณ  คําตัน รพ. สิริกิติ์

27 ด.ญ.จันทรัตน เสนานิคม ร.ท. เชาวัศน  สําเร็จกิจ กองเรือบรรทุก ฮ.

รายชื่อผูไดรับทุนเรียนดี ประจําป 2563

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 61 ทุน

ผนวก  ก

สหกรณออมทรัพยกองการฝก กองเรือยุทธการ จํากัด



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

28 ด.ญ.ธนพร กลิ่นสุคนธ พ.จ.อ. ประสิทธิ์  กลิ่นสุคนธ ร.ล.มกุฏราชกุมาร

29 ด.ช.ศรันย โชติสุข ร.อ. สาโรจน  โชติสุข รพ. สิริกิติ์

30 ด.ช.ณัฐพงศ จิตรประเวศน น.ต.หญิง จรินทร  จิตรประเวศน รพ. สิริกิติ์

31 ด.ญ.ปวรรัตน ทัพสกุล จ.อ. ประจิน  ทัพสกุล พัน 21

32 ด.ญ.พินิษา อนทรศวร พ.จ.อ. จักรกฤษณ  อินทรศวร นสร.กร.

33 ด.ญ.อรณิชาภา ชวยทอง ร.ต. กฤษดา  ชวยทอง กองบิน 2 กบร.กร.

34 ด.ช.ศุภากร ทิพยละมัน ร.ท. ทวีศักดิ์  ทิพยละมัย บก.กรม รฝ.1

35 ด.ช.ธัญวิศิฎฐ สีหะวงค ร.อ. นาวา  สีหะวงค บก. กฝร.

36 ด.ญ.ชลดา แตะกระโทก พ.จ.อ. ชัยวัฒน  แตะกระโทก ทัพเรือภาคที 1

37 ด.ช.เจษฎากร ไฮคํา พ.จ.อ. ชัยยันต  ไฮคํา ร.ล.ภูมิพล

38 ด.ช.ศุภณัฎฐ สุขประเสริฐ พ.จ.อ. ปณณวัฒน  สุขประเสริฐ พัน รฝ.11 กรม รฝ

39 ด.ญ.เสาวภา ปยะสุวรรณ จ.อ. สุรศักดิ์  ปยะสุวรรณ กรมสรรพาวุธ ทร.

40 ด.ช.อภิวัฒน เหียงแกว พ.จ.อ. อํานวย  เหียงแกว บก.กตอ.กร .

41 ด.ญ.กชพร เตียธงชัย พ.จ.อ. ธนชัย  เตียธงชัย ร.ล.จักรีฯ กบร.กร.

42 ด.ช.อัษฎาริน มุขภักดี จ.อ. สมภพ  มุขภักดี กง. รร.ชุมพล ฯ

43 ด.ช.ณัฐชนน วันเพ็ง ร.อ. วิจารณ  วันเพ็ง บก.สอ.รฝ .

44 ด.ญ.ศิรประภา เกษมี จ.อ. กนกศักดิ์  เกษมี ร.ล.นราธิวาส

45 ด.ญ.กัลยกร ชาติโยธิน พ.จ.อ. รุงนภา  ชาติโยธิน พัน รฝ.12 กรม รฝ

46 ด.ญ.ปุณยาพร ศรีทองคํา น.ท. ฉัตรชัย  ศรีทองคํา สวพ.ทร.

47 ด.ญ.ธันยรัศมิ์ ธรรมวงษผล พ.จ.อ. สุทธิพจน  ธรรมวงษผล โรงเรียนนายเรือ

48 ด.ญ.ณัฐริกา ศิริธร จ.อ. อภิชาติ  ศิริธร กองบิน 2 กบร.กร.

49 ด.ช.เจตภาณุ กลิ่นกสิกรณ พ.จ.อ.(พ) ธีระยุทธ  กลั่นกสิกรณ ศฝ.สอ.รฝ.

50 ด.ญ.กุลจิรา สกุลเชื้อ จ.อ. สุชาติ  สกุลเชื้อ เบี้ยหวัด ทร.

51 ด.ญ.พรพิชา มีศิริ วาที่ ร.ต. สถาพร  มีศิริ รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย

52 ด.ญ.ญาณิศา ดิมาร จ.อ. ณรงคศักดิ์  ดิมาร กองสนับสนุน กร.

53 ด.ญ.ณัฐชญา บุญพันธ พ.จ.ท. สุวิท  บุญพันธ บก. กร.

54 ด.ญ.ธนิดา ปะสังคะโท พ.จ.อ. ธนิศร  ปะสังคะโท ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

55 ด.ญ.นภสร นอยคงคา พ.จ.อ. มานพ  นอยคงคา ร.ล.กระบุรี

56 ด.ญ.ชนิกานต สมัยแกว จ.อ. อุเทน  สมัยแกว ร.ล.เจาพระยา

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 63 ทุน

ก - 2



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

57 ด.ญ.สิริลดา ดางน้ําเที่ยง จ.อ. ณรงค  ดางน้ําเที่ยง เรือ ต.227

58 ด.ญ.กัญญวรา วรชัย พ.จ.อ.หญิง ปยะดา  วรชัย รพ.อาภากรเกียรติวงศ

59 ด.ช.ปรนิม บุญรัตน จ.อ. กิตติศักดิ์  บุญรัตน กง. รร.ชุมพล ฯ

60 ด.ญ.นงนภัส เจริญสุข พ.จ.อ. ณัฐพงษ  เจริญสุข บก.กฟก.2 กร.

61 ด.ญ.ทักษพร จรูญทรัพย น.ท.หญิง สุวรรณา  จรูญทรัพย รพ. สิริกิติ์

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 ด.ญ.สรัลกร วงษกําปน น.ต. นที  วงษกําปน บก.สอ.รฝ .

2 ด.ช.ภคพล อวยพร ร.ต. อนุรักษ  อวยพร กองบิน 1 กบร.กร.

3 ด.ช.กฤชพล ลามะณี ร.ท. โสภณ  ลามะณี กองสนับสนุน กร.

4 ด.ช.ณิชากร มีจิต จ.อ. นิรันดร  มีจิต กทส.ฐท.สส.

5 ด.ช.สิรวิชญ ปานโสภณ น.อ.(พ) ณัฐพงศ  ปานโสภณ บก.สอ.รฝ .

6 ด.ญ.ษรริสา ไดสุข น.ท.หญิง สิรินันท  ไดสุข รพ. สิริกิติ์

7 ด.ญ.วีรอร เพชรสุข พ.จ.อ. วิรัตน  เพชรสุข กองสนับสนุน กร.

8 ด.ช.สิรวิชญ หนูแกว พ.จ.อ. ชัยณรงค  หนูแกว บก.กฟก.1 กร.

9 ด.ญ.ศตพร กลิ่นเกษร จ.อ. มารุต  กลิ่นเกษร กง. รร.ชุมพล ฯ

10 ด.ญ.กันตกนิษฐ ขุนแสน น.ต.หญิง ขนิษฐา  โมฬี รพ. สิริกิติ์

11 ด.ญ.ศุภาพิชญ ถิ่นดวงจันทร ร.อ. กฤษฎา  ถิ่นดวงจันทร บก. กฝร.

12 ด.ญ.ณัฐพร ตันทอง ร.ต. ชัยวัฒน  ตันทอง ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

13 ด.ญ.อนงคภัทร เพขุนทน จ.อ. อนันท  เพขุนทด เรือ ต.235

14 ด.ช.รณกร สุวรรณโชติ ร.ท. ดําเกิง  สุวรรณโชติ ร.ล.อางทอง

15 ด.ช.พรรคนาวิน อันบุรี ร.อ. ณรงคฤทธิ์  อันบุรี กองเรือลําน้ํา

16 ด.ญ.ขวัญตารี เปลี่ยนไพร ร.ท. ประไพร  เปลี่ยนไพร สอ.1

17 ด.ญ.ณัฐฎิรินทร หาญวงศ น.ต.หญิง ศุภรินทร  หาญวงศ รพ. สิริกิติ์

18 ด.ญ.กรกฎ ปสเสนะ พ.จ.อ. ณัฎฐ  ปสเสนะ ขส.ฐท.สส.

19 ด.ช.ภานุรุจ พวงกุดั่น จ.อ. วิชาญ  พวงกุดั่น กองบิน 2 กบร.กร.

20 ด.ญ.ฐิตาพร ทองทะวัย พ.จ.อ. ประสิทธิ์  ทองทะวัย กองบิน 1 กบร.กร.

21 ด.ช.ปวริศร สุยานาง พ.จ.อ. ทรงศักดิ์  สุยานาง ร.ล.ลาดหญา

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3   จํานวน  76  ทุน
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22 ด.ญ.ปรียาพร คูณขุนทด ร.ต. ปรีชา  คูณขุนทด บก. กฝร.

23 ด.ญ.วราลี อาษาสิงห พ.จ.อ. ไพศาล  อาษาสิงห ร.ล.กระบุรี

24 ด.ญ.พิชญาพร บรรณาคํา พ.จ.อ. ทรงศักดิ์  บรรณาคํา กง. รร.ชุมพล ฯ

25 ด.ช.ชโยคม ออนบานแดง จ.อ. สุบิน  ออนบานแดง ร.ล.เจาพระยา

26 ด.ช.นพรุจ วัฒนพงศไพศาล ร.อ. กิตติ  วัฒนพงศไพศาล กองบิน 1 กบร.กร.

27 ด.ญ.ศุภิสรา พนภัยพาล ร.ต. ชลธี  พนภัยพาล กง. รร.ชุมพล ฯ

28 ด.ญ.ขรพรรษ พุมดี จ.อ. นพดล  พุมดี ร.ล.ตากใบ

29 ด.ญ.ชลดา เคนชาลี พ.จ.ท. เดชา  เคนชาลี บก.กฟก.2 กร.

30 ด.ญ.จินดาภา จันทรพรม ร.ท. กึกกอง  จันทรพรม กองสนับสนุน กร.

31 ด.ญ.พรกมล เทียนปวโรจน จ.อ. สมศักดิ์  เทียนปวโรจน ศฝ.สอ.รฝ.

32 ด.ช.ปณณพัฒน โสะพันธ จ.อ. มนูญ  โสะพันธ ทัพเรือภาคที่ 3

33 ด.ช.ธนาตย วิไลสมสกุล จ.อ. ชยุตพงศ  วิไลสมสกุล บก. กฝร.

34 ด.ญ.ภัทรภร แกวขาว จ.อ. กิตติกร  แกวขาว กองเรือบรรทุก ฮ.

35 ด.ญ.กัลยารัตน อินทรักษา ร.ท. ชินกร  อินทรักษา ร.ล.เจาพระยา

36 ด.ญ.ณิชชานันท พูนกลาง ร.ท. มานพ  พูนกลาง กรมอูทหารเรือ

37 ด.ญ.ณัฎฐณิชา เลี่ยนเพชร พ.จ.ท. ดํารงคเดช  เลี่ยนเพชร บก. กบร.

38 ด.ญ.สุรัญชนา กองดี ร.อ. จิรกิตติ์  กองดี รพ. สิริกิติ์

39 ด.ญ.อชิรญา วงศไพรกรณ จ.อ. สมศักดิ์  วงศไพรกรณ ร.ล.ทยานชล

40 ด.ช.มหรรณพ มิ่งขวัญ พ.จ.อ. สิทธิพงษ  มิ่งขวัญ บก. กฝร.

41 ด.ญ.ทิพยธิดาวรรณ วิชัยวงศ ร.ท. สุริยา  วิชัยวงศ ร.ล.จักรีฯ กบร.กร.

42 ด.ช.ศตคุณ สงศรี น.ท. อดุลย  สงศรี รพ. สิริกิติ์

43 ด.ญ.ชนิดาภา สุขปานเจริญ นาย ธีรชัย  สุขปานเจริญ ขส.ฐท.สส.

44 ด.ญ.ณัชชานันท รัตนแกว น.ท. เพทาย  รัตนแกว บก. กร.

45 น.ส.จิรภิญญา สีโม ร.ท. พีรพัฒน  สีโม กรมสื่อสารทหารเรือ

46 ด.ญ.วิสิณี สินธพทอง น.ต. วสุพล  สินธพทอง กง. รร.ชุมพล ฯ

47 ด.ญ.พชรมน เขียวเกษม น.ต. มงคล  เขียวเกษม บก. กบร.

48 ด.ญ.ษิญาดา วงคตาขี่ พ.จ.อ. จักรี  วงคตาขี่ ขส.ฐท.สส.

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

50 ด.ช.ณฐนนท หุนจีน ร.ท. อภิวัฒน  หุนจีน บก. กฝร.
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51 ด.ญ.ประภาภรณ อนารัตน พ.จ.ท. ประภาส  อนารัตน พัน 21

52 ด.ญ.ตรีทิพยนิภา สุขสมพลอย น.ส. ดนิตา  สุขสมพลอย กชพ.พธ.ทร.

53 ด.ช.ภานุวิชญ ปลัดสังข จ.อ. ชูลิต  ปลัดสังข พัน 21

54 ด.ช.ณพลเดช มังคละทน พ.จ.อ.หญิง ชลณภัทร  มังคละทน รพ. สิริกิติ์

55 ด.ญ.ณัฐณิชา เมาตะยา น.ต. บุญเต็ม  เมาตะยา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

56 ด.ช.หัฏฐกร พงษไสว น.ต.หญิง รุจิรา  พงษไสว รพ. สิริกิติ์

57 ด.ช.กฤตภาส พรหมศิริ น.ท.หญิง วราภรณ  พรหมศิริ รพ. สิริกิติ์

58 ด.ญ.ณัฐทยา เอมดี น.อ. ณรงค  เอมดี บก. กบร.

59 ด.ช.ภัทรเวช ดอยลอม จ.อ. วัชรพงษ  ดอยลอม กองสนับสนุน กร.

60 ด.ญ.จิดาภา ลิ้มสุวรรณ พ.จ.ต. เฉลิมพล  ลิ้มสุวรรณ ขส.สน.สอ.

61 ด.ญ.ประกรายทิพย โอบออม จ.อ. เรืองฤทธิ์  โอบออม กองบิน 1 กบร.กร.

62 ด.ช.จุลจักร สมบัติกมล ร.อ. สมบัติ  สมบัติกมล รพ. สิริกิติ์

63 ด.ญ.ธัญญภัทร วรรณกลาง นาง ฤดีภรณ  วรรณกลาง รพ. สิริกิติ์

64 ด.ญ.นุสรียา พอธานี พ.จ.อ. เชิดศักดิ์  พอธานี พันพ.กรมสน.สอ.รฝ

65 ด.ญ.กุลิสรา ทองชาวกรุง พ.จ.อ. กรุง  ทองชาวกรุง บก. กฝร.

66 ด.ญ.สุพรรษา หมิดปลอง ร.ต. ศุภักษร  หมิดปลอง สถานีบิน กบร.กร.

67 ด.ช.วงศพัทธ นทีธารทอง นาง นิตยา  นทีธารทอง ศฝ.สอ.รฝ.

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

69 ด.ญ.ณัฏฐฎาพร สีสันงาม พ.จ.อ. สุพรรณ  สีสันงาม ศกล.พธ.ทร.

70 ด.ญ.ณัฏฐณิชา พรมสารี จ.อ. วัลลภ  พรมสารี บก. กฝร.

71 ด.ช.ปรัชญา ลอยประโคน ร.อ. ประทีป  ลอยประโคน ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

72 ด.ช.ศิวัช ทองสุกงาม ร.อ. สุรศักดิ์  ทองสุกงาม พัน 21

73 ด.ญ.สิดารัศมิ์ เพียนทานี น.ส. เสาวณีย  ชูรัด พนักงานสหกรณ

74 ด.ญ.สิริมาตา โสรี พ.จ.อ. ศักดิ์ศิลป  โสรี บก.กรม รฝ.1

75 ด.ญ.วิชญา นิยมจันทร ร.อ. ประวิทย  นิยมจันทร กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

76 ด.ญ.พรปวีณ อองสมบูรณ พ.จ.อ. วินัยเกียรติ  อองสมบูรณ ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.
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1 นายยุทโธปกรณ สมคําเพชร ร.อ. ยัง  สมคําเพชร กองเรือบรรทุก ฮ.

2 น.ส.เมธาพร วิเศษสุวรรณ น.อ. ชัยยุทร  วิเศษสุวรรณ กองเรือดําน้ํา กร.

3 นายกันตพิชญ เอี่ยมสะอาด พ.จ.อ. ณปภัทร  เอี่ยมสะอาด พัน 21

4 น.ส.วรรณภัทร สุขพล พ.จ.อ. สมจินต  สุขพล ทัพเรือภาคที 1

5 น.ส.ปุนรวสุ ปลอดพยันต พ.จ.อ. อาทร  ปลอดพยันต เรือ ต.991

6 น.ส.ปาลิกา ธาตุทองเหลือง น.อ. อุเทน  ธาตุทองเหลือง บก. กฝร.

7 น.ส.ศุภนิดา ธรรมชาติ พ.จ.อ. วีระ  ธรรมชาติ ทัพเรือภาคที่ 2

8 น.ส.พิชญาภรณ บรรจง จ.อ. พรชัย  บรรจง กง.กรมสน.พล.นย.

9 น.ส.ชมพูเนกซ โภชนสมบูรณ พล.ร.ต. ประพาฬพงศ  โภชนสมบูรณ บก .ทร .

10 น.ส.ฤทัยภักดิ์ เอกแกวนําขัย พ.จ.อ. นิพนธ  เอกแกวนําชัย เรือ ต.237

11 นายชัยณรงค ศรีภูมินทร พ.จ.อ. ทรงกลด  ศรีภูมินทร นสร.กร.

12 น.ส.ปภาวรินท สกุลานนท พ.จ.อ. สุรเชษฐ  สกุลานนท กองบิน 2 กบร.กร.

13 น.ส.พิชญสินี ปยวรารักษ น.ต. นราธิป  ปยวรารักษ กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

14 น.ส.พิมพพจี อารีย พ.จ.อ. จุมพล  อารีย กองสนับสนุน กร.

15 น.ส.ธันยนพิตรา โภคสุทธิ์ น.ท. พิทักษ  โภคสุทธิ์ บํานาญตัดผานธนาคาร

16 นายนวภูมิ พุมวิเศษ น.ต.หญิง แกวใจ  พุมวิเศษ เบี้ยหวัด ทร.

17 น.ส.ชลันทร อามาตยทัศน พ.จ.อ. กานต  อามาตยทัศน กองอุตุนิยมวิทยา อศ.

18 น.ส.วริศรา คําแดง น.ต. ปราโมทย  ดําแดง กองบิน 2 กบร.กร.

19 นายณัฏฐศิษย นาธงไชย จ.อ. ดาวลอย  นาธงไชย บก.ฐท.สส.

20 นายพีรวิชญ เพิ่มพูล น.ต. ชัดชัย  เพิ่มพูล ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

21 น.ส.ชุติกาญจน จันตะวงค ร.อ.หญิง ทัศนียวรรณ  จันตะวงค รพ.อาภากรเกียรติวงศ

22 น.ส.ธรรมพร ชาวอุทัย ร.ท. วิชาญ  ชาวอุทัย บก. กร.

23 นายศิรวิชญ เปรื่องคา พ.จ.อ. วิรัช  เปรื่องคา นสร.กร.

24 น.ส.กรวรรณ ตั้งชัยธรรม พ.จ.อ. ชาญวิทย  ตั้งชัยธรรม กง. รร.ชุมพล ฯ

25 น.ส.ชนินาถ ลาภาอุตม ร.อ. วีระนาถ  ลาภาอุตม สอ.2

26 น.ส.ปภาวรินทร สุขฉัตร พ.จ.อ. ภาณุมาศ  สุขฉัตร ร.ล.กระบุรี

27 น.ส.ชิมินตา ทองออน ร.ต. ไพฑูรย  ทองออน บก.กตอ.กร .

28 นายณภัทร ริมราง น.ท. สาโรจน  ริมราง เบี้ยหวัด ทร.

29 น.ส.ณภัทร ชูแกว พ.จ.อ. มานพ  ชูแกว สอ.1

ระดับมัธยมศึกษาปที่   5   จํานวน  78  ทุน
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ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

30 นายภูดิศ มณีพรหม น.อ. ธนยศ  มณีพรหม บก. กบร.

31 นายศิวัช ดลสอาด ร.ต. ชัยพล  ดลสอาด รพ.อาภากรเกียรติวงศ

32 น.ส.ณัฐกมล หัวยทราย จ.อ. อุดม  หวยทราย ร.ล.คํารณสินธุ

33 นายวรกานต สุมประดิษฐ ร.ท. วิโรจน  สุมประดิษฐ พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.

34 น.ส.ศศิลดา ลิดดา จ.อ. ปกรณเกียรติ  ลิดดา ทัพเรือภาคที 1

35 นายปรวรรตน คําสุข ร.อ. บุญเสริม  คําสุข บก.สอ.รฝ .

36 น.ส.ณิชาภัทร นัทธีประทุม น.อ. ศรายุทธ  นัทธีประทุม สงเอง บก.ทท.(กองบัญชาการกองทัพ

37 น.ส.ประภัสพิมพ พลแกง น.ต.หญิง กัญญาพัชร  จัดจอหอ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

38 น.ส.ชนิดาภา รัตนฉัตรชัย น.ท. อนุชิต  รัตนฉัตรชัย บก. กร.

39 น.ส.สิริวิมล กลิ่นหอม พ.จ.อ. เฉลียว  กลิ่นหอม พัน รฝ.12 กรม รฝ

40 น.ส.วรวลัญช ชาวเวียง ร.อ. ชัฏชัย  ชาวเวียง บก. กร.

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

42 น.ส.ปริณญาธรณ จันทรเศรษฐี จ.อ. ยุทธภูมิ  จันทรเศรษฐี เรือ ต.113

43 น.ส.อภิรตรา ทันออน ร.อ.หญิง สุพัตรา  วิเศษวงษา รพ.อาภากรเกียรติวงศ

44 นายภูริภัทร มากขุนทด น.ต.หญิง วิมล  มากขุนทด รพ. สิริกิติ์

45 น.ส.สิริกร อินทพงษ ร.อ. จิรพัฒน  อินทพงษ รพ. สิริกิติ์

46 น.ส.ชามาณิชา โอสถประสพ น.ต.หญิง ชลธิชา  โอสถประสพ รพ. สิริกิติ์

47 น.ส.ธนพร สิทธิพงศ พ.จ.อ. ชาติชาย  สิทธิพงศ สน.สอ.

48 นายกิติพศ หมวกเอี่ยม ร.ต. ชวนันท  หมวกเอี่ยม ศฝ.สอ.รฝ.

49 น.ส.ชนัญชิดา ระฆังทอง นาย นพดล  ระฆังทอง รพ. สิริกิติ์

50 น.ส.สุกุมล ฉิมพิบูลย ร.ต. กําจัด  ฉิมพิบูลย บก. กฝร.

51 น.ส.ภัคติภรณ บุญเกิน จ.อ. สันติ  บุญเกิน บํานาญตัดผานธนาคาร

52 นายเขมชาติ สุนันตะ ร.อ. ธนากร  สุนันตะ นสร.กร.

53 น.ส.ลภัสรดา เลื่อมใส ร.ต. ภูวมินทร  เลื่อมใส นสร.กร.

54 น.ส.ปภาวี มนขุนทด พ.จ.อ. อนันท  มนขุนทด พัน 21

55 น.ส.ธันยาภัทร จิโรชนิธิกาญจน ร.ต. อติสันต  จิโรชนิธิกาญจน ศฝ.สอ.รฝ.

56 น.ส.รสิตา เกื้อมา พ.จ.อ. สุรวุฒิ  เกื้อมา กทส.ฐท.สส.

57 น.ส.มนัสนันท ลักษมีวาสิน พ.จ.อ. ขจรเดช  ลักษมีวาสิน กองบิน 2 กบร.กร.

58 นายปรเมษฐ เพชรสวี พ.จ.ท. ธีระพันธ  เพชรสวี พันซบร.สน.สอ.

ก - 7

ระดับมัธยมศึกษาปที่   5   จํานวน  78  ทุน



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

59 น.ส.ชนกวนัน สุดดี น.ต. ชูศักดิ์  สุดดี กองสนับสนุน กร.

60 น.ส.ธัญญามินทร จิตรจํานงค จ.อ. ยรรยงค  จิตรจํานงค บก. กบร.

61 นายพัชรธภัฎ ทองเพิ่ม ร.ต. ไพโรจน  ทองเพิ่ม บก. กฝร.

62 น.ส.รุงทรัพย สุขปานกลาง พ.จ.อ. สมบัติ  สุขปานกลาง บก.กฟก.2 กร.

63 นายภูมิระพี ไชยสา น.ต. เดช  ไชยสา สถานีบิน กบร.กร.

64 นายอดุลยวิทย เทียมแพ ร.ต. สมชัย  เทียมแพ กองสนับสนุน กร.

65 น.ส.ปณฑิตา ปานทอง พ.จ.อ. เฉลิมพร  ปานทอง ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

66 น.ส.พรนภัส วัฒนวิจิตร จ.อ. ชัยวัฒน  วัฒนวิจิตร ร.ล.เจาพระยา

67 น.ส.มานิตา วับคํา ร.ท. ศรชัย  วับคํา ร.ล.จักรีนฤเบศร

68 น.ส.วรนิษฐา มวงเจริญ พ.จ.อ. บุญธรรม  มวงเจริญ กองบิน 1 กบร.กร.

69 น.ส.ปทิตตา คุมบํารุง ร.อ. อนุศิษฏ  คุมบํารุง เบี้ยหวัด ทร.

70 น.ส.ณภัทร เขตสมุทร พ.จ.อ. ชํานาญ  เขตสมุทร กองอุตุนิยมวิทยา อศ.

71 นายนันธวัช ดวงเอียด ร.ต. ธวัชชัย  ดวงเอียด กง. รร.ชุมพล ฯ

72 น.ส.ศมาภา พลายแสง ร.ต. สถาพร  พลายแสง บก.กฟก.2 กร.

73 น.ส.รัฐชนก ประสมหมู จ.อ. ณัฐภูมิ  ประสมหมู ร.ล.กระบุรี

74 นายปกรณวิชญ งามการ น.ต.หญิง ปยะมาศ  งามการ รพ. สิริกิติ์

75 นายศิวกร เอิบพบ จ.อ. สมยศ  เอิบพบ นสร.กร.

76 น.ส.สุปรียา พงษไชย พ.จ.อ. ปติพงษ  พงษไชย ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

77 น.ส.ปุณยนุช นาคสุข พ.จ.อ. อํานาจ  นาคสุข ศสร.สอ.รฝ.

78 นายธัชนนท เพียซาย จ.อ. จินดา  เพียซาย กองสนับสนุน กร.

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 นายจตุรนต หาญนอก น.ท. ชรันทร  หาญนอก ศฝ.สอ.รฝ.

2 น.ส.วชิรญาณ พันธุวาสนา น.ต. ณัฐดนัย  พันธุวาสนา บก.กยพ.กร .

3 น.ส.อรณิชา ศรีสกุล พ.จ.อ. สมทพ  ศรีสกุล บก.ฐท.สส.

4 น.ส.พิชดารัตน สุขจันทร พ.จ.อ. สยาม  สุขจันทร สอ.1

5 น.ส.ฌิฌา สนามชัย พ.จ.อ.หญิง สมลักษณ  ภักดิ์นิลรัตน รพ. สิริกิติ์

6 น.ส.กานตชนก สีทองเกตุ ร.ท. ภาสพล  สีทองเกตุ เรือ ต.99

ระดับมัธยมศึกษาปที่   6   จํานวน  52  ทุน
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ระดับมัธยมศึกษาปที่   5   จํานวน  78  ทุน



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

7 น.ส.ปณัฎฎา ชัยยะโชค พ.จ.อ. ประคอง  ชัยยะโชค ร.ล.ศรีราชา

8 น.ส.ปยธิดา บุตรจันทร ร.ท. นิยม  บุตรจันทร บก. กฝร.

9 น.ส.รัชญภรณ แสงมา น.อ. ยุทธนา  แสงมา กง.นย.

10 น.ส.ณัฐชนน จันทรจํารัส พ.จ.อ. นเรศ  จันทรจํารัส กองบิน 2 กบร.กร.

11 น.ส.แพรวา เชื่อพันธุ พ.จ.อ. วิทวัส  เชื่อพันธุ ร.ล.มันนอก

12 น.ส.เขสิกา จิตอารี ร.อ. ธนกฤต  จิตอารี กรมแพทย ทร.

13 น.ส.อภิสราภ อยูยง จ.อ. พุฒิธร  อยูยง กองสนับสนุน กร.

14 น.ส.ภัคจีรา อุตตะมา พ.จ.อ. อนันทร  อุตตะมา บก. กบร.

15 น.ส.สิริลักษณ ชินวงษา พ.จ.อ. วศิน  ชินวงษา กรมแพทย ทร.

16 น.ส.ปานรดา จันทรแทน พ.จ.อ. ประชวน  จันทรแทน พัน สอ.11

17 น.ส.พิมพิชชา ไชยสุทธิ์ ร.ท. สาโรจน  ไชยสุทธิ์ บก. กบร.

18 นายสรวิชญ จักษุสุวรรณ น.ท. ณรงคชัย  จักษุสุวรรณ อูราชนาวีมหิดล อร.

19 น.ส.ธนชพร รัตนางคลมาศ พ.จ.อ. ปราโมทย  รัตนมงคลมาศ บก. กฝร.

20 นายประรีวัช ถาวร จ.อ. ปรีชา  ถาวร กองสนับสนุน กร.

21 นายศวัสกร เทวศรัญยดิษฐ น.อ. สมยศ  เทวศรัญยดิษฐ อูราชนาวีมหิดล อร.

22 นายชัยพร เหลืองออน ร.ต. วิชัย  เหลืองออน พัน รฝ.12 กรม รฝ

23 นายธนวัฒน จันทวรินทร พ.จ.อ. ชาคริต  จันทวรินทร ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

24 นายพิทวัส บุญญะศิรพัฒน ร.ท. ณัฐวัฒน  บุญญะศิรพัฒน บก. กฝร.

25 น.ส.ชนิกานต คงสวัสดิ์ น.อ. ธัญวิศิฎษ  คงสวัสดิ์ กรมอูทหารเรือ

26 น.ส.ศษิวิมล บุญเหลือ ร.อ. อดุลย  บุญเหลือ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

27 นายนครินทร น้ํารักษ น.ท. อนันตศักดิ์  น้ํารักษ กองสนับสนุน กร.

28 นายกฤติน ผลผกา น.ต. กัมพล  ผลผกา ศสร.สอ.รฝ.

29 น.ส.อภิชญา สุวรรณโพธิ์ศรี พ.จ.อ. บุญทัย  สุวรรณโพธิ์ศรี รปภ.กบร.

30 น.ส.ฉัตรดาพร ปริตตะอาชีวะ พ.จ.อ. วรวิทย  ปริตตะอาชีวะ ศสร.สอ.รฝ.

31 น.ส.ฐิติรัตน จูประเสริฐ ร.ต. สุนันท  จูประเสริฐ พัน รฝ.12 กรม รฝ

32 น.ส.นิชาภัทร ตุลาธาร จ.อ. จักรกฤษณ  ตุลาธาร บก.กรม รฝ.1

33 น.ส.ทักษพร ทองฉิม น.อ. จักรา  ทองฉิม เบี้ยหวัด ทร.

34 น.ส.อรณิช คําเหลือง ร.ต. พัชรพงษ  คําเหลือง กองเรือลําน้ํา

35 น.ส.พลอยชมพู จันทรศรี น.ท. จักรพันธ  จันทรศรี เบี้ยหวัด ทร.

ก - 9

ระดับมัธยมศึกษาปที่   6   จํานวน  52  ทุน



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

36 น.ส.อนัญญา นามวิเศษ จ.อ. อมรเทพ  นามวิเศษ ทัพเรือภาคที่ 3

37 น.ส.ณิชารีย วารุณประภา น.อ. เรืองเดช  วารุณประภา กพ.ทร.

38 นายเอื้ออังกูร ทาวัง พ.จ.อ. นิรัตน  ทาวัง กง.ศฝ.นย.

39 นายธงชัย หนูจั่น นาย สุทิพย  หนูจั่น รพ. สิริกิติ์

40 น.ส.ภัทรวดี พานวิไล ร.อ. อาจณรงค  พานวิไล พัน 12

41 น.ส.ธัญสินี วันสาสืบ พ.จ.อ. ศุกสันต  วันสาสืบ พัน 21

42 นายจีระสิทธิ์ นิลแยม น.ท.หญิง สราญหทัย  ศรีรัตน รพ. สิริกิติ์

43 น.ส.วชิรญาณ ทรัพยประเสริฐ พ.จ.อ. วัลลภ  ทรัพยประเสริฐ ศฝ.สอ.รฝ.

44 น.ส.กัญญารัตน แชมชื่น พ.จ.อ. อาคม  แชมชื่น ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

45 นายธนกฤต ลีหัวสระ ร.อ. บัญชา  ลีหัวสระ ทัพเรือภาคที 1

46 นายศุภวิชญ พุทธิมณี พ.จ.อ. มาโนช  พุทธิมณี กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

47 น.ส.ศศิกาญจน สุดหนองบัว จ.อ. สงกรานต  สุดหนองบัว ร.ล.ตาป กฟก.1

48 น.ส.อภิชญา โสภา ร.ต. มนูญ  โสภา กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

49 น.ส.ฐิติกานต มากสิน ร.ต. ยุทธภูมิ  มากสิน บก.กยฝ.กร .

50 นายพงศภัค คลายนาค พ.จ.ต. ทวิช  คลายนาค บก.สอ.รฝ .

51 น.ส.กันธิชา เศษโถ พ.จ.อ. สุรชัย  เศษโถ บก. กร.

52 น.ส.อภิชญา สุขีถาน น.ต. ชานนท  สุขีถาน กองบิน 2 กบร.กร.

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 นายภูรินทร ทัศคร พ.จ.อ. สโมสร  ทัศคร นสร.กร.

2 น.ส.ฑิตฐิตา เผาเพ็ง พ.จ.อ. รังสรรค  เผาเพ็ง บก. กฝร.

3 น.ส.วชิรญาณ บุรีมาตร พ.จ.อ. สุริยา  บุรีมาตร พัน 21

4 นายพัลลภ บุญเหลือ พ.จ.อ. ไพฑูรย  บุญเหลือ ศกล.พธ.ทร.

5 นายภูวดล คุมบํารุง น.ต. พยัพ  คุมบํารุง ศฝ.สอ.รฝ.

6 น.ส.พิมพญาดา สวางพงษ พ.จ.อ. เผาพงษ  สวางพงษ พัน รฝ.12 กรม รฝ

7 นายกฤชตฤณ นิ้มพูลผล ร.ต. ศักดิ์ไชย  นิ้มพูลผล อูราชนาวีมหิดล อร.

8 นตท.ไกรวรรณ รุงสิตา น.อ. อัคคณัฐ  รุงสิตา ศฝ.สอ.รฝ.

9 น.ส.วรินธร เจยทองศรี จ.อ. วิโรจน  เจยทองศรี พัน รฝ.12 กรม รฝ

ระดับอาชีวศึกษา  (ปวช.)  จํานวน  11  ทุน

ก - 10

ระดับมัธยมศึกษาปที่   6   จํานวน  52  ทุน



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

10 น.ส.ชลรวี สวาง พ.จ.อ. ชาติชาย  สวาง ร.ล.สายบุรี

11 นายศวัสกร ออนเกตุ พ.จ.อ. ชํานาญ  ออนเกตุ กองสนับสนุน กร.

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 น.ส.ณัชชา มูลสาร ร.ต. ราเมศร  มูลสาร บก.กทบ.กร.

2 นรจ.กรภัทร จาลุย พ.จ.อ. ฐาปกรณ  จาลุย ร.ล.จักรีนฤเบศร

3 น.ส.วรรณกานต ไพรยงค พ.จ.อ. วิชิต  ไพรยงค กองบิน 1 กบร.กร.

4 น.ส.ภัคขจี พรหมโชติ น.ต. สมคิด  พรหมโชติ เบี้ยหวัด ทร.

5 นายพินิจนันท กลิ่นสุวรรณ พ.จ.อ. ขวัญชัย  กลิ่นสุวรรณ ศฝ.สอ.รฝ.

6 น.ส.จริยาภรณ สุขุมฐิติวัฒน พ.จ.อ. ดุสิตศักดิ์  สุขุมฐิติวัฒน บก. กฝร.

7 น.ส.พุทธิตา เดชพันธุ วาที่ ร.ต. เดชณรงค  เดชพันธุ พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.

8 น.ส.ธิญาดา พรหมอยู พ.จ.อ. สุธา  พรหมอยู บก. กฝร.

9 นายจิรายุ พรหมศร จ.อ. ไกรพล  พรหมศร นสร.กร.

10 นายศักรินทร สุขบัวใหญ พ.จ.อ. วัชรินทร  สุขบัวใหญ พัน 21

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 น.ส.เบญญทิพย มยูรวัชรไพโรจน ร.อ. เตือนพล  มยูรวัชรไพโรจน ศฝ.สอ.รฝ.

2 น.ส.โสมธิดา ขุมาลี น.ต. จันดี  ขุมาลี กง. รร.ชุมพล ฯ

3 น.ส.ณัฐนิชา กุดทอง พ.จ.อ. ชาญชัย  กุดทอง ศสร.สอ.รฝ.

4 นายภูริณัฐ นาแหยม พ.จ.อ. สุรสิทธิ์  นาแหยม กรมสรรพาวุธ ทร.

5 น.ส.จิดาภา บุญศิลป จ.อ. เดี่ยว  บุญศิลป ทัพเรือภาคที่ 2

6 น.ส.พราวแสง กาศเจริญ น.ท.หญิง ครองใจ  กาศเจริญ รพ. สิริกิติ์

7 น.ส.กานตสิรี สุวรรณทร พ.จ.อ. อุทัย  สุวรรณทร กรมสื่อสารทหารเรือ

8 นายธิติพงศ ธีรพัฒนธนากูล พ.จ.อ. สุวโรจน  ธีรพัฒนธนากูล กก.พศ.ฐท.สส.

9 น.ส.ภัคจิรา กิ่งทอง พ.จ.ต. กําจร  กิ่งทอง บก. กบร.

10 น.ส.สุรียพร สุพรรณพงศ น.ท. จุลศักดิ์  สุพรรณพงศ บก.กยฝ.กร .

11 น.ส.สุปวีณ ศรีตะวัน น.ต.หญิง วัชรา  ศรีตะวัน รพ. สิริกิติ์

ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)   จํานวน  10  ทุน

ระดับอาชีวศึกษา  (ปวช.)  จํานวน  11  ทุน

ก - 11

ระดับอุดมศึกษา   จํานวน  83  ทุน



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

12 น.ส.อรอนงค คงมีทรัพย ร.อ. เดชดํารงค  คงมีทรัพย สอ.1

13 น.ส.ณัชชา รสิตานนท จ.อ. ณรงคชัย  รสิตานนท ทัพเรือภาคที่ 2

14 น.ส.ภัททิยา ชุมชื่น พ.จ.ท. ศุภชัย  ชุมชื่น บก.กยฝ.กร .

15 นายพิชญตม คํานึงผล น.ต. สุพจน  คํานึงผล บก. กฝร.

16 น.ส.นวรินทร หาระภูมิ ร.ท. ไพรินทร  หาระภูมิ กองบิน 2 กบร.กร.

17 นายอภิรักษ อรุณรัตน จ.อ. สุภกิจ  อรุณรัตน บก. กฝร.

18 น.ส.พิชญานันท ปตตะนี พ.จ.อ. วิเชียร  ปตตะนี บก.กยฝ.กร .

19 น.ส.ออมสิน ยังมีสุข พ.จ.อ. ไชยวัฒ  ยังมีสุข กองสนับสนุน กร.

20 น.ส.สุพิชญา ขวัญยืน พ.จ.อ. สุรศักดิ์  ขวัญยืน บก.กยฝ.กร .

21 น.ส.สุชารัตน เต็มเมธาวิทยาเลิศ พ.จ.อ. อภิวิชญ  เต็มเมธาวิทยาเลิศ กองเรือดําน้ํา กร.

22 น.ส.เกตนสิรี คงขาว ร.อ. ชรัตน  คงขาว รพ.อาภากรเกียรติวงศ

23 น.ส.พรรณพัชร ภิรมยโพธิ์ ร.อ. วสันต  ภิรมยโพธิ์ นสร.กร.

24 นายอิศรา ปานมีทรัพย จ.อ. สุดเขต  ปานมีทรัพย บก. กร.

25 นายธนกร ระกําทอง พ.จ.อ. เฉลิมพล  ระกําทอง ทัพเรือภาคที่ 3

26 น.ส.ชลลดา พยัควรรณ ร.อ. เจน  พยัควรรณ บก. กฝร.

27 นายธนดล เทียมทัน พ.จ.อ. วิโชติ  เทียมทัน สอ.พัน22

28 นายจิรนันท ฤทธิ์แกว ร.อ. ประสิทธิ์  ฤทธิ์แกว ร.ล.สายบุรี

29 นายเพิ่มพล ภูทองเทียม พ.จ.อ. อนุชา  ภูทองเทียม ขส.สน.สอ.

30 น.ส.กชพร จีรนันทพร น.ต. ภาคิน  จีรนันทพร บก. กฝร.

31 น.ส.สุวิมล ทันจังหรีด พ.จ.อ. มานิต  ทันจังหรีด สถานีบิน กบร.กร.

32 น.ส.สุภัชชา บุญเหลือ นาง เนาวรัตน  บุญเหลือ รพ. สิริกิติ์

33 น.ส.ปาณิศา สุวรรณ ร.อ.หญิง พัชรินทร  พรหมแพทย รพ. สิริกิติ์

34 นายธิบดี เมธาวริศกุล น.อ.(พ) ชนมวรินทร  เมธาวริศกุล บก .ทร .

35 น.ส.เมธาพร จันโท จ.อ. สุทิน  จันโท พัน บก. และบริการ นย.

36 น.ส.ปรมาภรณ จันทรวงษ ร.ต. ปราโมทย  จันทรวงษ บก. กร.

37 น.ส.ภาสินี คุมพเศวต นาง อําไพศรี  คุมพเศวต บก. กบร.

38 น.ส.ธิติพร สมรูป ร.ต. สมพร  สมรูป กองเรือลําน้ํา

39 นายณัฐภัทร เจริญทวี น.ท.หญิง ดารณี  เจริญทวี รพ.อาภากรเกียรติวงศ

40 น.ส.พรรษชล จันทรสมบูรณ ร.ท. ธงชัย  จันทรสมบูรณ กองสนับสนุน กร.

ระดับอุดมศึกษา   จํานวน  83  ทุน

ก - 12



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

41 น.ส.หฤทัย ฤทธิ์เพชรรัตน พ.จ.อ. สัณฑพงษ  ฤทธิ์เพชรรัตน พัน ร.5 กรม ร.2 พล.นย.

42 น.ส.บุรัสกร จันทโชติ พ.จ.อ. โชติภัทร  จันทโชติ บก. กฝร.

43 นายณัฐพงศ มารม ร.อ. ณัฐพันธ  มารม ร.ล.ตากสิน

44 นายชัยภัทร หลิมวิวัฒน พ.จ.อ. ธนวัฒน  หลิมวิวัฒน บก. กฝร.

45 น.ส.นันทภร เภรีศัพท จ.อ. วรวุฒิ  เภรีศัพท บก. กร.

46 นายคมชาญ สนธิพงษประยูร วาที่ ร.ต. วิโรจน  สนธิพงษประยูร กองบิน 1 กบร.กร.

47 นายธนายุทธ ภุมรินทร ร.ท. ณัฐนันท  ภุมรินทร พัน รฝ.12 กรม รฝ

48 น.ส.สุพรรณษา แสงเจริญ พ.จ.ต. สมเจตร  แสงเจริญ บก. กฝร.

49 นายกรวิชญ สุวรรณประเสริฐ นาย สิทธิพร  สุวรรณประเสริฐ กองสนับสนุน กร.

50 น.ส.พิมพิชชา อินทรสุข น.อ. ธัชภูมิพัฒน  อินทรสุข ทัพเรือภาคที 1

51 น.ส.กรกนก ดีเสมอ จ.อ. วินัย  ดีเสมอ กองสนับสนุน กร.

52 นายคุณานนท พลรัตน ร.อ. ประทีป  พลรัตน เบี้ยหวัด ทร.

53 น.ส.ฐิติพรรณ ภวัตณัฐรัชต จ.อ. ณัฐวรรษน  ภวัตณัฐรัชต กองสนับสนุน กร.

54 น.ส.ศิดาภา ปริญญานุกร พ.จ.อ. ศตวรรษ  ปริญญานุกร บก. กฝร.

55 น.ส.ภัณฑิรา เพ็ชรศรีงาม ร.อ. พรอมพงษ  เพ็ชรศรีงาม พัน สอ.11

56 น.ส.วันวิสาข กิติราช พ.จ.อ. สมพร  กิติราช ทัพเรือภาคที 1

57 นายพัทธพล ยอแสง ร.ต. พรหมเดช  ยอแสง กรง.ฐท.สส .

58 นายกานตเดช ดีลี น.ต. สถิตร  ดีลี บก.กฟก.1 กร.

59 น.ส.ณัฐชา เสนจันทรฒิไชย ร.อ. ธีรยุทธ  เสนจันทรฒิไชย สอ.2

60 นายเปยมศักดิ์ ลมลอย จ.อ. ธนานันท  ลมลอย ร.ล.คีรีรัฐ

61 น.ส.วรรษวรรณ แจมแจง ร.ท. วิเชษฐ  แจมแจง บก. กบร.

62 น.ส.ณิชาพร แปนเหมือน พ.จ.อ. ณรงคฤทธิ์  แปนเหมือน เรือ ต.234

63 นนร.ภานุพงศ ยิ่งยง น.ท.หญิง วัชรี  ยิ่งยง รพ. สิริกิติ์

64 น.ส.อัญชิสา สุทธิรักษ พ.จ.อ. กฤตยช  สุทธิรักษ ฐานทัพเรือพังงา

65 นายศุภวิชญ ตาสื่อ น.ต. พงษศักดิ์  ตาสื่อ รพ. สิริกิติ์

66 น.ส.ณัฐกานต เหมือนปอง พ.จ.อ. กฤษณะ  เหมือนปอง บก.ฐท.สส.

67 น.ส.ดวงรัตน ตรีนาย. พ.จ.อ.(พ) เซ็นต  ตรีนาย พันพ.กรมสน.สอ.รฝ

68 นายพีรณัฐ งามพงษพันธ น.ต. พิสิษฐ  งามพงษพันธ ศกล.พธ.ทร.

69 น.ส.บุษยมาศ แสงนิล น.ท. วิเชียร  แสงนิล เบี้ยหวัด ทร.

ก - 13
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ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

70 น.ส.ณัฏฐนิชา เล็มมณี พ.จ.อ. ศุภชัย  เล็มมณี ขว.ทร.

71 น.ส.วชิรญาณ ยืนยง น.ท. ยงยุทธ  ยืนยง สงเอง

72 นายวัชระ สุธาโร พ.จ.อ. รักชาติ  สุธาโร สถานีบิน กบร.กร.

73 น.ส.ธัญจิรา ศรีสุข ร.อ. สมนึก  ศรีสุข กองบิน 1 กบร.กร.

74 น.ส.ศศิธร มีแสง พ.จ.อ. ชาติชาย  มีแสง ศฝ.สอ.รฝ.

75 น.ส.ณัชชา วารุณประภา น.อ. เรืองวิทย  วารุณประภา สลก.ทร.

76 นายพัชรพล โภชนมาก ร.อ. ชาโณ  โภชนมาก กรมแพทย ทร.

77 น.ส.ปลันธนา อุตราศรี พ.จ.อ. สนทยา  อุตราศรี ร.ล.เทพา

78 น.ส.สิริคชา ฟองฟู น.ต. สมบูรณ  ฟองฟู กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

79 นายวรงกร ลัคนาวิวัฒน พ.จ.อ. วีระ  ลัคนาวิวัฒน ทัพเรือภาคที่ 2

80 น.ส.ทิฆัมพร แสงเพ็ญจันทร พ.จ.อ. สมศักดิ์  แสงเพ็ญจันทร ร.ล.อางทอง

81 น.ส.ญาณิศา ชัยสุวรรณ ร.อ. นริศ  ชัยสุวรรณ รพ. สิริกิติ์

82 น.ส.มุทิตา แถวอุทุม พ.จ.อ. นิเทศ  แถวอุทุม กองเรือบรรทุก ฮ.

83 น.ส.กรชนก แกวชู พ.จ.อ. วราวุฒิ  แกวชู รพ. สิริกิติ์

         พล.ร.ต.

                    ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จํากัด
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ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 1 ด.ช.ญาณวุฒิ โฮมราช น.ต.หญิง พรทิพา  สีชํานาญ รพ. สิริกิติ์

2 ด.ช.นัธทวัฒน จินดา ร.ท.หญิง วริสา  จินดา รพ. สิริกิติ์

3 ด.ญ.ประณยา ชวยทอง ร.ต. กฤษดา  ชวยทอง กองบิน 2 กบร.กร.

4 ด.ญ.พุทธาพร คชวงษ ร.ต.หญิง พัชรวดี  คชวงศ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

5 ด.ช.อาชวิน ศรีทองคํา น.ท. ฉัตรชัย  ศรีทองคํา สวพ.ทร.

6 ด.ญ.ศรสวรรค ทองยิ่ง น.ต. ศราวุธ  ทองยิ่ง บก. กร.

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

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

9 ด.ช.พิธา กาญจนะประยูร ร.ท. เอกรินทร  กาญจนะประยูร ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

10 ด.ญ.ชลธิดา เพชรชัย น.ต.หญิง ธิดารัตน  เพชรชัย รพ. สิริกิติ์

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

12 ด.ช.ณัฐชนน เจริญคุณ ร.ต. เดชลอย  เจริญคุณ สอ.1

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

14 ด.ญ.ณดาว อุนวงษ ร.อ. สมพร  อุนวงษ บก. กบร.

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

16 ด.ช.วีรภัทร โอภาอุตตบล ร.ท. พงษพันธ  โอภาอุตตบล กง.พันพ.กรมสน.พล.นย.

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

ประทวน 1 ด.ช.ศิววิชญ นงคทอง จ.อ. ทศพล  นงคทอง พัน สอ.11

2 ด.ช.ภานรินทร พิมพาแสง จ.ท. จรัญ  พิมพาแสง สน.สอ.

3 ด.ญ.บัณฑิตา ฤทธิ์ศิริ พ.จ.อ. บัณฑิต  ฤทธิ์ศิริ บก. กฝร.

4 ด.ช.ปวริศ โพธิ์แข็ง จ.อ. สุริยนต  โพธิ์แข็ง สอ.พัน22

5 ด.ช.วีระพล ผองใส จ.ท. วรุฒ  ผองใส พัน รฝ.12 กรม รฝ

6 ด.ญ.สิริกัญญา วิลาพันธ จ.อ. ปริญญา  วิลาพันธ ศสร.สอ.รฝ.

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

8 ด.ญ.พริมาภรณ ขุนเพ็ง จ.อ. พุทธินันท  ขุนเพ็ง บก. กบร.

9 ด.ญ.พิมลวรรณ จารัตน จ.อ. พิเทน  จารัตน บก.ฐท.สส.

10 ด.ญ.รัชฎาพรรณ คําชาง พ.จ.อ. ทะเวทย  คําชาง พัน 12

11 ด.ญ.ปยธิดา สุพรมอินทร จ.อ. ศราวุธ  สุพรมอินทร กองเรือลําน้ํา

ผนวก  ข

สหกรณออมทรัพยกองการฝก กองเรือยุทธการ จํากัด

รายชื่อผูไดรับทุนสงเสริมการศึกษา ประจําป 2563

 ระดับชั้นอนุบาล จํานวน 120 ทุน



ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 12 ด.ช.อิทธิกร จันทจรูญ พ.จ.อ. ภากร  จันทจรูญ ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

13 ด.ญ.ญาณิชศา โฮมราช จ.อ. รัชกร  โฮมราช พัน รฝ.12 กรม รฝ

14 ด.ญ.กรินทรา มั่นประสิทธิ์ จ.อ. กฤตยชญ  มั่นประสิทธิ์ กชพ.พธ.ทร.

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

16 ด.ช.สิรวิชญ อินทรมณี จ.อ. สมพงษ  อินทรมณี บก.กยฝ.กร .

17 ด.ญ.พันธุผรา รอดหนุน จ.อ. พันธุเทพ  รอดหนุน ร.ล.ภูมิพล

18 ด.ช.กิตติพงษ เกิดทรัพย จ.อ. ศศิพงษ  เกิดทรัพย เรือ ต.96

19 ด.ญ.ณัชชา พุทธา จ.อ. ทวีวุฒิ  พุทธา ดย.ทร.ฐท.กท.

20 ด.ช.ปกรณกิตติ์ ลิ้มสกุล พ.จ.อ. สมศักดิ์  ลิ้มสกุล กองสนับสนุน กร.

21 ด.ญ.พิมพวลัญช ทันจันทร พ.จ.ท. สมศักดิ์  ทันจันทร กรมสื่อสารทหารเรือ

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

23 ด.ช.ธนาธิป สังวิบุตร จ.อ. ไพโรจน  สังวิบุตร ศสร.สอ.รฝ.

24 ด.ญ.อัจฉริยา ประทุมรัตน จ.อ. ถาวร  ประทุมรัตน ร.ล.ทาดินแดง

25 ด.ญ.ภาอภิภา รมโพธิ์ชี จ.อ. อัครพล  รมโพธิ์ชี ขส.สน.สอ.

26 ด.ญ.จิรภิญญา ถองทอง จ.อ. มนตรี  ถองทอง พัน สอ.11

27 ด.ช.กวินทร แดนคําสาร พ.จ.อ. ภาคิน  แดนคําสาร กอท.ฐท.สส.

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

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

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

31 ด.ญ.กัญญาภัทร บอไทย พ.จ.อ. ชนวีร  บอไทย บก. กร.

32 ด.ช.ภัทรพงษ นิยมศรีสมศักดิ์ พ.จ.ต. สิทธิพงษ  นิยมศรีสมศักดกิองเรือดําน้ํา กร.

33 ด.ญ.มนัสนันท จันทะยา จ.อ. อภิวัฒน  จันทะยา บก.ฐท.สส.

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

35 ด.ช.วชิรวิทย เฟองทอง จ.อ. ยงยุทธ  เฟองทอง สอ.2

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

37 ด.ช.กิตตินันท อินทรงาม จ.อ. สุรชัย  อินทรงาม ร.ล.อางทอง

38 ด.ช.นนทพัทธ ผาผอง จ.อ. บัณฑิต  ผาผอง พัน รฝ.12 กรม รฝ

39 ด.ญ.ธิษณามดี วิจิตต พ.จ.ต. พีรพล  วิจิตต กรมอูทหารเรือ

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

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

42 ด.ช.ธีรดนย ชอบจิต จ.อ. อภิชัย  ชอบจิต รพ. สิริกิติ์

ข - 2
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ประทวน 43 ด.ช.พงศกฤต มาตยสอน จ.อ. ธนศักดิ์  มาตยสอน บก.กรม รฝ.1

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

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

46 ด.ช.เจตบดี วะโร พ.จ.อ. พัทธนพงษ  วะโร พัน รฝ.11 กรม รฝ

47 ด.ช.พงศสุวรรณ ลิขิตวงศตรีศรี จ.อ. พงศศิริ  ลิขิตวงศตรีศรี ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

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

49 ด.ช.ชรัญณวิทย ใบยา จ.อ. ชัชน  ใบยา บํานาญตัดผานธนาคาร

50 ด.ช.กลิน เล็กรัตน จ.อ. ดลวัฒน  เล็กรัตน กองบิน 2 กบร.กร.

51 ด.ญ.ทัณฑิภา เชื้อชาวนา จ.อ. พรเทพ  เชื้อชาวนา ร.ล.จักรีนฤเบศร

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

53 ด.ญ.กานตพิชชา แสงตะวัน พ.จ.อ. พงษศักดิ์  แสงตะวัน บก. กฝร.

54 ด.ช.ภาพิทยุตม เขียนวิจิตร จ.อ. นพเดช  เขียนวิจิตร บก. กฝร.

55 ด.ช.ชัชชาญ คงไชย พ.จ.อ. ไชยา  คงไชย บก.กรม รฝ.1

56 ด.ญ.ณิชชาพัชญ แสงโทโพธิ์ พ.จ.อ. จิรัฐฐ  แสงโทโพธิ์ กองบิน 2 กบร.กร.

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

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

ประทวน 59 ด.ญ.พิชญณภัทร นําจิตร พ.จ.อ. อนุชา  นําจิตร ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

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

61 ด.ญ.มีนานุช นาวีอุปถัมภ จ.อ. อํานาจ  นาวีอุปถัมภ บก. กฝร.

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

63 ด.ญ.เบญญาภา ขําเลิศ จ.อ. วสันต  ขําเลิศ ร.ล.ภูมิพล

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

65 ด.ญ.สุธีกานต คชาเกตุ จ.อ. สุเทพ  คชเกตุ ศสร.สอ.รฝ.

66 ด.ช.อัครปวินท หุยวัน จ.อ. ณรงค  หุยวัน กองบิน 1 กบร.กร.

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

68 ด.ช.รฐนนท ภักดีนวล จ.อ. ณัฐศักดิ์  ภักดีนวล นสร.กร.

69 ด.ญ.ปณทิตา รุนพงษ จ.อ. ประวิทย  รุนพงษ ศสร.สอ.รฝ.

70 ด.ช.ธนกฤต จงสูงเนิน จ.อ. สมพร  จงสูงเนิน ร.ล.ภูมิพล

71 ด.ญ.เทียรตะวัน แสงขาว จ.อ. รุงตะวัน  แสงขาว ร.ล.ภูมิพล

72 ด.ญ.ลัลนณภัทร ไตรนาครัตนกุล จ.อ. ชนินทร  ไตรนาครัตนกุล ทัพเรือภาคที 1

73 ด.ช.พงษปกรณ นิ่มมา จ.อ. ธวัชชัย  นิ่มมา นสร.กร.

 ระดับชั้นอนุบาล จํานวน 120 ทุน
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ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 74 ด.ช.คณิศร ทิวะกะสิน จ.อ. อนันตศักดิ์  ทิวะกะสิน กองเรือบรรทุก ฮ.

75 ด.ญ.ชนัญชฎา ชูชื่น จ.อ. โกวิท  ชูชื่น ร.ล.ภูมิพล

76 ด.ช.ณัฐภัทร กันทา จ.อ. สิรวิชญ  กันทา นสร.กร.

77 ด.ญ.กมลพร พิพิธกุล จ.อ. การุญ  พิพิธกุล กองเรือลําน้ํา

78 ด.ญ.ปวรปรัชญ แกวออน พ.จ.อ. จักราวุธ  แกวออน ร.ล.ตากสิน

79 ด.ช.บุณณวิช แสงทอง พ.จ.อ.หญิง ศุภรัตน  แสงทอง รพ. สิริกิติ์

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

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

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

83 ด.ช.ณัฏฐนันท พิณพาทย พ.จ.อ. กฤษณะ  พิณพาทย ทัพเรือภาคที 1

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

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

86 ด.ช.กฤติน แพรกเมือง พ.จ.อ. โกศล  แพรกเมือง พัน สอ.11

87 ด.ญ.ปรีชญา คะเนนอก จ.อ. ยุทธการ  คะเนนอก กองบิน 2 กบร.กร.

88 ด.ช.พีรดนย เชื้อโชติ พ.จ.อ. วิชาญ  เชื้อโชติ ร.ล.ปตตานี

89 ด.ญ.ชัชชญา รัตนวรรณ จ.อ. เมธี  รัตนวรรณ ร.ล.จักรีนฤเบศร

90 ด.ช.ราชภักดิ์ สามูล จ.อ. ณฐภัทร  สามูล กองบิน 1 กบร.กร.

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

92 ด.ช.นพเกา เมืองกริ่ม พ.จ.อ. จรูญ  เมืองกริ่ม ศสร.สอ.รฝ.

93 ด.ญ.ณิชาภา ชอลัดดา พ.จ.ท. มงคล  ชอลัดดา ร.ล.เสม็ด

94 ด.ญ.ณัฐลัดดา พันมวง พ.จ.ต. ชัยวิทย  พันมวง กรมสรรพาวุธ ทร.

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

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

97 ด.ญ.สรัลพร พงศอาภรณ พ.จ.อ. สมพร  พงศอาภรณ ร.ล.แกลง

98 ด.ช.ภูผา สารีพันธ พ.จ.อ. วุฒิ  สารีพันธ กองบิน 2 กบร.กร.

ลูกจาง 1 ด.ญ.ธันยชนก ภัทรเลิศวรกิตติ์ นางสาว รมณี  เหลืองออน กองสนับสนุน กร.

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

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

4 ด.ญ.ชัญญา ศรีบุบผา นางสาว ศิริรัตน  ชาติฉมัง บก. กบร.

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

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด
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สัญญาบัตร 1 ด.ญ.กัลยาณี ดํารงคนาวิน ร.ต. สานิต  ดํารงคนาวิน เบี้ยหวัด ทร.

2 ด.ช.ภูมิรพี วงษโคว วาที่ ร.ต. เอกรินทร  วงษโคว กองเรือดําน้ํา กร.

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

4 ด.ญ.สุพรรณิการ หมิดปลอง ร.ต. ศุภักษร  หมิดปลอง สถานีบิน กบร.กร.

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

6 ด.ช.วชิรวิทย นิลนอย น.ต. มนู  นิลนอย บก. กฝร.

7 ด.ญ.พราวพรรณ เฟองวัฒน ร.ต.หญิง จันทรา  เฟองวัฒน รพ.อาภากรเกียรติวงศ

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

9 ด.ญ.ภัทรชนก สีโม ร.ท. พีรพัฒน  สีโม กรมสื่อสารทหารเรือ

10 ด.ญ.ปณฑิตา ชื่นหะทัย ร.ท. กมลาศน  ชื่นหะทัย บก. กฝร.

11 ด.ญ.ชนัญชิดา ชูอิฐ ร.ต. สุบิน  ชูอิฐ กองบิน 2 กบร.กร.

12 ด.ช.ปารวี คูณขุนทด ร.ต. ปรีชา  คูณขุนทด บก. กฝร.

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

14 ด.ช.กตัญู ริมราง น.ท. สาโรจน  ริมราง เบี้ยหวัด ทร.

15 ด.ช.ศิริวัชร สุขสมร ร.ท. ปรีชา  สุขสมร กองเรือบรรทุก ฮ.

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

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

18 ด.ญ.มนปพร เกียรติทัศ น.ต.หญิง สรณอัณณ  เกียรติทัศ รพ. สิริกิติ์

19 ด.ญ.จันทรรัตน คงปาน ร.ต. พิสิษฐ  คงปาน สอ.พัน22

20 ด.ช.ณวัฒน ดวงเอียด ร.ต. ธวัชชัย  ดวงเอียด กง. รร.ชุมพล ฯ

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

22 ด.ช.ปุริมปรัชญ อวยสวัสดิ์ ร.ท. กิตติพงษ  อวยสวัสดิ์ ร.ล.สุรินทร

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

24 ด.ช.สหรัฐ ประยูรทอง ร.อ.หญิง ลีลาวดี  ประยูรทอง รพ.อาภากรเกียรติวงศ

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

26 ด.ญ.วิมลลักษณ อินทจันทร ร.อ. สุบรรณฐิ์  อินทจันทร กองสนับสนุน กร.

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

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

29 ด.ช.กฤชพัฒน จอยกลา น.ต.หญิง จริยา  เสร็จกิจ รพ. สิริกิติ์

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

31 ด.ช.นาวากร สุนทรศารทูล น.ท. พลากร  สุนทรศารทูล บก. กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 32 ด.ญ.ชณิกานต สุขเลิศ ร.ต. บรรเจิด  สุขเลิศ รพ.อาภากรเกียรติวงศ
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33 ด.ญ.ฉัตรียา เลิศสุวิมล น.ต.หญิง สิริวรรณ  ปฐมทอง รพ. สิริกิติ์

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

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

36 ด.ญ.ณัฐธิสา สุขมาก ร.อ. มาลุต  สุขมาก รพ. สิริกิติ์

37 ด.ช.นราธิป เนยสูงเนิน ร.อ. พิเนตต  เนยสูงเนิน ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

38 ด.ช.ยศกฤต ทับพึง ร.อ. พิเชษฐพงศ  ทับพึง ศสร.สอ.รฝ.

39 ด.ญ.ปาณิสรา ไชยงค วาที่ น.ต. ชนาธิป  ไชยงค บก. กร.

40 ด.ช.สิรวิชญ พายสาสินธุ ร.ท. เมษา  พลายสาสินธุ กง. รร.ชุมพล ฯ

41 ด.ญ.สุพิชฌาย เรือนพรม ร.ต. ไชยยันต  เรือนพรม กง. รร.ชุมพล ฯ

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

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

44 ด.ช.กรัณ กิมสุวรรณ ร.อ. ประสาท  กิมสุวรรณ รพ. สิริกิติ์

45 ด.ญ.ปุณณดา มีชัย ร.ท. บรรพต  มีชัย กง.ทร.

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

47 ด.ญ.กานตธิดา สุวารี น.ต. สุรเชษฐ  สุจารี บก.สอ.รฝ .

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

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

50 ด.ช.วรโชติ ทับแสง น.ต.หญิง วรันธร  พรมสนธิ์ กรมแพทย ทร.

51 ด.ช.ปวริศ ชมศรี ร.ต. ปริญญา  ชมศรี ร.ล.จักรีฯ กบร.กร.

52 ด.ญ.พัชญธิดา ศรีรัตน ร.ต. ปอมเพชร  ศรีรัตน ร.ล.ชลบุรี

53 ด.ญ.ณฐอร วองทั่ง ร.ท. วิทยา  วองทั่ง อูราชนาวีมหิดล อร.

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

55 ด.ช.รุงรดิศ มากสกุล ร.อ. กมล  มากสกุล บก.สอ.รฝ .

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

57 ด.ญ.โสภิดา กรางปรีชา ร.อ. วีระยุทธ  กรางปรีชา กองเรือลําน้ํา

58 ด.ช.ณัฐกรณ เพ็ชรสุวรรณ ร.ต. สุรเดช  เพ็ชรสุวรรณ ศฝ.สอ.รฝ.

59 ด.ช.นาวิน ราชจําป ร.อ. สุริยา  ราชจําป กทส.ฐท.สส.

60 ด.ช.ณฐพงศ หาสุข ร.ท. บุญทวี  หาสุข กองบิน 1 กบร.กร.

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

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

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญาบัตร 63 ด.ญ.ชนมณภัทร หอมนาน วาที่ ร.ต. คชา  หอมนาม สถานีบิน กบร.กร.

64 ด.ญ.จิดาภา พูลเจริญ ร.ท. หนุม  พูลเจริญ สถานีบิน กบร.กร.
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65 ด.ญ.กรพันธุ โยธิบาล ร.ต. อุทัย  โยธิบาล กรมสื่อสารทหารเรือ

66 ด.ช.ธนวัฒน หอมชื่น ร.ต. ศุภวัตร  หอมชื่น บก.กฟก.2 กร.

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

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

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

70 ด.ญ.นันทิชา วงษไพศาล ร.ต. สุริยัน  วงษไพศาล กองบิน 2 กบร.กร.

71 ด.ช.นภัทร วรเจริญศรี น.ต.หญิง สิริรัตน  วรเจริญศรี ร.พ.ปนเกลา

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

73 ร.ต.พงศธร เพชรเรื่อง ร.ต. ถวัลย  เพชรเรียง บก. กฝร.

74 ด.ญ.วรัณญา ปาเชน วาที่ ร.ต. ศิริพงษ  ปาเชน ร.ล.จักรีนฤเบศร

75 ด.ช.ศรัณยภัทร เมาตะยา น.ต. บุญเต็ม  เมาตะยา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

76 ด.ญ.ธันยมัย วันคํา ร.ท. สุนทร  วันคํา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

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

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

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

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

81 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ลาดคํา ร.ต. บุญเกิด  ลาดคํา กองเรือดําน้ํา กร.

82 ด.ช.เมธีนันท พุมพวง น.ต.หญิง ยุพเยาว  พุมพวง รพ. สิริกิติ์

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

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

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

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

87 ด.ช.นครินทร รอดเจริญ ร.ต. บุญเสริม  รอดเจริญ กองบิน 2 กบร.กร.

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

89 ด.ช.วัชรพล จันทรกลม วาที่ ร.ท. อาทร  จันทรกลม ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

90 ด.ช.คุณานนท แตงแกว ร.ต. คมสัน  แตงแกว ศฝ.สอ.รฝ.

91 ด.ญ.ชัญญาภัส แกววิกยกรณ ร.ต. กิตติพัทธ  ทําทอง นสร.กร.

92 ด.ช.ณฐภณ เฮประโคน น.ท. พรหมศร  เฮประโคน กรง.ฐท.สส .

93 ด.ญ.ฉัฎณัฐฎา เอี่ยมโอภาส น.ต.หญิง กมลชนก  เอี่ยมโอภาส รพ. สิริกิติ์

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญาบัตร 94 ด.ช.รัชพล แสงมา น.อ. ยุทธนา  แสงมา กง.นย.

95 ด.ช.ธัญชนิต มรกต น.ต.หญิง สมพร  มรกต รพ. สิริกิติ์

96 ด.ญ.ปภังกร ลัทธิกุล น.ต.หญิง พักตรวิภา  ลัทธิกุล รพ. สิริกิติ์
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97 ด.ช.ชลพลช สุมา น.ต.หญิง มธุรส  พุฒทอง รพ. สิริกิติ์

98 ด.ช.ปภากร กุลหงษ ร.ต. เมธี  กุลหงษ ร.ล.ตาป กฟก.1

99 ด.ช.ชรินพัชร ชูวงษ น.ท. นิมิต  ชูวงษ เบี้ยหวัด ทร.

100 ด.ช.ภูริชร รัชวัฒน ร.ท. สุวรรณ  รัชวัฒน กง. รร.ชุมพล ฯ

101 ด.ช.ภูมิพัฒน ศรีปลั่ง ร.อ. ธงชัย  ศรีปลั่ง บก.กตอ.กร .

102 ด.ญ.ศรันพร เกิดไกล ร.อ. ณรงค  เกิดไกล ร.ล.รัตนโกสินทร

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

104 ด.ช.นาราภัทร เอี่ยมแจง ร.อ. สามารถ  เอี่ยมแจง ศฝ.สอ.รฝ.

105 ด.ญ.ศุยาศิณี เกตุชลารัตน ร.อ. ชัยรัตน  เกตุชลารัตน บก. กฝร.

106 ด.ญ.นรกมล นวลจันทร น.ต. นราสินธุ  นวลจันทร บก. กบร.

107 ด.ญ.ธนสร รัตนนิล ร.อ. เอกราช  รัตนนิล สอ.1

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

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

110 ด.ญ.ปญญพัชร เวียงทองชุติไชย น.ท. อริยธัช  เวียงทองชุติไชย บก.กฟก.2 กร.

111 ด.ช.ธนายุต เข็มวงศ น.ท. เฉลิม  เข็มวงค รพ.อาภากรเกียรติวงศ

112 ด.ช.จิรพัฏฐ นวลจันทร ร.ท. ธนภูมิ  นวลจันทร บก.ฐท.สส.

113 ด.ช.ธมกร พรรณอรรถ ร.ต. ประเสริฐ  พรรณอรรถ บก.กยฝ.กร .

114 ด.ญ.พิมพปภัชญ ใจใหญ น.ท. บุญสถิตย  ใจใหญ ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

115 ด.ช.ชนนน พัสตรานนท น.ท. จตุรงค  พัสตรานนท รพ. สิริกิติ์

116 ด.ช.ธีรธัญ จันทรเขียว น.อ. สมศักดิ์  จันทรเขียว กรมพัฒนาการชาง อร.

ประทวน 1 ด.ญ.สุปวีณ บุญนิมิตร พ.จ.อ. วสันต  บุญนิมิตร เบี้ยหวัด ทร.

2 ด.ช.อิทธิชัย เตียธงชัย จ.อ. บุญชัย  เตียธงชัย สอ.1

3 ด.ช.ชินนรงค สุธาโร พ.จ.อ. รักชาติ  สุธาโร สถานีบิน กบร.กร.

4 ด.ช.จิรภัทร พัชนะ จ.อ. สุชล  พัชนะ ทัพเรือภาคที่ 3

5 ด.ช.ปณฑธร อวมอาง จ.อ. วัชรา  อวมอาง บก.กฟก.1 กร.

6 ด.ญ.กัญชลิกา ใจกรด จ.อ. เกียรติศักดิ์  ใจกรด บก. กฝร.

7 ด.ช.ภวัต มิ่งสมร จ.ต.หญิง ญาณิกา  แกวพฤกษ กง. รร.ชุมพล ฯ

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 8 ด.ญ.ปาพจนา แกวกังวาล จ.อ. ปารีส  บุญเจริญ กองบิน 2 กบร.กร.

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

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

11 ด.ช.กฤษณ วงศกฎ จ.อ. ประสิทธิ์  วงศกฎ พัน รฝ.11 กรม รฝ
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12 ด.ญ.ธัญพิชชา วัฒนทัพ จ.อ. อนุสรณ  วัฒนทัพ กองสนับสนุน กร.

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

14 ด.ช.วรัญู พันพรมมา จ.อ. วิโรจน  พันพรมมา บก. กฝร.

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

16 ด.ช.กรวิวัฒน ศรีขิม จ.อ.หญิง จุฑารัตน  ศรีขิม บก.กยพ.กร .

17 ด.ญ.มุจิรานันท รอดหนุน จ.อ. นินันต  รอดหนุน บก. กฝร.

18 ด.ช.พัชรพงษ วันสุนิล จ.อ. อัครเดช  วันสุนิล กองบิน 1 กบร.กร.

19 ด.ช.ธนกร เจริญทรัพย จ.อ. สมชาย  เจริญทรัพย ร.ล.ตากสิน

20 ด.ญ.สลิลทิพย อิ่มใจ จ.อ. สัญชัย  อิ่มใจ กองเรือดําน้ํา กร.

21 ด.ช.ภาณุวิชญ สงโสด จ.อ. ภานุพงศ  สงโสด บก.กฟก.2 กร.

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

23 ด.ช.จิรัฎฐ ไทยประเสริฐ จ.อ. เฉลิมพล  ไทยประเสริฐ เรือ ต.219

24 ด.ญ.ณิชาภัทร วันแกว พ.จ.อ. สุรพศ  วันแกว พัน รฝ.12 กรม รฝ

25 ด.ญ.ฐิติพันธุ วิสุทธาจารย พ.จ.อ. ศรัทธา  วิสุทธาจารย เบี้ยหวัด ทร.

26 ด.ช.นรวิชญ สุขศิริ จ.อ. นพวพล  สุขศิริ กองเรือลําน้ํา

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

28 ด.ช.พชรดนัย มุงหมาย จ.อ. ทวีชัย  มุงหมาย พัน 21

29 ด.ช.วิสศรุต หลักคําพันธ จ.อ. อัครเดช  หลักคําพันธ กองสนับสนุน กร.

30 ด.ช.ปณณทัต วงศน็อต จ.อ. ณัฐพงศ  วงศนอต บก.กยฝ.กร .

31 ด.ช.วรปรัชญ โฮนอก จ.อ. ณัฐพงษ  โฮนอก พัน สอ.11

32 ด.ช.ทัศภูมิ โคตธารินทร จ.อ. ยอดชาย  โคตธารินทร บก. กฝร.

33 ด.ญ.ขรินทิพย เทศทอง พ.จ.ท. อดิเทพ  เทศทอง อูราชนาวีมหิดล อร.

34 ด.ญ.กฤตพร เพียสังกะ พ.จ.ต. องคอาจ  เพียสังกะ ร.ล.ภูเก็ต

35 ด.ช.เตวิช บุญมา จ.อ. ณัฐนันท  บุญมา บก. กฝร.

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

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

38 ด.ญ.พิชญธิดา ทองคํา พ.จ.ต. สมพงษ  ทองคํา บก.กฟก.2 กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 39 ด.ช.วีรภัทร มะธิมาปะเข จ.อ. วิเชียร  มะธิมาปะเข พัน รฝ.12 กรม รฝ

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

41 ด.ช.จิรภัทร เนียมดวง พ.จ.ท. ศรายุทธ  เนียมดวง บก. กบร.

42 ด.ญ.กัญพิชญ จันทรเพ็ญ พ.จ.อ. พิศิษฐ  จันทรเพ็ญ กองบิน 2 กบร.กร.

43 ด.ช.จิราวุฒิ ซื้อคา จ.อ. ณัฐพงษ  ซื้อคา ร.ล.แรด
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44 ด.ช.ภาสกร ชวยบํารุง จ.อ. จิรวัฒน  ชวยบํารุง ร.ล.ศรีราชา

45 ด.ญ.ปภัทรชญา ดูใหดี จ.อ. เศรษฐศาสตร  ดูใหดี สถานีบิน กบร.กร.

46 ด.ญ.จิรัฐกาฬ รัตนพลที จ.อ. ทวิช  รัตนพลที พัน 21

47 ด.ญ.พิชชาวีร เลี่ยนเพชร พ.จ.ท. ดํารงคเดช  เลี่ยนเพชร บก. กบร.

48 ด.ช.จิรกิตต วิทยานุกรณ พ.จ.อ. นิมิตร  วิทยานุกรณ กองบิน 1 กบร.กร.

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

50 ด.ญ.กมลพร คําภิมูล พ.จ.ต. พชร  คําภิมูล พัน รฝ.12 กรม รฝ

51 ด.ช.รัชกฤษ เทียบแกว จ.อ. ธนวัฒน  เทียบแกว กรมสรรพาวุธ ทร.

52 ด.ญ.นลินญา ทองทิพย พ.จ.ต. นวพล  ทองทิพย พัน รฝ.11 กรม รฝ

53 ด.ญ.กัญญณัชชา หันมนตรี จ.ต. ธนัตถสิษฐ  หันมนตรี ร.ล.สิมิลัน

54 ด.ญ.กุลจิรา เตียธงชัย พ.จ.อ. ธนชัย  เตียธงชัย ร.ล.จักรีฯ กบร.กร.

55 ด.ช.ณัฐวุฒิ รักประชา จ.อ. กฤษดา  รักประชา บก.กรม รฝ.1

56 ด.ช.ธีรยุทธ บุตราช จ.อ. นครินทร  บุตราช ทัพเรือภาคที่ 3

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

58 ด.ญ.กัญญาพัชร ดวงสีนวล จ.อ. สุนทร  ดวงสีนวล ทัพเรือภาคที่ 2

59 ด.ญ.ณฐมน ภิญโญกิตติ์ พ.จ.อ. อดุลศักดิ์  ดอกบัว ศสร.สอ.รฝ.

60 ด.ญ.จันทมณี นิลอัมพร พ.จ.ท. อํานาจ  นิลอัมพร กง. รร.ชุมพล ฯ

61 ด.ญ.ปวีณธิดา โละพันธ จ.อ. มนูญ  โสะพันธ ทัพเรือภาคที่ 3

62 ด.ช.ธญานน ชมสูงเนิน จ.อ. ไฉน  ชมสูงเนิน กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

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

64 ด.ญ.พิมญาดา พรมชัยยา พ.จ.อ. วีรพงษ  พรมชัยยา บก.กฟก.2 กร.

65 ด.ญ.ธรณธันย ทิมละมอม จ.อ. จักษุพงษ  ทิมละมอม เรือ ต.98

66 ด.ช.ณัฐพัชร วงศษาแกนจันทร จ.อ. เสฐียรพงษ  วงคษาแกนจันทรร.ล.ภูมิพล

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

68 ด.ช.พัทธดนย ฆนาพรวรกาญจน พ.จ.ท. ไพบูลย  ฆนาพรวรกาญจน ร.ล.เจาพระยา

69 ด.ญ.อญัชญาน แสนมิตร จ.อ. ปราโมทย  แสนมิตร กองบิน 1 กบร.กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 70 ด.ช.นิติธร มูลมณี พ.จ.อ.หญิง เสาวนีย  มูลมณี รพ. สิริกิติ์

71 ด.ญ.วรวลัญช มิจนทรัพย พ.จ.อ. ธรรมนูญ  มิจนทรัพย รพ.อาภากรเกียรติวงศ

72 ด.ช.ภูมิธรรม รอดพันหน พ.จ.อ. ณัฐพงษ  รอดพันหน กองเรือบรรทุก ฮ.

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

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

75 ด.ญ.กมลชนก กมลฤกษ จ.อ. เกรียงไกร  กมลฤกษ ศสร.สอ.รฝ.
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76 ด.ช.ตฤณ เฉลยวาเรศ พ.จ.อ.หญิง พิณทิพย  เฉลยวาเรศ รพ. สิริกิติ์

77 ด.ช.กิตติวัฒน ทรัพยสมรวย พ.จ.ต. นนทนันท  ทรัพยสมรวย บก. กร.

78 ด.ช.ฐิติสรณ ติ่งดา จ.อ. เฉลิม  ติ่งดา บก.กยฝ.กร .

79 ด.ช.ภัทรพงษ เหยียดรัมย จ.อ. พิษณุพงษ  เหยียดรัมย ร.ล.สายบุรี

80 ด.ญ.อนัญญา ไชยเจริญ พ.จ.อ. พงษภัทร  ไชยเจริญ อูราชนาวีมหิดล อร.

81 ด.ช.พงษพสิน เชิดชมกลิ่น พ.จ.ต. วรพงษ  เชิดชมกลิ่น กง. รร.ชุมพล ฯ

82 ด.ญ.ปริยากร เย็นสบาย พ.จ.อ. สําราญ  เย็นสบาย พัน รฝ.12 กรม รฝ

83 ด.ช.นิธิศธร จนทรเต็ม พ.จ.อ. จําลอง  จันทรเต็ม ทัพเรือภาคที 1

84 ด.ญ.ปราณฉัตร สุวรรณเพิ่ม จ.อ. สุรพันธุ  สุวรรณเพิ่ม กองสนับสนุน กร.

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

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

87 ด.ญ.สุปวีณ วงศสุพรรณ พ.จ.อ.หญิง ฉวีวรรณ  คําตัน รพ. สิริกิติ์

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

89 ด.ญ.ปรีชญาน คาระโก จ.อ. วิทยา  คาระโก ร.ล.จักรีนฤเบศร

90 ด.ญ.กฤติมา สุทธิรักษ พ.จ.อ. กฤตยช  สุทธิรักษ ฐานทัพเรือพังงา

91 ด.ช.ลิปปภาร สมขวัญ พ.จ.อ. ประภาส  สมขวัญ สอ.พัน22

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

93 ด.ญ.ภวรัญชน มีบํารุง จ.อ. ภวิศ  มีบํารุง บก. กฝร.

94 ด.ช.นรากร เคนชาลี พ.จ.ท. เดชา  เคนชาลี บก.กฟก.2 กร.

95 ด.ช.ศศิพงศ ชางเหล็ก พ.จ.ท. ชลากร  ชางเหล็ก กองสนับสนุน กร.

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

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

98 ด.ญ.นาขวัญ ยอดดําเนิน พ.จ.ท. ประกอบ  ยอดดําเนิน กง. รร.ชุมพล ฯ

99 ด.ช.อรรถกฤต มณีนพรัตน พ.จ.อ.หญิง อรทัย  มณีนพรัตน รพ. สิริกิติ์

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

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 101 ด.ช.กองภพ ศิริแกว พ.จ.ท. จักรพงศ  ศิริแกว บก. กฝร.

102 ด.ญ.ยิ่งมณี ศรีสมอ พ.จ.ต. เสริม  ศรีสมอ ร.ล.สุโขทัย

103 ด.ญ.ธัญวลัย ภวัตณัฐรัชต จ.อ. ณัฐวรรษน  ภวัตณัฐรัชต กองสนับสนุน กร.

104 ด.ญ.ฐาปณี ดวงสมร พ.จ.ท. บัญชา  ดวงสมร บก. กร.

105 ด.ญ.กัญญาวีร ชาติโยธิน พ.จ.อ. รุงนภา  ชาติโยธิน พัน รฝ.12 กรม รฝ

106 ด.ช.พหุคุณ สุวรรณทร พ.จ.อ. อุทัย  สุวรรณทร กรมสื่อสารทหารเรือ

107 ด.ช.กฤษณพัฒน สุณาวงษ จ.อ. ระพีพัฒน  สมสู ขส.ฐท.สส.
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108 ด.ช.นวพล โพธิ์หลา พ.จ.อ. ครรชิตพล  โพธิ์หลา บก.กตอ.กร .

109 ด.ช.กฤตยชญ อินทรศวร พ.จ.อ. จักรกฤษณ  อินทรศวร นสร.กร.

110 ด.ช.ชัชพิสิฐ จูมัจฉะ พ.จ.อ. ไพโรจน  จูมัจฉะ ศสร.สอ.รฝ.

111 ด.ช.ฐิติพงศ วงคประเทศ พ.จ.อ. วิสิษฐ  วงคประเทศ บก.ฐท.สส.

112 ด.ญ.ดรัญพร ครุฑสุวรรณ พ.จ.อ. ปฏิญญาวุฒิ  ครุฑสุวรรณ บก. กบร.

113 ด.ญ.ศุภาพิชญ กัณหา พ.จ.อ. จิรพันธ  กัณหา กองบิน 2 กบร.กร.

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

115 ด.ญ.ลลิตภัทร ฤทธิโชค จ.อ. เกรียงศักดิ์  ฤทธิโชค ร.ล.รัตนโกสินทร

116 ด.ช.รณกร อินทะสิงห พ.จ.อ. บุญโฮม  อินทะสิงห ร.ล.ภูมิพล

117 ด.ช.ศักดา ศิริปยนาค จ.อ. สุรเดช  ศิริปยนาค นสร.กร.

118 ด.ญ.ทิพยพินันทน พิมใจ พ.จ.อ. อัศวิน  พิมใจ ร.ล.จักรีนฤเบศร

119 ด.ช.ภูวเนตร นาคจุติ พ.จ.อ. สมเกียรติ  นาคจุติ สอ.พัน22

120 ด.ญ.นิศาชล แสนโคตร พ.จ.อ. นัน  แสนโคตร ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

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

122 ด.ช.อัยการ หวานอารมณ จ.อ. พิษณุ  หวานอารมณ กรมยุทธศึกษา ทร.

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

124 ด.ช.ธิติกร งอกสิน พ.จ.อ. โอภาส  งอกสิน พัน รฝ.11 กรม รฝ

125 ด.ญ.พีรดา จําปาทอง พ.จ.อ. ยงยุทธ  จําปาทอง ร.ล.ทยานชล

126 ด.ช.อาณุ เพ็ชรรอด จ.อ. อาทิตย  เพ็ชรรอด ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

127 ด.ช.ธาราเทพ มาตยเมือง พ.จ.อ. ธรรมนูญ  มาตยเมือง กองเรือลําน้ํา

128 ด.ญ.จันทวรรณ วงษพิทักษ จ.อ. จตุรงค  วงษพิทักษ บก. กฝร.

129 ด.ช.นราวิชญ ดีพาชู พ.จ.อ. บรรทม  ดีพาชู สอ.พัน22

130 ด.ช.มงคลกิตติ์ รอดสวัสดิ์ พ.จ.อ. เอกชัย  รอดสวัสดิ์ อจปร.อร.

131 ด.ช.กันติทัต กลับแปน พ.จ.อ. ชัยวัฒน  กลับแปน สอ.พัน22

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 132 ด.ช.นนทปวิธ ประทีปจินดา พ.จ.อ. ชัยวัฒน  ประทีปจินดา พัน รฝ.11 กรม รฝ

133 ด.ญ.กัญญาภัทร ทองมาก พ.จ.อ. สายรุง  ทองมาก ศสร.สอ.รฝ.

134 ด.ญ.กัญญาพัชร คนหาญ พ.จ.อ. เพชรภูไทย  คนหาญ ร.ล.กระบุรี

135 ด.ญ.ธันยพร สุนสุข จ.อ. ขจร  สุนสุข กองเรือดําน้ํา กร.

136 ด.ญ.สินีนารถ ตุมวิจิตร จ.อ. สิทธิชัย  ตุมวิจิตร อูราชนาวีมหิดล อร.

137 ด.ญ.พิชญาภัค เครือใจ จ.อ. ปยะพงษ  เครือใจ บก. กร.

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

139 ด.ช.ธราเทพ แกวไตรรัตน จ.อ. สรศักดิ์  แกวไตรรัตน บก.กยฝ.กร .
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140 ด.ญ.พัชริญา ตันเวชกุล พ.จ.อ. พชรพล  ตันเวชกุล ทัพเรือภาคที่ 2

141 ด.ช.ศุภกร สุโรพันธ พ.จ.อ. นิพนธ  สุโรพันธ กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

142 ด.ช.จารุพัฒน จินดาโชติ จ.อ. คมสัน  จินดาโชติ กองเรือดําน้ํา กร.

143 ด.ญ.ขวัญกมล กําปนทอง พ.จ.อ. เฉลิมเกียรติ  กําปนทอง บก.กฟก.1 กร.

144 ด.ญ.สรัลชนา ชํานาญ พ.จ.ท. สุวิทย  ชํานาญ ร.ล.ตากสิน

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

146 ด.ช.ธีระภัทร เพ็ชรเรือนทอง จ.อ. ธีระยุทธ  เพ็ชรเรือนทอง สอ.พัน22

147 ด.ช.รณชัย พรชุบ จ.อ. คณิน  พรชุบ ร.ล.ปนเกลา

148 ด.ญ.ฐิตาพร คงนวล พ.จ.อ. จรูณ  คงนวล ทัพเรือภาคที่ 2

149 ด.ช.วรภพ ขุนศรี จ.อ. พงศศักดิ์  ขุนศรี ทัพเรือภาคที่ 2

150 ด.ญ.นภาวี ทูลแกว พ.จ.อ. ไพโรจน  ทูลแกว กองบิน 2 กบร.กร.

151 ด.ช.ภัทรกร ศิริธร พ.จ.อ. นัฐพล  ศิริธร ร.ล.จักรีนฤเบศร

152 ด.ญ.วริษรดา ยืนยง พ.จ.ต. มานพ  ยืนยง กองบิน 2 กบร.กร.

153 ด.ญ.ปณฎารีย เอี่ยนเลง พ.จ.อ. ฤทธิชัย  เอี่ยนเลง นสร.กร.

154 ด.ญ.สุชัญญา หวังทอง จ.อ. วิริยะ  หวังทอง ร.ล.กระบี่

155 ด.ญ.นันทนภัส ซาอินทร จ.อ. พิศาลสิน  ซาอินทร กองบิน 2 กบร.กร.

156 ด.ญ.ชญาณนันท ฤทธิ์มนตรี จ.อ. ยุทธนา  เรืองจันทร ศสร.สอ.รฝ.

157 ด.ช.วงศธร กลอมวิจิตร จ.อ. โสฬส  กลอมวิจิตร กง. รร.ชุมพล ฯ

158 ด.ญ.วรัชยา ราชนุเคราะห จ.อ. เรืองยศ  ราชนุเคราะห บก. กฝร.

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

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

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

162 ด.ช.ภัทรพล เย็นฉ่ํา พ.จ.อ. เอนก  เย็นฉ่ํา ศสร.สอ.รฝ.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 163 ด.ญ.พิมพพิสุทธิ์ ฉายจรูญ พ.จ.อ. พิมาน  ฉายจรูญ ขส.สน.สอ.

164 ด.ช.ธีรเกียรติ จันจัด จ.อ. วุฒิชัย  จันจัด กรมสื่อสารทหารเรือ

165 ด.ช.กิตพิทักษ ตันภา จ.อ. เกษมสันต  ตันภา สอ.2

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

167 ด.ญ.นรีรัตน พิลาจันทร จ.อ. สมคิด  พิลาจันทร บก. กร.

168 ด.ญ.อภิญญา ลัดดา พ.จ.อ. วิชิต  ลัดดา กองสนับสนุน กร.

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

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

171 ด.ช.กฤชคุณ โสมขันเงิน จ.อ. ณัฐวรรธม  โสมขันเงิน ศฝ.สอ.รฝ.
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172 ด.ช.ปณณวิชญ ศรีน้ําเงิน จ.อ. วิรัตน  ศรีน้ําเงิน บก.กยพ.กร .

173 ด.ญ.วรรณณิศา คํามงคุณ จ.อ. ประมวล  คํามงคุณ กองบิน 1 กบร.กร.

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

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

176 ด.ญ.ณิชานันท สายแวว จ.อ. หันสา  สายแวว อูราชนาวีมหิดล อร.

177 ด.ช.ปณณฑัต สุวรรณ จ.อ. ศุภกร  สุวรรณ ศกล.พธ.ทร.

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

179 ด.ญ.มนฐิตา ภูผานิล จ.อ. มนตรี  ภูผานิล ทัพเรือภาคที 1

180 ด.ญ.ภัทธิยา จันทรพุฒ จ.อ. พงศธนาสิชฌ  จันทรพุฒ กรมสื่อสารทหารเรือ

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

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

183 ด.ญ.วชิรญาณ ประพฤตินอก พ.จ.อ. วุฒิชัย  ประพฤตินอก เรือ ต.267

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

185 ด.ช.พีระมล หนูปก พ.จ.ต. รณรงค  หนูปก กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

186 ด.ช.อัศนัย ชัยมงคล จ.อ. อนุวัฒน  ชัยมงคล ร.ล.จักรีนฤเบศร

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

188 ด.ญ.มณีฉัตร พุมเกษม พ.จ.ต. ชนันท  พุมเกษม ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

189 ด.ช.ภูริภัทร ชารีหอม พ.จ.อ. สุริยา  ชารีหอม พันซบร.สน.สอ.

190 ด.ญ.บัณฑิตา เอื้อการ จ.อ. บุญสง  เอื้อการ พัน สอ.11

191 ด.ญ.ศภิดา โพธิจักร พ.จ.อ. ศรนรินทร  โพธิจักร ร.ล.ภูมิพล

192 ด.ญ.รัตนภา แกววิไล จ.อ. สมเกียรติ  แกววิไล กง. รร.ชุมพล ฯ

193 ด.ช.กิตติศักดิ์ อินนุย จ.อ. ภาษิต  อินนุย บก.กฟก.2 กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 194 ด.ญ.ศุภิสรา สรรพสัตย พ.จ.ต. นริศ  สรรพสัตย บก. กร.

195 ด.ญ.พลอยพรรณราย บัวเดช พ.จ.อ. พรอมพงศ  บัวเดช บก.กยฝ.กร .

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

197 ด.ญ.วริศรา เสนาจ้ํา จ.อ. สัญญา  เสนาจ้ํา กรมสื่อสารทหารเรือ

198 ด.ญ.พรปวีณ พลงาม จ.อ. พิทักษพล  พลงาม ร.ล.ภูมิพล

199 ด.ญ.ศิณีนาฎ คลิ้งคลายกัน จ.อ. วงศกร  คลิ้งคลายกัน ทัพเรือภาคที่ 3

200 ด.ช.วันชนะ ผิวขํา จ.อ. ทวีทรัพย  ผิวขํา บก.ฐท.สส.

201 ด.ญ.โยษิดา ชางจักรดี พ.จ.อ. อภิรักษ  ชางจักรดี ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

202 ด.ญ.กัญญาณัฐ คําโคตร พ.จ.อ. มานิต  คําโคตร พัน 12

203 ด.ญ.พิมพลภัส เสียงเพราะ จ.อ. ทองใบ  เสียงเพราะ ร.ล.จักรีนฤเบศร
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204 ด.ญ.พิชชาอร จิ้มกระโทก พ.จ.ท. วุฒิชัย  จิ้มกระโทก นสร.กร.

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

206 ด.ญ.สุชานาถ เชี่ยวชาญ จ.อ. สุทัศน  เชี่ยวชาญ พัน สอ.11

207 ด.ช.ธีรภัทร สาธร จ.อ. ธีรพงษ  สาธร ร.ล.บางปะกง

208 ด.ญ.วชิราภรณ ภาระเวช จ.อ. สราวุธ  ภาระเวช ร.ล.ภูมิพล

209 ด.ญ.พธู เพียรกสิกรรม จ.อ. ภาสกร  เพียรกสิกรรม กองสนับสนุน กร.

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

211 ด.ช.ชณัฐพนธ ไพรสนฑ พ.จ.อ. ชัยยุทธ  ไพรสนฑ กรมสื่อสารทหารเรือ

212 ด.ญ.พัทธนันท สวางพรม พ.จ.อ. ไพบูลย  สวางพรม ขส.สน.สอ.

213 ด.ญ.ปริยารัฐ จําปาทัศน จ.อ. ประเทศ  จําปาทัศน สอ.1

214 ด.ช.ชัยเมธ จันดี พ.จ.ท. นัธวุฒิ  จันดี กองบิน 2 กบร.กร.

215 ด.ช.สกลวัชร วรแสน จ.อ. สถิตย  วรแสน สอ.2

216 ด.ญ.ยมลพร นฤมิตร พ.จ.ต. ศรีศักดา  นฤมิตร พัน 21

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

218 ด.ช.กันตทีภพ สุขดี จ.อ. เดชรินทร  สุขดี นสร.กร.

219 ด.ช.วชิรวิทย อิ่มสาน จ.อ. สายัน  อิ่มสาน กองบิน 1 กบร.กร.

220 ด.ญ.ณัฐกมล สุวรรดี พ.จ.อ. อัคฆเดช  สุวรรณดี กองบิน 1 กบร.กร.

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

222 ด.ญ.วิมลภัทร สาริโพธิ์ พ.จ.อ. ปรีชา  สาริโพธิ์ บก. กฝร.

223 ด.ญ.กัญญาภัทร สุรินราช จ.อ. นัฐวุธ  สุรินราช กองเรือลําน้ํา

224 ด.ญ.ชนิตา กลิ่นสุคนธ พ.จ.อ. ประสิทธิ์  กลิ่นสุคนธ ร.ล.มกุฏราชกุมาร

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 225 ด.ช.ดํารงศักดิ์ อินทรมณเฑียร พ.จ.อ. ดํารงคเกียรติ  อินทรมณเฑี กองเรือลําน้ํา

226 ด.ช.สรศักดิ์ บุญรัตน จ.อ. สิทธิศักดิ์  บุญรัตน กง. รร.ชุมพล ฯ

227 ด.ช.ณัฐพัชร บุญรอด จ.อ. พรศักดิ์  บุญรอด ศสร.สอ.รฝ.

228 ด.ช.ธราเทพ จันทรละมูล จ.อ. ณัฐพงค  จันทรละมูล บก.กฟก.1 กร.

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

230 ด.ช.ปญญาคม นงคกระโทก พ.จ.อ. อุดร  โดเคน อูราชนาวีมหิดล อร.

231 ด.ช.ปรุณภัศก ปะทิ พ.จ.อ. กฤษฎา  ปะทิ พัน รฝ.12 กรม รฝ

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

233 ด.ช.กิตตินันท ไวยมิตรา พ.จ.ท. กิตติธัช  ไวยมิตรา บก.กฟก.1 กร.

234 ด.ช.สุวภัทร แดงขันธ จ.อ. สุรศักดิ์  แดงขันธ ร.ล.นเรศวร

235 ด.ญ.ณัฐณิชา ศรีโรทศ พ.จ.อ. ณัฐพงศ  ศรีโรทศ กรมอิเล็คทรอนิกส ทร
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236 ด.ญ.ณัฐภัสสร สีจันเพรียว พ.จ.อ. ทรงยศ  สีจันเพรียว กองบิน 1 กบร.กร.

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

238 ด.ญ.ปณณพร พรมเทศ พ.จ.อ. นิคม  พรมเทศ ร.ล.บางปะกง

239 ด.ช.ธีรภัทร คี้สุคนธ พ.จ.ต. อภิชาติ  คี้สุคนธ ศฝ.สอ.รฝ.

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

241 ด.ช.ศิริภูมิ กรณเพ็ชร พ.จ.อ. ภาณุพงศ  กรณเพ็ชร บก. กบร.

242 ด.ช.อาทิวราห ตาสวาง พ.จ.ท. อาทิตย  ตาสวาง ศฝ.สอ.รฝ.

243 ด.ช.พชรพล สัมฤทธิ์ พ.จ.อ. เอกรัฐ  สัมฤทธิ์ กองเรือลําน้ํา

244 ด.ช.ศิรวิชญ สาพา พ.จ.อ.(พ) คําพล  สาพา บก.ฐท.สส.

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

246 ด.ช.ภัทรวัต หิรัญวงษ พ.จ.อ. ปญญา  หิรัญวงษ ร.ล.จักรีฯ กบร.กร.

247 ด.ช.พนธกร ขจรโมทย พ.จ.อ. เทอดศักดิ์  ขจรโมทย ร.ล.สิมิลัน

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

249 ด.ญ.ชัญญานุช สะทานบัว พ.จ.อ. แดนชัย  สะทานบัว บก.กยฝ.กร .

250 ด.ญ.ลลิตา ศรีเอี่ยมกูล พ.จ.ต. มงคล  ศรีเอี่ยมกูล บก. กบร.

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

252 ด.ช.พลวรรธน ตั้งชัยธรรม พ.จ.อ. ชาญวิทย  ตั้งชัยธรรม กง. รร.ชุมพล ฯ

253 ด.ช.คุณากร จันทร พ.จ.อ. นรินทร  จันทร บก.กฟก.1 กร.

254 ด.ช.วีรชิต บัวแกว จ.อ. วิชิต  บัวแกว รอย บก.สอ./รฝ.

255 ด.ญ.ปุณยาพร วิฑูรย พ.จ.อ. ภูวนาถ  วิฑูรย กองสนับสนุน กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 256 ด.ช.ยศพล กุณาเงิน จ.อ. เอกชัย  กุณาเงิน ทัพเรือภาคที 1

257 ด.ช.ปรมัตถ มีชารี พ.จ.อ. วุฒิเชษฐ  มีชารี กองเรือบรรทุก ฮ.

258 ด.ญ.ภัทรนรินท เทพเซงหลี พ.จ.อ. สุริยัน  เทพเซงหลี ทัพเรือภาคที่ 2

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

260 ด.ช.ธนพัชร ภูมิพันธ จ.อ. สัมฤทธิ์  ภูมิพันธ บก. กบร.

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

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

263 ด.ญ.ภัสรสิรีนัฐ รัมภาสกุล พ.จ.อ. พงศฐิกาญจน  รัมภาสกุล ร.ล.อางทอง

264 ด.ช.ณัชพล วรรณปะเถาว พ.จ.อ. ชัชวาล  วรรณปะเถาว นสร.กร.

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

266 ด.ญ.ภัสราภรณ กุลธนา พ.จ.อ.หญิง จําเรียง  เทียมครู กรมแพทย ทร.

267 ด.ช.อชิระ ไสยาสน พ.จ.อ. เอกชัย  ไสยาสน บก.กรม รฝ.1
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268 ด.ช.เพชรพชร จําปเรือง พ.จ.อ. อานันท  จําปเรือง กองรถยนต ขส.ทร.

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

270 ด.ญ.ทักษอร แกวนอย จ.อ. ปรัชญา  เกตุแกว ลาออก

271 ด.ช.ธนกร ขาขันมะลี จ.อ. พร  ขาขันมะลี ร.ล.จักรีนฤเบศร

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

273 ด.ช.อนุมัติ สิงหโต จ.อ. ธนธัช  สิงหโต พัน 21

274 ด.ช.ชาญนที ชูสกุล พ.จ.ท. ชาญณรงค  ชูสกุล อจปร.อร.

275 ด.ช.ธาวิน บุตรสอน พ.จ.อ. กลยุทธ  บุตรสอน นสร.กร.

276 ด.ช.ภูรีภัทร อัจฉริยวิริยะ พ.จ.ท. สิทธิเดช  อัจฉริยวิริยะ กองสนับสนุน กร.

277 ด.ญ.กัญจนชญา โมราขาว พ.จ.อ. รุงพารา  โมราขาว กง. รร.ชุมพล ฯ

278 ด.ญ.ณัฐณิชา ฉิมสกุล จ.อ. อนุรักษ  ฉิมสกุล ร.ล.มัตโพน

279 ด.ญ.กมลรส ไทยวงศ จ.อ. สุเมธ  ไทยวงศ กองบิน 1 กบร.กร.

280 ด.ญ.ภูริชญา ยิ้มละมัย พ.จ.อ. กนกศักดิ์  ยิ้มละมัย พัน รฝ.12 กรม รฝ

281 ด.ช.ตฤนเมฆา อินทรเคน จ.อ. วฬุพงษ  อินทรเคน นสร.กร.

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

283 ด.ญ.กมนทรรศน รัตนธํารงค พ.จ.อ. คมสันต  รัตนธํารงค กรง.ฐท.สส .

284 ด.ช.นราธิป จันทรหลา พ.จ.อ. สุทัศน  จันทรหลา ร.ล.คํารณสินธุ

285 ด.ญ.ปุณิกา แสนตสะอาด พ.จ.อ. ณัฐพัชร  แสนตสะอาด บก.สอ.รฝ .

286 ด.ช.ปยวัฒน เพ็ชรทอง พ.จ.อ. อุเทน  เพ็ชรทอง สอ.พัน22

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 287 ด.ช.วีรศักดิ์ เอี้ยวแซ พ.จ.อ. สุรศักดิ์  เอี้ยวแซ บก.กตอ.กร .

288 ด.ช.ภูมิพัฒน ทองพวงเงิน จ.อ. เติมศักดิ์  ทองพวงเงิน บก.กยฝ.กร .

289 ด.ญ.ไพลินรัตน หนูเลิศ พ.จ.ท. ชัยณรงค  หนูเลิศ ร.ล.บางปะกง

290 ด.ญ.วีรกานต ชาติชาวนา พ.จ.ท. วีระ  ชาติชาวนา บก. กฝร.

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

292 ด.ญ.พณัตศศิตา แพทยฤทธิ์ พ.จ.อ. พนม  แพทยฤทธิ์ ร.ล.สายบุรี

293 ด.ญ.ยุวธิดา เพ็งสวาง จ.อ. สุรพล  เพ็งสวาง กองเรือลําน้ํา

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

295 ด.ช.พริสร เกลาเกลี้ยง พ.จ.อ. พรส  เกลาเกลี้ยง กองสนับสนุน กร.

296 ด.ญ.ชัญญาดา รัตนวงษ พ.จ.อ. ภัชทราวุฒิ  รัตนวงษ ศฝ.สอ.รฝ.

297 ด.ญ.สุธารัตน กลับสกุล พ.จ.อ. ประสิทธิ์  กลับสกุล กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

298 ด.ญ.ขวัญชนก พลายระหาญ พ.จ.อ. พิษณุ  พลายระหาญ ทัพเรือภาคที่ 3

299 ด.ญ.พัชรพร วิจารณ พ.จ.อ. โพธิพรรณ  วิจารณ กองบิน 1 กบร.กร.

ข - 17

 ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 490 ทุน



300 ด.ญ.พิมพวลัญช กะรัมย พ.จ.อ. ไพศาล  กะรัมย กองสนับสนุน กร.

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

302 ด.ญ.ปวริศา สอนวงษา พ.จ.อ. อุเทน  สอนวงษา บก.กฟก.1 กร.

303 ด.ญ.วรรณวิสา ใจเที่ยง พ.จ.อ. อภิญู  ใจเที่ยง กพร.ทร.

304 ด.ช.ธนาวัฒน บํารุงราษฎร พ.จ.อ. ยงยุทธ  บํารุงราษฎร ทัพเรือภาคที 1

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

306 ด.ช.ชยุตพงศ บุญรัก พ.จ.อ. กิตติ  บุญรัก ร.ล.บางระจัน

307 ด.ญ.สุวรินทร เวียงยศ พ.จ.อ. อธิวัฒน  เวียงยศ บก. กบร.

308 ด.ช.อชิรญาณ บัวเจริญ พ.จ.อ. อภิวัฒน  บัวเจริญ กองสนับสนุน กร.

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

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

311 ด.ช.วรากร จันทรชมภู พ.จ.อ. วิรัตน  จันทรชมภู กองสนับสนุน กร.

312 ด.ช.ธนพล โพธิสาร พ.จ.อ. ยุทธพล  โพธิสาร กองบิน 2 กบร.กร.

313 ด.ญ.ชมชนก ศรีบุตรดี พ.จ.อ. อุทัย  ศรีบุตรดี บก. กบร.

314 ด.ช.ธนเดช อินมี พ.จ.อ. คนองเดช  อินมี ร.ล.กระบี่

315 ด.ญ.จิดาภา ศรีสุวรรณ พ.จ.อ. อานันทธกรณ  ศรีสุวรรณ ร.ล.เจาพระยา

316 ด.ช.กิตติชัย ใจเด็ด พ.จ.อ. กิติศักดิ์  ใจเด็ด บก. กฝร.

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

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 318 ด.ญ.ณัฐชฏารัตน นรินทร จ.อ. บุญรัตน  นรินทร เรือ ต.227

319 ด.ช.อชิรญ บาลี พ.จ.อ. ธีรวัฒน  บาลี กองสนับสนุน กร.

320 ด.ช.นนทกร พานิชกุล พ.จ.อ. เทศา  พานิชกุล พัน รฝ.12 กรม รฝ

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

322 ด.ญ.ชนมนิภา ถึงแสง พ.จ.อ. วีระวัฒน  ถึงแสง ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

323 ด.ญ.สุชัญญา แสงสวาง พ.จ.ต. อัครเดช  แสงสวาง ร.ล.ปรง

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

325 ด.ญ.พิมพชนก ภัทรเลิศวรกิตติ์ พ.จ.อ. นิธิวัชร  ภัทรเลิศวรกิตติ์ กองสนับสนุน กร.

326 ด.ช.ธนวิชญ สังขสัญญา จ.อ. วีรพล  สังขสัญญา ทัพเรือภาคที่ 2

327 ด.ช.สินสยาม กิตติสุนทราภรณ พ.จ.อ. นัฐวุฒิ  กิตติสุนทราภรณ ร.ล.ตากสิน

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

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

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

331 ด.ช.ผกายฤทธิ์ สนั่นไหว พ.จ.อ. ชวลิต  สนั่นไหว บก. กฝร.
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332 ด.ช.ณัชพล รุงเรือง พ.จ.อ. เจริญ  รุงเรือง บก. กฝร.

333 ด.ญ.นราวดี พากเพียร พ.จ.อ. ชินโชติ  พากเพียร ร.ล.คลองใหญ

334 ด.ช.ศิรภัส เคนไชยวงศ พ.จ.อ. กฤษกร  เคนไชยวงศ บก. กร.

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

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

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

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

339 ด.ญ.ณัฎริณีย นาชัยเวียง พ.จ.ต. ศักดิ์สิทธิ์  สิทธิพล นสร.กร.

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

341 ด.ญ.บุณยานุช บุญธรรมโม พ.จ.อ. คมกฤต  บุญธรรมโม นสร.กร.

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

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

344 ด.ช.พีรัชชัย เพิ่มพูล พ.จ.อ. วิรัช  เพิ่มพูล นสร.กร.

ลูกจาง 1 ด.ช.ชลพัฒน รัตนเอม นางสาว ชลดา  อุนจันทร กองสนับสนุน กร.

2 ด.ญ.เกตนสิรี ตั้งตระกูล นาย พิเชษฐ  ตั้งตระกูล กง. รร.ชุมพล ฯ

3 ด.ช.ชิษณุพงศ แตงทรัพย นาง จันทรที  แตงทรัพย กง. รร.ชุมพล ฯ

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

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ลูกจาง 5 ด.ช.วัชรวีร สมจิตต นาง สมบุญ  สมจิตต รพ. สิริกิติ์

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

7 ด.ช.นฤเบศวร วงศเมือง นางสาว เกสร  เจียมรัมย กองสนับสนุน กร.

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

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

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

11 ด.ญ.ชฎาฑัต เรืองฤทธิ์ นาย พงษเทพ  เรืองฤทธิ์ บก. กฝร.

12 ด.ช.พุฒิพงศ ทิมละมอม น.ส. วีรยา  ทิมละมอม รพ. สิริกิติ์

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

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

15 ด.ช.พิทยุตม วัตนคีรี นางสาว พิมลพรรณ  วัฒนคีรี ฐานทัพเรือสงขลา

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

17 ด.ช.วีระพัฒน ขยันประเสริฐ น.ส. ณัฐฐศศิ  ณัฏฐกัลย พนักงานสหกรณ

18 ด.ช.สุรสิทธิ์ ปญญาสิทธิ์ นางสาว กนกวรรณ  ปญญาสิทธิ์ กทส.ฐท.สส.

19 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ทําสินธุ นาง จุฬาภรณ  ทําสินธุ บก. กฝร.
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20 ด.ญ.ขวัญขาว วิเศษรัตน นางสาว วิลาสีนี  วิเศษรัตน กง. รร.ชุมพล ฯ

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

22 ด.ญ.ฐิตามร เฮงเจริญ นาย วิชาญ  เฮงเจริญ กง.ศฝ.นย.

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

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

25 ด.ช.รัตนฤทธิ์ รักตระกูล นาง นันทวัน  รักตระกูล รพ. สิริกิติ์

26 ด.ช.ธิติภากร แสงงาม นาง อารี  แสงงาม กง.ศฝ.นย.

27 ด.ช.กุลเดช บุญชู นาย กัมปนาท  บุญชู กรง.ฐท.สส .

28 ด.ญ.ปญญธนัฐ คงซาน นาย โสภณ  คงซาน กง.ศฝ.นย.

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

30 ด.ญ.มณทิชา พึ่งแสวงผล นาย รังสรรค  พึ่งแสวงผล กง.ศฝ.นย.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 1 ด.ช.เปรมปรีดี จันทรศรี น.ท. จักรพันธ  จันทรศรี เบี้ยหวัด ทร.

2 น.ส.ชลสิตา นาคประสิทธิ์ น.ท. วีรพงษ  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนนายเรือ

3 ด.ช.ชนินทร สุธรรม ร.ต. กรุงสิน  สุธรรม บก. กร.

4 ด.ญ.ผกามาศ สังขนอย ร.ท. เจริญเกียรติ  สังขนอย กองอุตุนิยมวิทยา อศ.

5 ด.ช.กษิดิ์เดช ชุนไธสง ร.ต. ไสว  ชุนไธสง กง. รร.ชุมพล ฯ

6 นายภูวสิษฏ นาคสม ร.ท. อรรถสิทธิ์  นาคสม บก. กฝร.

7 ด.ช.ชรินรัฐพงศ แตงทรัพย ร.ท. ชัยวิรัตน  แตงทรัพย สน.สอ.

8 นายสิทธินนท สิมมาผาบ ร.ต. เสด็จ  สิมมาผาบ บก. กฝร.

9 ด.ช.กิตติพัชญ จันทรพรม ร.ท. กึกกอง  จันทรพรม กองสนับสนุน กร.

10 ด.ช.ณัฐกฤต ดลสอาด ร.ต. ชัยพล  ดลสอาด รพ.อาภากรเกียรติวงศ

11 น.ส.ชนกมณี พันธเจริญ น.ท. ประดิษฐ  พันธเจริญ เบี้ยหวัด ทร.

12 ด.ญ.พิมพนารา ทองเฉลิม วาที่ ร.ต. เอนก  ทองเฉลิม ขส.สน.สอ.

13 ด.ญ.อชิรญาณ จําปาศรี ร.ท. ธงชัย  จําปาศรี กง. รร.ชุมพล ฯ

14 ด.ญ.ศุภิสรา เพลินทรัพย วาที่ ร.ต. สุเทพ  เพลินทรัพย ทัพเรือภาคที 1

15 ด.ช.ธีรวรา ประมวล น.ต.หญิง ภัทรพร  ใจเย็น ร.พ.ปนเกลา

16 ด.ช.รักษกร แยมผล วาที่ ร.ท. เทวิน  แยมผล ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.
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17 ด.ช.ปรเมศวร คงชู ร.อ. ปราโมทย  คงชู สอ.พัน22

18 ด.ญ.กุลปรียา ชาตะวัฒนโสภากุล ร.ท. บรรพชัย  ชาตะวัฒนโสภากุล บก.กยพ.กร .

19 นายธีรรัตน เชิญชม ร.อ. ยอดชาย  เชิญชม ศฝ.สอ.รฝ.

20 ด.ญ.นงนภัส โพธิ์นา น.ต. ชวง  โพธิ์นา บก. กบร.

21 ด.ญ.ศุภนิดา เดชพันธุ วาที่ ร.ต. เดชณรงค  เดชพันธุ พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.

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

23 ด.ญ.นิรดา รัตนแกว น.ท. เพทาย  รัตนแกว บก. กร.

24 ด.ช.กฤษฎิ์ญจณพัฒน ศรีจําเนียร น.ต.หญิง วันวิสาข  ชมกลิ่น รพ. สิริกิติ์

25 ด.ญ.จิรัชยา มาศเลิง ร.ท. สันธยา  มาศเลิง บก.กยฝ.กร .

26 นายศุภิณัฐ หาญวงศ น.ต.หญิง ศุภรินทร  หาญวงศ รพ. สิริกิติ์

27 ด.ช.ประณิธาน ศรีตะวัน น.ต.หญิง วัชรา  ศรีตะวัน รพ. สิริกิติ์

28 นายกิตติทัต โงกเขา ร.ต. กิตติศักดิ์  โงกเขา ทัพเรือภาคที่ 2

29 น.ส.ภัคคจิณณ รุงสิตา น.อ. อัคคณัฐ  รุงสิตา ศฝ.สอ.รฝ.

30 ด.ช.ปวาริศ ประมูลสิน ร.ท. ญาณวรุตม  ประมูลสิน สอ.1

31 ด.ญ.พิชามญชุ คลายจินดา ร.อ. สุบิน  คลายจินดา กง. รร.ชุมพล ฯ

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 32 น.ส.กัญญาวีร โสดาภักดิ์ น.ต.หญิง หฤทัย  โสดาภักดิ์ รพ. สิริกิติ์

33 นายเทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ น.ต.หญิง ประภัสสร  โปชัน รพ. สิริกิติ์

34 น.ส.พรรณราย เรืองวิลัย ร.ท. ไพวน  เรืองวิลัย ศสร.สอ.รฝ.

35 น.ส.ศศิลภัส แสงทอง น.ต.หญิง สายสมร  ใหญลา รพ. สิริกิติ์

36 ด.ญ.พรหมภัสสร พงษเผา น.อ. ปรานต  พงษเผา เบี้ยหวัด ทร.

37 นายแทนไท ทรพีสิงห ร.ท. สุระสิทธิ์  ทรพีสิงห ขส.สน.สอ.

38 ด.ญ.จุฑามณี สิงหชา วาที่ ร.ท. ปรีชา  สิงหชา ร.ล.นเรศวร

39 ด.ช.รชต จงเจริญพานิช ร.ต. ณรงค  จงเจริญพานิช รพ. สิริกิติ์

40 ด.ช.ชยธร ชื่นชูใจ วาที่ ร.ท. ยศธร  ชื่นชูใจ พันซบร.สน.สอ.

41 ด.ญ.ศิรภัสสร บุญมี น.ท.หญิง ศิริลักษณ  บุญมี รพ. สิริกิติ์

42 ด.ช.สหพล พรมแปนดี ร.ต. ปพน  พรมแปนดี กง.พันพ.กรมสน.พล.นย.

43 ด.ญ.พิชญานิน ถึงสุข ร.อ. กําพล  ถึงสุข ศฝ.สอ.รฝ.

44 นายธรรมธัช ทิพยละมัย ร.ท. ทวีศักดิ์  ทิพยละมัย บก.กรม รฝ.1

45 ด.ญ.รัตติการต พวงเชย ร.ท. หัตถชัย  พวงเชย บก. กบร.

46 ด.ญ.จิดาภา รอดเวียง น.ต. ธนภัทร  รอดเวียง ขส.ฐท.สส.

47 ด.ช.ณภัทร พลแกง น.ต.หญิง กัญญาพัชร  จัดจอหอ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

48 น.ส.ชนกนันท ปาละนันท น.อ. ชัชชัย  ปาละนันท กรมอูทหารเรือ
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49 ด.ช.ธราดล ระเริงกลิ่น ร.อ. ศักดิ์ชัย  ระเริงกลิ่น สอ.1

50 นายศักดิเดช จรูญทรัพย น.ท.หญิง สุวรรณา  จรูญทรัพย รพ. สิริกิติ์

51 ด.ญ.นัชชา สัจจมั่น ร.ท. พนนท  สัจจมั่น บก.ฐท.สส.

52 นายปุณชัย ปานออง ร.อ. ประจักษ  ปานออง บก.กรม รฝ.1

53 ด.ญ.อาทิตยา โสภา ร.ต. มนูญ  โสภา กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

54 น.ส.ธนภรณ กันบุญ ร.อ. เอกพันธ  กันบุญ พัน รฝ.12 กรม รฝ

55 น.ส.อลิสดา ชํานิจ ร.อ. อดิศักดิ์  ชํานิจ บก.กรม รฝ.1

56 ด.ช.สรยุทธ แสนมิตร ร.ต. สรชัย  แสนมิตร ร.ล.เสม็ด

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

58 น.ส.ศิรประภา ทรัพยสมาน ร.อ. ศักยภาพ  ทรัพยสมาน กง.พันพ.กรมสน.พล.นย.

59 น.ส.ปาณิศา อุทาโย ร.ท. ปรีชา  อุทาโย เรือ ต.81

60 น.ส.ธนิสร สมรูป ร.ต. สมพร  สมรูป กองเรือลําน้ํา

61 ด.ช.สรวิศ สวาง ร.ท. นิคม  สวาง พัน ซบร.นย.

62 นายวีรภัทร บุญประชม ร.อ. ศรวิษฐ  บุญประชม ศฝ.สอ.รฝ.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 63 ด.ช.ปภาวิน ขําโพธิ์ ร.ต. จีรศักดิ์  ขําโพธิ์ กองบิน 2 กบร.กร.

64 น.ส.พิชญาพร ยางเอน ร.ท. ขวัญชัย  ยางเอน อูราชนาวีมหิดล อร.

65 ด.ญ.ทิพธัญญา เรืองผึ้ง น.ท. ทวีทรัพย  เรืองผึ้ง กง. รร.ชุมพล ฯ

66 ด.ญ.ณัฐนิชา ยิ่งยง น.ท.หญิง วัชรี  ยิ่งยง รพ. สิริกิติ์

67 น.ส.พิชญา คํานึงผล น.ต. สุพจน  คํานึงผล บก. กฝร.

68 ด.ช.สินธุกาญจน ชายแดน ร.ต. สําเนียง  ชายแดน ร.ล.เทพา

69 ด.ญ.ภัณฑิลา เพิ่มพูล น.ต. ชัดชัย  เพิ่มพูล ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

70 นายธนกร ไดสุข น.ท.หญิง สิรินันท  ไดสุข รพ. สิริกิติ์

71 นายกฤตมุข ประดับพร ร.ต. ปญญา  ประดับพร กทส.ฐท.สส.

72 ด.ญ.กฤติญา อมรธนบวร ร.ต. ธิติ  อมรธนบวร สถานีบิน กบร.กร.

73 ด.ญ.วันทิตา ลักษณะโต น.ท. อนุวัตร  ลักษณะโต กรมสื่อสารทหารเรือ

74 น.ส.พิมพกานต เพชรทอง ร.ท. อนันต  เพชรทอง กง. รร.ชุมพล ฯ

75 ด.ช.กฤตเมธ จันดี น.ต.หญิง เสาวลักษณ  วันลวน ร.พ.ปนเกลา

76 ด.ญ.รัฐกาญจน มวงขาว ร.ท. วิชาญ  มวงขาว รพ. สิริกิติ์

77 น.ส.ศิขรินทร หาระภูมิ ร.ท. ไพรินทร  หาระภูมิ กองบิน 2 กบร.กร.

78 ด.ญ.แพรวา พงศสวัสดิ์ ร.ต. วันชัย  พงศสวัสดิ์ ทัพเรือภาคที่ 2

79 น.ส.กฤติยากร นิ่มนุช น.ต. ชํานาญ  นิ่มนุช ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

80 ด.ญ.ปุณยนุช ศรีเทพ น.อ. จิรทีปต  ศรีเทพ กพ.ทร.
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81 ด.ช.ธนยศ เหมสมิติ วาที่ ร.อ. สมเกียรติ  เหมสมิติ บก. กฝร.

82 ด.ช.พุฒิ พุทธรักษา ร.ต. เชต  พุทธรักษา ศกล.พธ.ทร.

83 นายเสฏฐวุฒิ เทวศรัญยดิษฐ น.อ. สมยศ  เทวศรัญยดิษฐ อูราชนาวีมหิดล อร.

84 น.ส.อาภัสรา ตายเกิด ร.ต. กอบกิจ  ตายเกิด บก. กฝร.

85 ด.ญ.สุพิชชา ลีลาชัย น.ต.หญิง ศิริพร  ลีลาชัย รพ. สิริกิติ์

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

87 นายศรภัทร เหลาบุญมา ร.ต. ศักดิ์ชาย  เหลาบุญมา บก.ฐท.สส.

88 นายธนธร ภิรมยเนตร ร.ท. สุนทร  ภิรมยเนตร กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

89 น.ส.ณัฐพิมล เสฐียรกาญจน น.ต.หญิง กัลยา  เสฐียรกาญจน รพ. สิริกิติ์

90 น.ส.ศุภกานต ชํานาญ น.ต.หญิง ปยาณี  ชํานาญ รพ. สิริกิติ์

91 น.ส.พรนัชชา กลวยน้ํา น.ต. อุทัย  กลวยน้ํา เบี้ยหวัด ทร.

92 นายศุภณัฐ ดวงตาทิพย น.ต.หญิง บุหงา  ดวงตาทิพย รพ. สิริกิติ์

93 ด.ช.ภูวรัตน ฝนถาวร น.ต.หญิง จารุรัตน  ฝนถาวร กรมแพทย ทร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 94 ด.ช.กันตณภัต สายลุน ร.ต. ณภรรต  สายลุน พัน 21

95 นายทวีทรัพย วัณณะสุต ร.ต. วีระยุทธ  วัณณะสุต สถานีบิน กบร.กร.

96 นายพลวิชช สมแยม ร.ต. พรชัย  สมแยม กทส.ฐท.สส.

97 ด.ญ.บุญญาภา ไชยเดช ร.ต. พงษชวัล  ไชยเดช พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.

98 นายวัชรพล เมืองคลาย น.ต. เฉลิมชัย  เมืองคลาย บก.ชย.ทร.

99 น.ส.ธัญญรัศม ธนเจริญชนันชัย น.ต.หญิง รัตนรัตน  ธนเจริญชนันชรัพ. สิริกิติ์

100 ด.ช.กวีวัฒณ ศรีสวัสดิ์ น.ต.หญิง นัทธมน  ศรีสวัสดิ์ รพ. สิริกิติ์

101 นายศิริเกียรติ แกวผลึก ร.ท. สามารถ  แกวผลึก ร.ล.ปนเกลา

102 นายนพรุจ กรแกว ร.ท. สงคราม  กรแกว บก.กยพ.กร .

103 นายธาราดล จันทรเปลี่ยน น.ต.หญิง วิชชุดา  มั่งมีผล รพ. สิริกิติ์

104 นายธีรวัฒน ดวงบานยาง น.ท.หญิง สาวิตรี  ดวงบานยาง รพ. สิริกิติ์

105 ด.ช.ธีรนันท ผมนอย น.ท. ธีรศักดิ์  ผมนอย ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

106 ด.ญ.แพรววนิต ปกษี ร.ต. วุฒิพันธ  ปกษี ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

107 ด.ช.เตโชดม พรหมเสนา ร.ต. เกษม  พรหมเสนา ร.ล.จักรีนฤเบศร

108 นายนนทภัทร แกวเรือง ร.ท. นเรศ  แกวเรือง ทัพเรือภาคที 1

109 ด.ช.ปภิณวิทย ศักดิ์นาวีอุทัย ร.ท. สราวุฒิ  ศักดิ์นาวีอุทัย กองเรือลําน้ํา

110 น.ส.วิรัณลักษณ แกวโพนเพ็ก ร.อ. ชัยพิชิตร  แกวโพนเพ็ก ศฝ.สอ.รฝ.

111 นายธพฤทธิ์ บุญฤทธิ์ ร.ต. พฤทธ  บุญฤทธิ์ กองเรือลําน้ํา

112 ด.ช.ปกรณ ดวงนคร ร.ท. บุญเลิศ  ดวงนคร กรมสื่อสารทหารเรือ
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113 น.ส.ภัทรวรรณ อุนชุโร ร.อ. อรุณ  อุนชุโร รพ. สิริกิติ์

114 น.ส.ชวัลลักษณ สารภี ร.อ. กฤตนัย  สารภี รพ. สิริกิติ์

115 ด.ช.ภูริณัฐ เพ็ชรภาค น.ท. สมเกียรติ  เพ็ชรภาค ทัพเรือภาคที 1

116 ด.ญ.ณัฐวดี สินนา ร.อ. สายน้ํา  สินนา กรมสรรพาวุธ ทร.

117 นายสิรวิชญ คูตระกูล น.ท.หญิง อมรา  คูตระกูล ร.พ.ปนเกลา

118 นายธรรมมณฑล แสงมา น.ต. สาโรจน  แสงมา กรง.ฐท.สส .

119 น.ส.สุชานรี เดชทศพล ร.อ. ชูเชิด  เดชทศพล กองบิน 1 กบร.กร.

120 น.ส.พิชชาพร โฆสิตาภา ร.ต. สําราญ  โฆสิตาภา พัน รฝ.12 กรม รฝ

121 นายฐิติทัตพงษ รอดมี ร.อ. ประมวล  รอดมี รพ.อาภากรเกียรติวงศ

122 ด.ญ.ณัฎฐวรินทร อรามศิริรุจิเวทย น.ต. กฤษฎา  อรามศิริรุจิเวทย บก. กบร.

123 น.ส.ฐิตากัลยา เกษร ร.อ. สามารถ  เกษร พัน รฝ.11 กรม รฝ

124 ด.ช.หรรษธร ทองกาย ร.ท. อนุชา  ทองกาย บก. กฝร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 125 น.ส.อัจฉริยา ตามกลาง ร.ต. ธนากร  ตามกลาง กองบิน 2 กบร.กร.

126 น.ส.ประภัสสร สีหราช ร.อ. ประเสริฐ  สีหราช ศสร.สอ.รฝ.

127 นายชัชนันท นาจาน น.ต. ณัฐวัฒน  นาจาน บก.กยพ.กร .

128 นายกิติเทพ หลาโสด ร.ท. กระบิน  หลาโสด ร.ล.มกุฏราชกุมาร

129 น.ส.บัณฑิตา ฉายสนิท ร.อ. กิตติพงษ  ฉายสนิท พัน 21

130 ด.ช.ศุภวิชญ ชางยัง น.ท.หญิง ขวัญเรือน  ชางยัง รพ. สิริกิติ์

131 น.ส.จิดาภา เมฆสุวรรณ ร.อ. ชาญชน  เมฆสุวรรณ ร.ล.ภูเก็ต

132 น.ส.กรรณิกา ดิลกธรรมวุธ น.ต. ปญญา  ดิลกธรรมวุธ บก. กฝร.

133 นายธีรภัทร ถาวงษกลาง น.ต. ทองสุข  ถาวงษกลาง นสร.กร.

134 น.ส.พลอยชมพู ปญญาถา ร.ท. สุพรรณ  ปญญาถา บก.กยฝ.กร .

135 ด.ช.นฤพน ดวงวิเศษ ร.อ. นฤเทพ  ดวงวิเศษ ฐานทัพเรือสงขลา

136 ด.ช.กฤติน หรั่งเจริญ ร.ท. วินัย  หรั่งเจริญ กง. รร.ชุมพล ฯ

137 นายธนพัฒน นาคาพงษ ร.ต. เอนก  นาคาพงษ เรือ ต.97

138 ด.ช.นานน้ํา แหยมสรอยทอง น.ท. อาณัติ  แหยมสรอยทอง ร.ล.ตากสิน

139 ด.ช.อภิมุข เล็กทองมาก น.ต. ศักดินา  เล็กทองมาก ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

140 นางสาวจิดาภา สืบสายออน น.ท.หญิง ชัชฎา  พัฒนพงศ รพ. สิริกิติ์

141 น.ส.รดา ชัยโย ร.อ. วิรัตน  ชัยโย ร.ล.นราธิวาส

142 นายณภัทร ธรรมศิลป ร.อ. แหลมฉาน  ธรรมศิลป กองบิน 1 กบร.กร.

143 ด.ญ.ชญานภัทท วารุณประภา น.อ. เรืองเดช  วารุณประภา กพ.ทร.

144 น.ส.สุพิชญา เทียนศิริโชติ น.ท. สมบัติ  เทียนศิริโชติ นสร.กร.
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145 นายวรพล รักสัจ ร.อ. ปรเมธ  รักสัจ นสร.กร.

146 น.ส.รตนพรรษ บุญเลิศ น.อ. รังสรรค  บุญเลิศ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

147 ด.ญ.นันทนภัส ปานโสภณ น.อ.(พ) ณัฐพงศ  ปานโสภณ บก.สอ.รฝ .

ประทวน 1 ด.ญ.พัชราภรณ อนันตะ จ.อ. อนุวัฒน  ลาวงษา กองสนับสนุน กร.

2 ด.ช.ณัฐนัย ชุมประมาณ จ.อ. ศรัณู  ชุมประมาณ ร.ล.จักรีนฤเบศร

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

4 ด.ญ.พรนัชชา สกุลเชื้อ จ.อ. สุชาติ  สกุลเชื้อ เบี้ยหวัด ทร.

5 ด.ญ.กานตธิดา หลักทอง จ.ต.หญิง ชุติมา  หลักทอง กก.พศ.ฐท.สส.

6 ด.ญ.กัญญวรา อยูยง จ.อ. พุฒิธร  อยูยง กองสนับสนุน กร.

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

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 8 น.ส.กนกพร อรุณรัตน จ.อ. สุภกิจ  อรุณรัตน บก. กฝร.

9 ด.ช.นนทพัทธ ศรีสวัสดิ์ พ.จ.อ. ยงศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ บก .ทร .

10 ด.ช.ประกฤษฏิ์ นิตระ จ.อ. ฐิติกร  นิตระ ทัพเรือภาคที 1

11 นายสัณหวัช ศรีสุวรรณ จ.อ. สมถวิล  ศรีสุวรรณ ทัพเรือภาคที่ 2

12 ด.ช.สหรัถ ราชพิทักษ จ.อ. สหชาติ  ราชพิทักษ ร.ล.ปนเกลา

13 ด.ช.นฤดล ดัธถุยาวัตร พ.จ.ต. นิวัฒน  ดัชถุยาวัตร พัน รฝ.12 กรม รฝ

14 ด.ช.พัฒธดนย นิ่มคํา พ.จ.อ. ธานี  นิ่มดํา บก. กร.

15 ด.ช.สิริราช จอนเกาะ จ.อ. สมชัย  จอนเกาะ พัน รฝ.12 กรม รฝ

16 ด.ช.นนทพัทธ เสารประโคน จ.อ. มานพ  เสารประโคน กองสนับสนุน กร.

17 ด.ช.ภัทรพล ลิ้มไพบูลย จ.อ. สุภาพ  ลิ้มไพบูลย บก. กฝร.

18 น.ส.วรรณษา เสมสุวรรณ จ.อ. วีระชัย  เสมสุวรรณ สน.สอ.

19 ด.ญ.อรุณยุพา สายธะนู พ.จ.อ. อรุณ  สายธะนู กองเรือลําน้ํา

20 ด.ญ.วีรสุดา จันนา จ.อ. เดชะ  จันนา ทัพเรือภาคที 1

21 ด.ช.พิพัฒนพงษ อุสาพรหม พ.จ.อ. ไพวัลย  อุสาพรหม กองบิน 2 กบร.กร.

22 ด.ช.อัมรินทร เพ็ชรนอก จ.อ. ปริญญา  เพ็ชรนอก สอ.2

23 ด.ญ.ปลายฝน ทันจังหรีด พ.จ.อ. มานิต  ทันจังหรีด สถานีบิน กบร.กร.

24 ด.ช.ปุญญาพัฒน จุยเจริญ จ.อ. พลกฤษณ  จุยเจริญ บก.กฟก.1 กร.

25 นายชลันธร เครือทอง จ.อ. ทวีฤทธิ์  เครือทอง พัน 21

26 ด.ญ.คัคคนางค อยูบัว พ.จ.อ. นิวัฒน  อยูบัว พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.

27 ด.ญ.พิรญาณ แกวดารา พ.จ.ต. สมโชค  แกวดารา บก. กฝร.

28 ด.ช.กฤตติณ บุญปลอด จ.อ. ภิญโญ  บุญปลอด บก. กฝร.
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29 น.ส.จีรภัทร ดูกลาง พ.จ.ท. สราวุธ  ดูกลาง บก. กฝร.

30 นายเจษฎา อินทรทอง จ.อ. ยิ่งยศ  อินทรทอง ทัพเรือภาคที่ 3

31 นายอนาวิน ไทยโกษา จ.อ. อนันต  ไทยโกษา สถานีบิน กบร.กร.

32 ด.ช.กันตยศ ใจสูศึก จ.อ. ศฤงคาร  ใจสูศึก บก. กร.

33 ด.ช.พุฒิพงศ พรหมศร จ.อ. ไกรพล  พรหมศร นสร.กร.

34 ด.ญ.ศุภกานต บุตรธนู จ.อ. สายชล  บุตรธนู บก.กฟก.2 กร.

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

36 ด.ญ.วรัชยา วงษสาริกา จ.อ. อํานาจ  วงษสาริกา สอ.2

37 ด.ญ.ลัดดาวัลย พิพัฒนเจริญ จ.อ. นเรศ  พิพัฒนเจริญ สอ.1

38 ด.ญ.ภัทรมณ เชยบุญชวย พ.จ.อ. รังสรรค  เชยบุญชวย พัน 21

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 39 น.ส.ภิญชยา พิมพสอนวงศ พ.จ.อ. ภิญโญ  พิมพสอนวงศ บก. กบร.

40 ด.ญ.กัลธิราณี กุลเทพ พ.จ.อ. ทองพันธ  กุลเทพ บก. กร.

41 นางสาวนงนภัส นาอินทร จ.อ. กระแสร  นาอินทร บก. กฝร.

42 นายณัฐภัทร แสงเจริญ พ.จ.ต. สมเจตร  แสงเจริญ บก. กฝร.

43 ด.ช.ศุภวิชญ ปะสังคะโท พ.จ.อ. ธนิศร  ปะสังคะโท ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

44 ด.ช.ถิรพุทธิ์ ทินปราณี พ.จ.อ. อํานาจ  ทินปราณี สน.สอ.

45 น.ส.กิตติยา ประทุมมาตร พ.จ.อ. ธนพัต  ประทุมมาตร บก.ฐท.สส.

46 ด.ช.พศิน ปรางคนอก จ.อ. สุรินทร  ปรางคนอก ร.ล.ภูมิพล

47 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ใจตั้ง จ.อ. สันติ  ใจตั้ง บก.กฟก.2 กร.

48 ด.ญ.ณัฐพร แสนหวา พ.จ.อ. สมจิตร  แสนหวา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

49 น.ส.กานตพิชชา ศรีชม พ.จ.อ. ทรัพยอํานวย  ศรีชม กองเรือดําน้ํา กร.

50 ด.ญ.โสภิตา ศีรีรัตน จ.อ. สุวิทย  คีรีรัตน ทัพเรือภาคที 1

51 ด.ช.อภิวิชญ คงคาลอม พ.จ.อ. บรรพต  คงคาลอม ศฝ.สอ.รฝ.

52 น.ส.สุพิชญา สุวรรณมาโจ พ.จ.อ. สังวาลย  สุวรรณมาโจ บก.สอ.รฝ .

53 ด.ช.วาคิณ ประหยัดการ พ.จ.อ. คมกริช  ประหยัดการ กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

54 น.ส.กชามาส มูลมนตรี พ.จ.อ. อุดสา  มูลมนตรี บก. กบร.

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

56 ด.ช.วงศธร ภิญโญ จ.อ. สุทิน  ภิญโญ พัน 21

57 ด.ญ.สุธิมนต เขตสมุทร พ.จ.อ. ชํานาญ  เขตสมุทร กองอุตุนิยมวิทยา อศ.

58 ด.ญ.กมลชนก ถวิลวงษ พ.จ.อ. พงษกมล  ถวิลวงษ กง. รร.ชุมพล ฯ

59 น.ส.ปริภาพร ตนทอง พ.จ.อ. ปรีชา  ตนทอง ศสร.สอ.รฝ.

60 นายภวินท ประสมศรี พ.จ.ท. โภคิน  ประสมศรี บก.กฟก.2 กร.
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61 ด.ญ.ปยธิดา จิตตภักดี พ.จ.อ. จักรพงศ  จิตตภักดี ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

62 ด.ญ.มิ่งกมล นิราราช พ.จ.อ. มนตรี  นิราราช ร.ล.ปตตานี

63 นายวณัฐพงศ คําศรี จ.อ. พุทธา  คําศรี เรือ ต.112

64 น.ส.ประภาพรรณ เฟสูงเนิน พ.จ.อ. วิเชียร  เฟสูงเนิน ศสร.สอ.รฝ.

65 น.ส.กัญญาวีร หนูแกว พ.จ.อ. ชัยณรงค  หนูแกว บก.กฟก.1 กร.

66 ด.ช.ปณณวิชญ ปญจิตร พ.จ.อ. ดวง  ปญจิตร บก. กบร.

67 ด.ช.ธฤษณัช จันทรประดับ พ.จ.อ. ศุภชัย  จันทรประดับ กองบิน 1 กบร.กร.

68 ด.ญ.เกศินี มั่นใจ พ.จ.อ. ประดิษฐ  มั่นใจ ร.ล.นเรศวร

69 ด.ช.ปณณฑัต สุพาภาพ พ.จ.อ. ประทีป  สุพาภาพ พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 70 ด.ญ.รินรดา พุทธมี พ.จ.อ. ธนวัฑฒ  พุทธมี กองอุตุนิยมวิทยา อศ.

71 ด.ช.ธนกฤต วงษปรีชา พ.จ.อ. สัมพันธ  วงษปรีชา บก.ฐท.สส.

72 ด.ช.กิตติศักดิ์ ประหยัดทรัพย พ.จ.อ. ราชัน  ประหยัดทรัพย พัน รฝ.11 กรม รฝ

73 ด.ญ.กชพร คงศรีนวล พ.จ.อ. สุธี  คงศรีนวล สงเอง

74 ด.ญ.วราภรณ โสโพ พ.จ.อ. เสนอ  โสโพ ทัพเรือภาคที 1

75 ด.ช.ธนกฤต เย็นจิตร พ.จ.อ. กิตติศักดิ์  เย็นจิตร ศสร.สอ.รฝ.

76 ด.ช.ปฏิพัทธ ตุยสิมา พ.จ.อ. ปริญญา  ตุยสิมา พัน รฝ.12 กรม รฝ

77 น.ส.ณัฐิดา สมนึก พ.จ.ต. อรรถชัย  สมนึก ร.ล.ตากสิน

78 น.ส.สุพิชญา อะโนดาษ จ.อ. จตุรงค  อะโนดาษ ร.ล.มกุฏราชกุมาร

79 ด.ช.พีระศักดิ์ ปนทอง พ.จ.อ. ชัยวัฒน  ปนทอง พัน สอ.11

80 นายธรรมพรรดิ์ อนันตมั่งคั่ง พ.จ.อ. พานิชย  อนันตมั่งคั่ง บก.กรม รฝ.1

81 ด.ญ.ศศิธร ทองทะวัย พ.จ.อ. ประสิทธิ์  ทองทะวัย กองบิน 1 กบร.กร.

82 น.ส.ไลลา เลสสูงเนิน พ.จ.อ. เวชยันต  เลสสูงเนิน บก. กร.

83 น.ส.ธนภรณ สุดหนองบัว จ.อ. สงกรานต  สุดหนองบัว ร.ล.ตาป กฟก.1

84 นายพิสิฏฐ ลมลอย จ.อ. ธนานันท  ลมลอย ร.ล.คีรีรัฐ

85 ด.ช.ณัฏฐกรณ กุดทอง พ.จ.อ. ชาญชัย  กุดทอง ศสร.สอ.รฝ.

86 ด.ช.ภูธเนศ ทองอน จ.อ. สุรเชษฎ  ทองอน รอย บก.สอ./รฝ.

87 ด.ช.วศิน อินทรหอม พ.จ.อ. สมนึก  อินทรหอม ทัพเรือภาคที่ 3

88 นายทิชานนท จําปา พ.จ.อ. บังเอิญ  จําปา กองเรือดําน้ํา กร.

89 ด.ญ.กรรณิกา สํารวย จ.อ. คํารณ  สํารวย กง. รร.ชุมพล ฯ

90 ด.ช.ปณณวัฎ สงเสนา พ.จ.อ. นิมนตชัย  สงเสนา กองเรือบรรทุก ฮ.

91 ด.ช.ศุภกิตติ์ มณีสุวรรณ พ.จ.อ. สุภักดี  มณีสุวรรณ ร.ล.แรด

92 ด.ช.ประณิธาน หมูหาญ พ.จ.อ. เดน  หมูหาญ      เรือ ต.112
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93 น.ส.อรณิชา เรียนชารี พ.จ.อ. ฉลอง  เรียนชารี กง.นย.

94 ด.ญ.อรปรียา หาญเวช พ.จ.อ. วิโรจน  หาญเวช กองสนับสนุน กร.

95 นายสุทธิกมล หนูปน พ.จ.อ. สุทธิพงศ  หนูปน พัน 21

96 ด.ช.ณัฐรัตน ลาดปด พ.จ.อ. กอบชัย  ลาดปด พัน 21

97 นายลาภิน วาหสะ พ.จ.อ. อาลักษณ  วาหสะ กองบิน 1 กบร.กร.

98 น.ส.ชญาดา พลเจริญ พ.จ.อ. เริงณรงค  พลเจริญ พัน รฝ.11 กรม รฝ

99 นางสาวนภัสสร ชวยคง จ.อ. สุชาติ  ชวยคง กง. รร.ชุมพล ฯ

100 ด.ช.ภูริเดช ยางนอก พ.จ.อ. วิญญา  ยางนอก กองสนับสนุน กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 101 น.ส.พัชรีพร พรหมพา พ.จ.อ. พิริยะ  พรหมพา กง. รร.ชุมพล ฯ

102 ด.ญ.ปยธิดา ชัยบุตร พ.จ.อ. เกรียงศักดิ์  ชัยบุตร เรือ ต.230

103 ด.ช.ธนะรัตน มายขุนทด จ.อ. ธนะชัย  มายขุนทด พัน ซบร.นย.

104 น.ส.พิมพนภา ลาภพงษไพบูลย พ.จ.อ. สายัญ  ลาภพงษไพบูลย ทัพเรือภาคที 1

105 ด.ช.วงศพัทธ สมบัติหลาย พ.จ.อ. มานพ  สมบัติหลาย บก. กฝร.

106 น.ส.นภสร ปานทอง พ.จ.อ. เฉลิมพร  ปานทอง ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

107 ด.ช.กฤตยชญ สัญญาใย พ.จ.อ. ชายแดน  สัญญาใย บก. กร.

108 นายธนกรก สารเอก พ.จ.อ. พลภัทร  สารเอก บก.กยฝ.กร .

109 ด.ญ.กัลยสุดา เพียรทอง จ.อ. วัชระ  เพียรทอง พัน สอ.11

110 ด.ช.ภูรินท รับสันเทียะ พ.จ.อ. วิศิษฐ  รับสันเทียะ ร.ล.จักรีนฤเบศร

111 น.ส.รุงทิวา รอดทะยอย จ.อ. ชัยณรงค  รอดทะยอย กง. รร.ชุมพล ฯ

112 ด.ญ.ยุภาดา คุมทองหลาง จ.อ. เฉลิม  คุมทองหลาง พัน รฝ.12 กรม รฝ

113 นายชยากร อุตราศรี พ.จ.อ. สนทยา  อุตราศรี ร.ล.เทพา

114 ด.ญ.ชนัญชิดา สุขสวัสดิ์ พ.จ.อ. สถิต  สุขสวัสดิ์ ทัพเรือภาคที่ 2

115 น.ส.บุณยนุช หนูสมตน พ.จ.อ. ธนภัฎ  หนูสมตน ศฝ.สอ.รฝ.

116 ด.ญ.กัญกนกภรณ รมพฤกษ พ.จ.อ. บรรพต  รมพฤกษ บก. กร.

117 ด.ญ.พรชนก สงศรี จ.อ. สมภพ  สงศรี บก.กรม รฝ.1

118 น.ส.กฤษติยา สุขอัตตะ จ.อ. สุขสวัสดิ์  สุขอัตตะ บก. กร.

119 ด.ญ.สุธิดา ทองเดช จ.อ. ไพบูรณ  โกมล ร.ล.จักรีนฤเบศร

120 ด.ญ.ญาดา แหวนทองคํา จ.อ. จิรชัย  แหวนทองคํา กองบิน 2 กบร.กร.

121 น.ส.ชุติกาญจน วิมลภักตร จ.อ. ชาญภพ  วิมลภักตร กง. รร.ชุมพล ฯ

122 น.ส.กันตา กิจเจริญ พ.จ.อ. โชคชัย  กิจเจริญ กองบิน 1 กบร.กร.

123 ด.ญ.ปทิตตา กุศลคุม พ.จ.อ. ชัด  กุศลคุม ร.ล.ราชฤทธิ์

124 ด.ญ.ณัฐนันท สวัสดิ์ลน พ.จ.ต. ดํารงคศักดิ์  สวัสดิ์ลน กรง.ฐท.สส .
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125 ด.ญ.ชนกนันท นาสวน จ.อ. บรรจงศักดิ์  นาสวน พัน รฝ.11 กรม รฝ

126 ด.ช.สุรพงษ คําบุศยดี พ.จ.อ. นภดล  คําบุศยดี บก.กตอ.กร .

127 ด.ช.ภัทรพล ชมบุญเรือง พ.จ.อ. เรืองเดช  ชมบุญเรือง กองบิน 1 กบร.กร.

128 น.ส.พิมลรัตน ราชวงษา จ.อ. ไกรสร  ราชวงษา ศสร.สอ.รฝ.

129 นายธนกิตต อินทรศักดิ์ พ.จ.อ. ธวัชชัย  อินทรศักดิ์ ร.ล.หัวหิน

130 ด.ช.ทีฆายุ อยูเจริญ จ.อ. ธรรมรัตน  อยูเจริญ ร.ล.ลองลม

131 ด.ญ.ชัญญนุช กลาแข็ง พ.จ.อ. ธนวรรษ  กลาแข็ง กองบิน 2 กบร.กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 132 ด.ช.ตอตระกูล แกวฉวี พ.จ.ต. เจริญสิน  แกวฉวี พัน รฝ.12 กรม รฝ

133 ด.ช.ชัยรัตน ตอบกลาง จ.อ. วันชัย  ตอบกลาง พัน 12

134 ด.ญ.คณัสนันท โสมสิริพันธ พ.จ.อ. โชคชัย  โสมสิริพันธ นสร.กร.

135 นายดนัย เหียงแกว พ.จ.อ. อํานวย  เหียงแกว บก.กตอ.กร .

136 นายวิษณุ คําสูง จ.อ. วิสูตร  คําสูง บก.พล.นย.

137 น.ส.ญาณิศา อิสลาม จ.อ. สาทิพย  อิสลาม กง. รร.ชุมพล ฯ

138 ด.ช.ธนพัฒน กาฬภักดี จ.อ. สุพจน  กาฬภักดี กง. รร.ชุมพล ฯ

139 น.ส.นพรดา แกวฮองคํา พ.จ.อ. วิบูลย  แกวฮองคํา พัน 12

140 น.ส.ปรียานันท สุระขันธ พ.จ.อ. สุวัฒน  สุระขันธ นสร.กร.

141 นายณัฐวุฒิ เฉยสงา จ.อ. ชัยพร  เฉยสงา ทัพเรือภาคที 1

142 น.ส.ปาลิตา เกษแกว พ.จ.อ. ธวัชชัย  เกษแกว สอ.พัน22

143 ด.ญ.วริศรา หงษวิเศษ จ.อ. จตุรงค  หงษวิเศษ กองบิน 2 กบร.กร.

144 นายพุฒิพงศ ชุมชื่น พ.จ.อ. กิติศักดิ์  ชุมชื่น ร.ล.ตากสิน

145 ด.ช.อัฑฒ ซารัมย พ.จ.ต. เสรี  ซารัมย ร.ล.จักรีฯ กบร.กร.

146 ด.ช.นฤธิต แสวงพร พ.จ.อ. วีรวัฒน  แสวงพร ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

147 ด.ญ.สุธาสินี เนาวกะ พ.จ.ต. โกมล  เนาวกะ บก. กฝร.

148 ด.ช.ราโชภัทร สกุลพรหม พ.จ.อ. ไพร  สกุลพรหม นสร.กร.

149 น.ส.ชลทิพย ชูแกว จ.อ. จริวัฒน  ชูแกว พัน สอ.11

150 นายภูวเดช นาแหยม พ.จ.อ. สุรสิทธิ์  นาแหยม กรมสรรพาวุธ ทร.

151 นางสาวอัจฉรา คําภูงา จ.อ. บุญสิน  คําภูงา กง. รร.ชุมพล ฯ

152 ด.ญ.ชนัญชิดา ภาเภา จ.อ. มงคล  ภาเภา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

153 นายสุวิจักษณ กุลจารุอภิรักษ พ.จ.อ. ชัยยะ  กุลจารุอภิรักษ รพ. สิริกิติ์

154 นายสุรัชนาวี เจริญทรัพย พ.จ.อ.หญิง รัตนา  วงษสิม รพ. สิริกิติ์

155 ด.ช.ธนภัทร ศรีสถาน พ.จ.ท. วีระศักดิ์  ศรีสถาน บก. กฝร.

156 น.ส.รัฐนันท บรรเลงเสนาะ จ.อ. พุฒิเศรษฐ  บรรเลงเสนาะ บก. กบร.
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157 นายพีรพัฒน กลัดสวัสดิ์ พ.จ.อ. ประพันธ  กลัดสวัสดิ์ กองบิน 2 กบร.กร.

158 ด.ช.หรรษา ดํารงบุพผาสกุล จ.อ. ปรวิช  ดํารงบุพผาสกุล บก. กฝร.

159 นายนนทกานต ชอบกิจ พ.จ.อ. วีระชัย  ชอบกิจ กองสนับสนุน กร.

160 ด.ช.พัสกร อัตโน พ.จ.ต. พงษศักดิ์  อัตโน กง. รร.ชุมพล ฯ

161 น.ส.อรกมล สอนไข พ.จ.ท. สาธิต  สอนไข กง.พันรถถัง

162 น.ส.เบญญาภา ศุภกิจ พ.จ.ต. ชัยยันต  ศุภกิจ บก. กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 163 นายธนภัทร สมมาตย จ.อ. บรรเจิด  สมมาตร กองสนับสนุน กร.

164 น.ส.จตุพร วรรณแจม จ.อ. ธรรมนูญ  วรรณแจม กองสนับสนุน กร.

165 น.ส.ฐิตารีย พละสาร จ.อ. นพดล  พละสาร กง.พันรถถัง

166 ด.ช.ณัฐภัทร สนธิคุณ พ.จ.อ. ประสิทธิ์  สนธิคุณ พัน 21

167 ด.ญ.ธนพร ลาอยู พ.จ.อ. จักรี  ลาอยู พัน รฝ.12 กรม รฝ

168 นายพีรภัทร พวงสมบัติ พ.จ.อ. พีรยุทธ  พวงสมบัติ ศฝ.สอ.รฝ.

169 นายรติกร พันธเลิศ พ.จ.อ. ไพบูลย  พันธเลิศ อูราชนาวีมหิดล อร.

170 ด.ช.จิรัชยา กองบุตร จ.อ. สมศักดิ์  กองบุตร ร.ล.แรด

171 ด.ช.ธนภัทร ชาตะรูปะ จ.อ. ธวัชชัย  ชาตะรูปะ บก.กยพ.กร .

172 ด.ช.ชัยภัทร บุญประเสริฐ พ.จ.อ. อําพันธ  บุญประเสริฐ พัน รฝ.11 กรม รฝ

173 นายปฐวี อินทรบุตร จ.อ. นเรศ  อินทรบุตร บก.กฟก.1 กร.

174 น.ส.อรปรียา เข็มงามดี พ.จ.อ. เฉลิมพล  เข็มงามดี ศฝ.สอ.รฝ.

175 ด.ช.พงศดนัย อรรคสอน จ.อ. รังษี  อรรคสอน ร.ล.คีรีรัฐ

176 ด.ช.ธนวัฒน บุบผาชาติ จ.อ. สมชาย  บุบผาชาติ บก.กตอ.กร .

177 ด.ญ.ชาลิสา กันภัย พ.จ.ท. ชลิต  กันภัย ศฝ.สอ.รฝ.

178 ด.ญ.อภัสรา คําเบ็ง จ.อ. ทําเนียบ  คําเบ็ง เรือ ต.82

179 ด.ช.เปยมปน เปยมคุม พ.จ.อ. ปญญาวุฒิ  เปยมคุม ฐานทัพเรือสงขลา

180 ด.ช.ภัทรดนัย คําสม พ.จ.อ. ณรงค  คําสม พันซบร.สน.สอ.

181 ด.ช.ภูบดินทร สียางนอก พ.จ.อ. สมคิด  สียางนอก ร.ล.กระบุรี

182 ด.ช.เตชินท ภูระหงษ จ.อ. ไชโย  ภูระหงษ ร.ล.ปตตานี

183 นายศตายุ ชมดอกไม พ.จ.อ. จักรพันธ  ดาวกระโทก ร.ล.จักรีนฤเบศร

184 ด.ญ.ศิรภัสสร พงษพิทักษ จ.อ. ศักดิ์สมอ  พงษพิทักษ เรือ ต.81

185 น.ส.วราพร นาคเกษม พ.จ.อ. กิตติศักดิ์  นาคเกษม กอง รปภ.ฐท.สส.

186 ด.ญ.ศุทธิณี สนธิพันธ จ.อ. ประเสริฐ  สนธิพันธ บก.กฟก.1 กร.

187 ด.ช.กันตินันท ดีขุนทด พ.จ.อ. ณัฐสิทธิ์  ดีขุนทด กรมสรรพาวุธ ทร.

188 ด.ช.ธนกฤต เมืองไทย พ.จ.อ. วุฒิ  เมืองไทย กองบิน 1 กบร.กร.
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189 น.ส.ลภัสรดา สุขสมัย พ.จ.อ. ปรีชา  สุขสมัย ศสร.สอ.รฝ.

190 ด.ญ.บุญญวีณ จรครบุรี พ.จ.อ. วัฒนธนชัย  จรครบุรี ศสร.สอ.รฝ.

191 ด.ญ.รินรดา ชุมทอง พ.จ.อ. ชาติชาย  ชุมทอง ทัพเรือภาคที 1

192 ด.ญ.ษมาพร เที่ยงธรรม พ.จ.อ. สุนทร  เที่ยงธรรม สอ.1

193 นายนันทวุฒิ บุญรัตน พ.จ.อ. เฉวียง  บุญรัตน ฐานทัพเรือสงขลา

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 194 นายณัฐวัตร สิทธิชัย พ.จ.อ. ประหยัด  สิทธิชัย สอ.พัน22

195 ด.ญ.พัฒฌา พลอยสุวรรณ พ.จ.อ. อรรณพ  พลอยสุวรรณ กองบิน 1 กบร.กร.

196 ด.ญ.ธัญพิชชา ทินวัน จ.อ. ธีระศักดิ์  ทินวัน ร.ล.ชลบุรี

197 ด.ช.ภัทรพล เอี่ยมสุกใส พ.จ.อ. วิรัชช  เอี่ยมสุกใส ศฝ.สอ.รฝ.

198 นายอธิฐากร เอี่ยมสมบูรณ พ.จ.อ. ตวงสิทธิ์  เอี่ยมสมบูรณ พันซบร.สน.สอ.

199 ด.ช.ณัฐพงศ ภาพสิงห พ.จ.อ. ดุสิต  ภาพสิงห พัน รฝ.12 กรม รฝ

200 น.ส.พัชราภรณ บุญประเสริฐ พ.จ.อ. พัฒนา  บุญประเสริฐ พัน รฝ.11 กรม รฝ

201 นางสาวปนัสยา ศรีทรัพย พ.จ.อ. อาคม  ศรีทรัพย ร.ล.อางทอง

202 ด.ญ.กัญญาณัฐ ทาสินธุ จ.อ. บุญเกิด  ทําสินธุ ร.ล.สงขลา

203 นายณัฎฐกิตติ์ หลุมแกว พ.จ.ต. พรเทพ  หลุมแกว ร.ล.จักรีนฤเบศร

204 ด.ช.พีรภาส บัวคง จ.อ. สุนทร  บัวคง ร.ล.เจาพระยา

205 นายยศภัทร แสงจันทร พ.จ.อ. อนันต  แสงจันทร นสร.กร.

206 ด.ช.จักรี ประสาท จ.อ. ชํานาญ  ประสาท ร.ล.จักรีนฤเบศร

207 ด.ช.ธนดล สวางทิศ พ.จ.อ. นพดล  สวางทิศ บก. กบร.

208 ด.ช.กันตพัฒน กอนกุล พ.จ.อ. ชลิต  กอนกุล พัน รฝ.11 กรม รฝ

209 ด.ช.ธนกฤต ทูลละออง พ.จ.อ. อุเทน  ทูลละออง บก. กร.

210 นายศตพล หนูนุรักษ พ.จ.อ. คณาพจน  หนูนุรักษ ศฝ.สอ.รฝ.

211 น.ส.วันวิสาข พลากานตรง พ.จ.อ. จําเริญ  พลากานตรง รอย บก.สอ./รฝ.

212 ด.ญ.อมลวรรณ ทุมสะทาน พ.จ.อ. อดุลย  ทุมสะทาน ศสร.สอ.รฝ.

213 ด.ช.เสฎฐวุฒิ นงนุข พ.จ.อ. ทวี  นงนุช บก.กยฝ.กร .

214 ด.ญ.จันทกานต บัวกลา พ.จ.อ. อิทธิพัฒน  บัวกลา กองสนับสนุน กร.

215 นายณัฐภัทร ศรีเทพ พ.จ.อ. ปรีชา  ศรีเทพ ศสร.สอ.รฝ.

216 ด.ญ.ฐิติกาญจน แทนทอง จ.อ. สงา  แทนทอง ร.ล.ตากสิน

217 ด.ญ.วิริญา สอนพิมพพอ พ.จ.อ. ธานุวัฒน  สอนพิมพพอ ขส.ฐท.สส.

218 น.ส.สรัญญา กันสําอางค พ.จ.อ. สุชาติ  กันสําอางค บก. กบร.

219 นายพงศธร วงศจันทร พ.จ.อ. ถิรายุ  วงศจันทร ทัพเรือภาคที 1

220 นายสิฐฒิณัฐ มั่นศักดิ์ จ.อ. ทรงกลด  มั่นศักดิ์ นสร.กร.
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221 ด.ช.คณาธิป เดิมปนุ พ.จ.อ. กิติศักดิ์  เดิมปนุ กองบิน 2 กบร.กร.

222 น.ส.เปรมณิชา เบาทอง พ.จ.อ. วนิชย  เบาทอง พัน 21

223 นายกิตติภณศ จงศรี พ.จ.อ. ชัชพิมุข  จงศรี ศฝ.สอ.รฝ.

224 น.ส.บุญญาณี มวงเขียว พ.จ.อ. พนม  มวงเขียว ศฝ.สอ.รฝ.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 225 ด.ญ.ญาราภรณ ชมชัยภูมิ พ.จ.อ. ดิเรก  ชมชัยภูมิ ร.ล.อางทอง

226 นายศุภกร อภัยพงศ จ.อ. อนันต  อภัยพงค เรือ ต.81

227 ด.ญ.ชุติญา อรุณโรจน พ.จ.อ. ชลนภา  อรุณโรจน สอ.1

228 ด.ญ.ลักษิกา น้ําเพชร พ.จ.อ. วิทยากร  น้ําเพชร พัน 21

229 ด.ญ.นันทนภัส แกวศักดิ์ พ.จ.อ. พิเชฐ  แกวศักดิ์ ทัพเรือภาคที่ 3

230 น.ส.ชลันดา ชมบุญชวย พ.จ.อ. สมุทร  ชมบุญชวย ร.ล.กระบุรี

231 ด.ช.ศุภวิชญ แจงแสง พ.จ.อ. รังสรรค  แจงแสง พัน รฝ.12 กรม รฝ

232 ด.ญ.ชญานิษฐ โอทอง พ.จ.ท. ชัยพันธุ  โอทอง บก.กยฝ.กร .

233 ด.ญ.ธิดารัตน ดัชถุยาวัตร พ.จ.อ. วัฒนา  ดัชถุยาวัตร เรือ ต.99

234 น.ส.พัชรี ศรีงาม พ.จ.อ. ประพฤติ  ศรีงาม กองสนับสนุน กร.

235 ด.ช.กรวิชญ ใจมั่น พ.จ.อ. สุชาครีย  ใจมั่น สน.สอ.

236 นางณรงคกรณ เจริญศรี พ.จ.อ. สาธิต  เจริญศรี กก.พศ.ฐท.สส.

237 น.ส.เบญญาภา เสนะโลหิต พ.จ.อ. วราวุฒ  เสนะโลหิต สอ.พัน22

238 นายวรธน เดชบุญพบ พ.จ.อ. วีรศักดิ์  เดชบุญพบ พัน สอ.11

239 นายผลพันธิน ยามสุข พ.จ.อ. วัฒนา  ยามสุข บก. กฝร.

240 นายนิวิฐ วาฤทธิ์ พ.จ.อ. อนุชิต  วาฤทธิ์ พัน รฝ.12 กรม รฝ

241 ด.ญ.มนัสนันท ทองแหว พ.จ.อ. มหะศักดิ์  ทองแหว ร.ล.มกุฏราชกุมาร

242 ด.ช.อีศภัทร เรือนทองดี พ.จ.อ. พัฒนา  เรือนทองดี ร.ล.ภูมิพล

243 ด.ญ.ณัฎฐา บํารุงศิลป พ.จ.อ. บรรลือศักดิ์  บํารุงศิลป เรือ ต.996

244 ด.ช.กิตติธัช สุขสุวรรณ พ.จ.อ. สุทธิพงษ  สุขสุวรรณ บก. กร.

245 น.ส.พิชามณชุ ไชยบัวแกว พ.จ.อ. อนุรักษ  ไชยบัวแกว ศฝ.สอ.รฝ.

246 ด.ช.ณภัทร ปงอุทา พ.จ.อ. ทักษิณ  ปงอุทา ร.ล.รัตนโกสินทร

247 ด.ญ.ชลิดา จันทนา พ.จ.อ. ธนาธร  จันทนา กองบิน 1 กบร.กร.

248 ด.ญ.สุกัญญา คําเครือ พ.จ.อ. พินิจ  คําเครือ รพ. สิริกิติ์

249 น.ส.พิมพมาดา แสงสินธุ พ.จ.อ. ผดุงพงษ  แสงสินธุ ศกล.พธ.ทร.

250 ด.ช.ชิติพัทธ ธิสอน พ.จ.อ. ศิริชัย  ธิสอน ร.ล.มกุฏราชกุมาร

251 ด.ญ.เกศกัญญาภัทร มีเคา พ.จ.อ. มรกต  มีเคา นสร.กร.

252 ด.ญ.ลภัสรดา ตาลจินดา พ.จ.อ. วิทยา  ตาลจินดา ทัพเรือภาคที 1
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253 น.ส.ณปภา คําสุวรรณ พ.จ.อ. สายันต  คําสุวรรณ กองบิน 1 กบร.กร.

254 นายชนกานต เพ็งแจม พ.จ.อ. ประพันธ  เพ็งแจม พัน 21

255 ด.ช.กิตตินันท ภูมิชิน พ.จ.อ. ศิริพงษ  ภูมิชิน ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 256 ด.ช.ชนะพล รัตนโชติ พ.จ.อ. วัชระ  รัตนโชติ บก.กตอ.กร .

257 ด.ญ.อิ่มกลม อิ่มอยู พ.จ.อ. นพพร  อิ่มอยู นสร.กร.

258 ด.ช.ลิปปวิชญ ฉิมกลาง พ.จ.อ. วิรุฬห  ฉิมกลาง บก. กฝร.

259 ด.ช.ธิปก จูลิ่ม พ.จ.อ. วัชรา  จูลิ่ม กองบิน 2 กบร.กร.

ลูกจาง 1 น.ส.รัตนดาพร ณ สุวรรณ นางสาว ภัณฑิลา  สงพรหม กง. รร.ชุมพล ฯ

2 น.ส.ญาดาวดี ชัยสุวรรณ นาง พิกุล  ชัยสุวรรณ รพ. สิริกิติ์

3 ด.ญ.ปวีณธิดา โกสีย นาง อโนชา  สัตรีวงศ ทัพเรือภาคที 1

4 นายญาณารณพ ธรรมอาภาสกุล นาง เพ็ชรลัดดา  ธรรมอาภาสกุล กง. รร.ชุมพล ฯ

5 ด.ญ.ณัฏฐธิดา แกวกาหลง นางสาว นิตตยา  สีตะวัน กง.ศฝ.นย.

6 น.ส.กัญญาพัชร โสดาดง นาง กาญจนา  โสดาดง กองสนับสนุน กร.

7 ด.ญ.ภัทรวดี บุพรม นาย อิทธิพล  บุพรม อูราชนาวีมหิดล อร.

8 นายเพชรรัตน โพธิ์บึงกาฬ น.ส. หนึ่งฤทัย  กองแกว รพ. สิริกิติ์

9 ด.ช.บูรพา แสนโคตร นาง สายฝน  แสนโคตร กทส.ฐท.สส.

10 ด.ญ.พสุกานต สันติเวชรัศมี น.ส. จินตนา  ขําเกื้อ ทัพเรือภาคที่ 3

11 ด.ญ.ญาณิศา เผาพันธดี นาย สุวิทย  เผาพันธดี กง. รร.ชุมพล ฯ

12 น.ส.ณัฐวิภา หรั่งเจริญ นาง ภัณฑิรา  หรั่งเจริญ รพ. สิริกิติ์

13 ด.ญ.กิตติญา สุขบท นาย เศกศักดิ์  สุขบท ขส.ฐท.สส.

14 นายพีรวิชญ ประไพพงษ นาง อรพร  ประไพพงษ กง.ศฝ.นย.

15 นายเปซาดี สังสนา น.ส. นิโรสปนี  นิและ กง.ศฝ.นย.

16 ด.ช.วทัญู จันทบุตร นาย อาทิตย  จันทบุตร กรง.ฐท.สส .

17 ด.ญ.ศุภกานต ทับทิม นาย นิวัฒน  ทับทิม กองอุตุนิยมวิทยา อศ.

18 นายสรวิศ ถวายทรัพย นาง วันดี  ถวายทรัพย กองสนับสนุน กร.

19 นายพัชรพงษ แสนสระดี นาย พีระพล  แสนสระดี บก. กบร.

20 ด.ญ.ปุณณภา หุนสุวรรณ นาย ขวัญชัย  หุนสุวรรณ บก. กบร.

21 น.ส.อัจจิมา อินทรมี นาย ชุมพล  อินทรมี อูราชนาวีมหิดล อร.

22 ด.ช.วรกฤศ ศิริไทย นาย ดุริยะ  ศิริไทย บก. กบร.

23 ด.ญ.ทิพยรดา แนบกลาง นางสาว รัชนีวรรณ  อุปถัมภชาติ พนักงานสหกรณ
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ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 1 นายวีรภัทร วันเพ็ง ร.อ. วิจารณ  วันเพ็ง บก.สอ.รฝ .

2 นายกฤษฎา ดวงแกว ร.ต. อุทัย  ดวงแกว กองบิน 1 กบร.กร.

3 นตท.ภูวนัย ทุมมณี ร.อ. มโนมัย  ทุมมณี พัน สอ.11

4 นายธนดล สนธิโพธิ์ วาที่ ร.ต. ณัฐพล  สนธิโพธิ์ บก. กฝร.

5 น.ส.กชกร สังขทอง วาที่ ร.ต. รพี  สังขทอง บก.กตอ.กร .

6 นายอัครเดช ศิริวรรณ น.ต. สุทัศน  ศิริวรรณ เบี้ยหวัด ทร.

7 น.ส.ปุณณิศา นิมิศิลป วาที่ ร.ต. พงษศักดิ์  นิมิศิลป บก.กยพ.กร .

8 นตท.อาคเนย แสนโคตร น.ต. พันสัก  แสนโคตร กง. รร.ชุมพล ฯ

ประทวน 1 นายถิรวัฒน ประดลชอบ พ.จ.ท. พงษอนันต  ประดลชอบ พัน รฝ.12 กรม รฝ

2 นายไกรภพ พิทักษกรณ จ.อ. จําเริญ  พิทักษกรณ พัน รฝ.12 กรม รฝ

3 นายคชินทร พงษไชย พ.จ.อ. ปติพงษ  พงษไชย ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

4 นายนิธิพล พรหมอยู พ.จ.อ. สุธา  พรหมอยู บก. กฝร.

5 น.ส.บวรรัตน ทัดสันเทียะ จ.อ. บุญชู  ทัดสันเทียะ ร.ล.ภูมิพล

6 น.ส.ทอฝน พิมพแสง พ.จ.อ. เพชรณรงค  พิมพแสง กรมการขนสงทหารเรือ

7 น.ส.ชนิดาภา ออนเกตุ พ.จ.อ. ชํานาญ  ออนเกตุ กองสนับสนุน กร.

8 น.ส.ศิรดา สุขบัวใหญ พ.จ.อ. วัชรินทร  สุขบัวใหญ พัน 21

9 นายภาคิน ดังกอง จ.อ. ประสิทธิ์  ดังกอง บก. กฝร.

10 นตท.พรอมภัทร สุขพล พ.จ.อ. สมจินต  สุขพล ทัพเรือภาคที 1

11 ด.ช.ประถมาภรณ กังสดาล พ.จ.อ. จักรกฤษ  กังสดาล กรมสรรพาวุธ ทร.

12 นายพงษธรณ มงคลนํา จ.อ. สรพงษ  มงคลนํา บก. กฝร.

13 นายจิระพัฒน สวนชัง จ.อ. วิโรจน  สวนชัง บก.กฟก.2 กร.

14 น.ส.ณัฎฐณิชา ทองมา จ.อ. กฤตภาส  ทองมา บก. กฝร.

15 น.ส.ธีวรา ปลอดเทพ พ.จ.อ. นุกูล  ปลอดเทพ ทัพเรือภาคที 1

16 นายนที สุริยวงศ จ.อ. ยุทธนา  สุริยวงศ กองบิน 1 กบร.กร.

17 นายสิริวัฒน ผลชะอุม พ.จ.อ. ตะวัน  ผลชะอุม กองบิน 1 กบร.กร.

18 นายไชยภัทร เกตุประยูร พ.จ.อ. เฉลิม  เกตุประยูร กชพ.พธ.ทร.

19 น.ส.ชุตินันท ชะนะเกตุ พ.จ.อ. ธนชนัน  ชะนะเกตุ ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

20 นายธนนรินทร รองกลัด พ.จ.อ. อมรธิษณ  รองกลัด บก. กฝร.

21 นตท.วรพล ผิวแดง พ.จ.อ. ปรีชา  ผิวแดง กง. รร.ชุมพล ฯ
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22 นายบริพัฒน อยูมะเริง พ.จ.อ. บุญเลิศ  อยูมะเริง บก. กร.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 23 น.ส.แพรวพรรณ ธนาฒยวงศ พ.จ.อ. ศิกฤทธิ์  ธนาฒยวงศ นสร.กร.

24 นตท.รัชพล คํามุงคุล พ.จ.อ. ถาวรณ  คํามุงคุล กองบิน 1 กบร.กร.

ลูกจาง 1 น.ส.กุลจิรา สุทธิประภา นาง สุดารัตน  สุทธิประภา นสร.กร.

2 ด.ช.ฤทธิเดช บุญมี น.ส. แกวตา  ตระกูลรัมย รพ. สิริกิติ์

3 น.ส.ปุณฑริกา มวงบุญ นาย วันรบ  มวงบุญ บก. กบร.

4 นายจุฬา อะวิสุ นาง สุกัญญา  อะวิสุ กง. รร.ชุมพล ฯ

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 1 นายหรรษธร คงขาว ร.อ. ชรัตน  คงขาว รพ.อาภากรเกียรติวงศ

2 น.ส.ศุภาวรรณ แสงนอย ร.ท. วิธี  แสงนอย บก. กฝร.

3 นายไกลกังวล แสงทอง ร.ต. ประจวบ  แสงทอง กองบิน 1 กบร.กร.

4 นายพีรพัฒน เนื่องจํานงค น.ต. นิมิต  เนื่องจํานงค กองสนับสนุน กร.

ประทวน 1 นายพันธกานต นิชํานาญ พ.จ.อ. พิศาล  นิชํานาญ ร.ล.จักรีนฤเบศร

2 นายราชนาวี เล็มมณี พ.จ.อ. ศุภชัย  เล็มมณี ขว.ทร.

3 น.ส.สุกัญญา ขวัญนนทเดิม พ.จ.อ. ศุภณัฏฐ  ขวัญนนทเดิม ร.ล.กระบุรี

4 นายชนะเดช พิมพสุข จ.อ. อติเทพ  พิมพสุข พัน สอ.11

5 น.ส.กนกกร แขฉิมพลี พ.จ.อ. วิสันต  แขฉิมพลี กองสนับสนุน กร.

6 นรจ.พัทธนันท คุมมณี พ.จ.อ. นิวัฒน  คุมมณี ร.ล.ตากสิน

7 น.ส.ลดามณี จุฬาทิพย พ.จ.อ. สมพงษ  จุฬาทิพย รพ.อาภากรเกียรติวงศ

8 นรจ.รัฐนันต นาคมี พ.จ.อ. เจริญสุข  นาคมี กองสนับสนุน กร.

9 นายอชิตพล รุงสันเทียะ พ.จ.อ. ยศ  รุงสันเทียะ กรมสรรพาวุธ ทร.

ลูกจาง 1 นรจ.พิษณุพงศ สายคํา นาง จีรภา  สายคํา รพ. สิริกิติ์

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 1 น.ส.ชนิตา พรพงศธรรม ร.อ. ไพฑูรย  พรพงศธรรม เบี้ยหวัด ทร.

2 นางสาวศิริญญา สาระเกษ ร.ต. ยศ  สาระเกษ เบี้ยหวัด ทร.
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ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 3 นายชนายุทธ กุยออง ร.อ. อนันต  กุยออง ศฝ.สอ.รฝ.

4 น.ส.ภัทรวดี เขมะจารี ร.ต. ธีระศักดิ์  เขมะจารี สอ.พัน22

5 นายบัญญวัต นกโพธิ์ ร.ท. สายชล  นกโพธิ์ บก. กบร.

6 น.ส.ณัฐฏรีณีย เจริญทวี น.ท.หญิง ดารณี  เจริญทวี รพ.อาภากรเกียรติวงศ

7 น.ส.ชนากานต สุขภูตานันท น.อ.หญิง สมร  สุขภูตานันท เบี้ยหวัด ทร.

8 นายอัคคภาคน จิโรธนิธิกาญจน ร.ต. อติสันต  จิโรชนิธิกาญจน ศฝ.สอ.รฝ.

9 น.ส.วรินทร บรรจง วาที่ ร.ต. รุงอรุณ  บรรจง ทัพเรือภาคที่ 2

10 น.ส.กุลนิษฐ ศิริแข ร.ต. อธิษฐ  ศิริแข ศสร.สอ.รฝ.

11 น.ส.สุปรียา โวหารกลา ร.ท. วราวุธ  โวหารกลา ร.ล.ตาป กฟก.1

12 น.ส.สุทธิดา สุวรรณโชติ ร.ท. ดําเกิง  สุวรรณโชติ ร.ล.อางทอง

13 นายชาญชล หุนจีน ร.ท. อภิวัฒน  หุนจีน บก. กฝร.

14 น.ส.ชนิดาภา เข็มครุฑ ร.อ. พีระพงษ  เข็มครุฑ ศฝ.สอ.รฝ.

15 น.ส.ธมลพรรณ บุญเหลือ ร.อ. อดุลย  บุญเหลือ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

16 นายเจตพร คาทวี วาที่ น.ต. สมเจตน  คาทวี กองเรือลําน้ํา

17 นางสาวพิมพัสสา ไชยสุทธิ์ ร.ท. สาโรจน  ไชยสุทธิ์ บก. กบร.

18 นายชลเทพ รอดวิจิตร ร.ท. กุหลาบ  รอดวิจิตร กรมอุทกศาสตร ทร.

19 น.ส.ณัฐกฤตา เชื้อกลาง ร.อ. นรินทร  เชื้อกลาง บก. กบร.

20 น.ส.พินทุสร งามพงษพันธ น.ต. พิสิษฐ  งามพงษพันธ ศกล.พธ.ทร.

21 นายณัฐภัทร ดีไมร ร.ท. ปลวัชร  ดีไมร กองสนับสนุน กร.

22 นายคงศร พิพัฒนชื่นสกุล ร.ท. สุรศักดิ์  พิพัฒนชื่นสกุล กองอุตุนิยมวิทยา อศ.

23 นางสาวฐนิตา พรหมจันดา น.ต. สุพัฒ  พรหมจันดา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

24 นายจิตติพัฒน ชํานาญ น.ต.หญิง อัจฉรา  พนภัย รพ. สิริกิติ์

25 นายชุติเทพ อินทรักษา ร.ท. ชินกร  อินทรักษา ร.ล.เจาพระยา

26 นายนฤเบศร จักษุสุวรรณ น.ท. ณรงคชัย  จักษุสุวรรณ อูราชนาวีมหิดล อร.

27 นายฐิติ ชมชื่น ร.อ. วันลพ  ชมชื่น กองบิน 2 กบร.กร.

28 น.ส.สุภัสสรา จันทวฤทธิ์ ร.ท. เสรี  จันทวฤทธิ์ บก. กฝร.

29 น.ส.ธีระพร จําปา ร.ต. ธีระชัย  จําปา บก. กฝร.

30 นายจิรายุ เฟองบางหลวง น.ต. สมชาย  เฟองบางหลวง เบี้ยหวัด ทร.

31 น.ส.ธวัลรัตน หลาธรรม น.ต. ชัยสิทธิ์  หลาธรรม ทัพเรือภาคที 1

32 น.ส.กัณฑิรา พักแพรก น.ท. อํานวย  พักแพรก เบี้ยหวัด ทร.

33 นายปรมินทร ทวีรส ร.ท. วัชรินทร  ทวีรส เรือ ต.112
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ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 34 น.ส.ณัชชา มณีอินทร ร.ท. ชาตรี  มณีอินทร กองบิน 1 กบร.กร.

35 นายเขมทัต เลื่อนตอ ร.อ. เกียรติขจร  เลื่อนตอ ร.ล.สิมิลัน

36 น.ส.วรมน หาญนอก น.ท. ชรันทร  หาญนอก ศฝ.สอ.รฝ.

37 น.ส.นวพร หอมกลิ่น ร.ต. สมปอง  หอมกลิ่น กองสนับสนุน กร.

38 น.ส.จุฬาลักษณ อมราภรณ ร.ต. สมคิด  อมราภรณ กรง.ฐท.สส .

39 นายณภษร จงกล ร.อ. คมสันติ  จงกล บก. กบร.

40 น.ส.พรไพลิน เทียนเรียว น.ท. วันเพ็ญ  เทียนเรียว ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

41 นายสิรวิชญ ใจตรง ร.อ. พยนต  ใจตรง บก. กฝร.

42 น.ส.นันทนภัส พึ่งลอย ร.ท.หญิง จิดาภา  พึ่งลอย รพ.อาภากรเกียรติวงศ

43 นายภาสวิชญ บุญนุช น.ต.หญิง เพชรรัตน  บุญนุช รพ. สิริกิติ์

44 น.ส.ศรุตา วรรณสุทธิ์ ร.ท. วิทย  วรรณสุทธิ์ เรือ ต.91

45 น.ส.ภัคจิรา ลานเลี้ยง ร.ท. ชุมสิน  ลานเลี้ยง กองสนับสนุน กร.

46 น.ส.ทอฝน กาศเจริญ น.ท.หญิง ครองใจ  กาศเจริญ รพ. สิริกิติ์

47 น.ส.ไกลกังวล นิยมศิลปชัย ร.อ. อภินันท  นิยมศิลปชัย นสร.กร.

48 น.ส.ชุณหกาญจน แสงมา ร.อ. ศุภศิลป  แสงมา รพ. สิริกิติ์

49 น.ส.พิชชาพร สุรางคนางค น.ท. ธนกร  สุรางคนางค เบี้ยหวัด ทร.

50 นางสาวณชา เอี๊ยบกงไชย ร.ต. อนุชิต  เอี๊ยบกงไชย บก. กบร.

51 นายกรวิชญ บอเงิน ร.ต. ชูชาติ  บอเงิน อูราชนาวีมหิดล อร.

52 น.ส.พัชรศรี ปานทอง ร.อ. วิเชียร  ปานทอง กรมสื่อสารทหารเรือ

53 นายกันตวัฒน เพชรรัตน ร.อ. ศักดา  เพชรรัตน ร.ล.บางปะกง

54 น.ส.ภรพัฒนชญา ชุมชื่น ร.อ. ฉัตรชัย  ชุมชื่น กง. รร.ชุมพล ฯ

55 นายภูรินท เครือวัลย ร.อ. นที  เครือวัลย รพ.อาภากรเกียรติวงศ

56 น.ส.ธนพร สุขสงา ร.อ. วิชัย  สุขสงา กองเรือดําน้ํา กร.

57 นายวงศพัทธ วิไลพันธ ร.อ. อุเทน  วิไลพันธ กองสนับสนุน กร.

58 นายพลกฤษณ เหิมขุนทด ร.อ. อดุลย  เหิมขุนทด พัน รฝ.11 กรม รฝ

59 นายพสิษฐ สุวรรณสวาง ร.อ.หญิง เดือนฉาย  ทับทิมหิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ

60 น.ส.ปยภรณ ชูเชิด น.ต. สุชาติ  ชูเชิด ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

61 นายธนฤทธิ์ พาณิชยเดช น.ท.หญิง จะรุวรรณ  พาณิชยเดช กง. รร.ชุมพล ฯ

62 น.ส.นภัสรา ยุทธวิธี ร.อ. นิยม  ยุทธวิธี ร.ล.วังนอก

63 น.ส.ชญาดา ปานเดช ร.อ. สุวัฒนา  ปานเดช ร.ล.จักรีนฤเบศร

64 นายณัฐภพ นุชนารถ น.ต. อนันต  นุชนารถ บก. กฝร.
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ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

สัญญาบัตร 65 นายธีรภัทร สุระสินธุ น.ต. สินชัย  สุระสินธุ รพ. สิริกิติ์

66 น.ส.ศุภนิดา อยูผล ร.อ. สุรชัย  อยูผล บก .ทร .

67 น.ส.ทิพสุนัน สุขอนันต ร.ท. สถาพร  สุขอนันต กองเรือลําน้ํา

68 นายขจรศักดิ์ บุญสนอง น.ท. ปญญา  บุญสนอง เบี้ยหวัด ทร.

69 นางสาวดาราลักษณ ทองคํา น.ต. สมชาย  ทองคํา บก.กยฝ.กร .

70 นางสาวชนัญธิดา มีสุข น.ต. สนั่น  มีสุข ศสร.สอ.รฝ.

71 นายณัฐกานต ประสมทรัพย ร.ท. วินัย  ประสมทรัพย ร.ล.รัตนโกสินทร

72 น.ส.นลพรรณ ทองประทุม น.ต. สมศักดิ์  ทองประทุม บก. กร.

73 น.ส.สุดฤทัย พิมพทนต น.ต. สมศักดิ์  พิมพทนต บก. กร.

74 นายเอกวิทย เลหอิ่ม ร.อ. รณกร  เลหอิ่ม ร.ล.กระบุรี

75 น.ส.อภิชญา แสงโชติ ร.อ. วิม  แสงโชติ รพ. สิริกิติ์

76 นายพัตรบดินทร พูลสิงห ร.อ. ภักดี  พูลสิงห ร.ล.แรด

77 นายศิวกร หาสุข ร.ต. สมบัติ  หาสุข นสร.กร.

78 น.ส.บัวชมพู โพธิ์ทอง น.ต. โกมาน  โพธิ์ทอง กง. รร.ชุมพล ฯ

79 น.ส.ปยะธิดา ยาหิรัญ น.ต. กฤษดา  ยาหิรัญ สอ.2

80 น.ส.ศุภากร อันผาสุข น.ท. สมเกียรติ  อันผาสุข รพ.อาภากรเกียรติวงศ

81 นายยศพล สงเคราะห ร.อ. บวร  สงเคราะห บก. กฝร.

82 นางสาวธนพร จันทรางศุ น.ต. อนันทพร  จันทรางศุ อูราชนาวีมหิดล อร.

83 นายระพีพัฒน หงษสุวรรณ น.ท. บุญเรือง  หงษสุวรรณ บก. กฝร.

84 นายพีรกานต สมรรคนัฎ น.อ. กําจัด  สมรรคนัฎ กง. รร.ชุมพล ฯ

ประทวน 1 นายสิริวิชญ ตุลิตะธรรม พ.จ.อ. เพทาย  ตุลิตะธรรม เบี้ยหวัด ทร.

2 น.ส.นิศารัตน กลิ่นหอม พ.จ.อ. เฉลียว  กลิ่นหอม พัน รฝ.12 กรม รฝ

3 นางสาวฤทัยกาญจน สมานรัตน จ.อ. พิชัย  สมานรัตน พันซบร.สน.สอ.

4 น.ส.กัณทิชา ลมหวล พ.จ.อ. สมพงษ  ลมหวล ฐานทัพเรือพังงา

5 น.ส.จิราภร ลิ้มสุวรรณ พ.จ.ต. เฉลิมพล  ลิ้มสุวรรณ ขส.สน.สอ.

6 น.ส.อารยา คงสม จ.อ. กิตติพัฒน  คงสม กง.กรม รปภ.นย.

7 นายณัฐนันท ตรีนาย พ.จ.อ.(พ) เซ็นต  ตรีนาย พันพ.กรมสน.สอ.รฝ

8 น.ส.สุภิศชญาย เอี่ยมสะอาด พ.จ.อ. ณปภัทร  เอี่ยมสะอาด พัน 21

9 นายปฏิพัทธ ปานมีทรัพย จ.อ. สุดเขต  ปานมีทรัพย บก. กร.

10 นายกนก สิงหทอง พ.จ.ท. ธานี  สิงหทอง กง. รร.ชุมพล ฯ

 ระดับอุดมศึกษา จํานวน  175  ทุน
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ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 11 น.ส.ปารวีร สมจิตต พ.จ.อ. พรรสิน  สมจิตต กก.พศ.ฐท.สส.

12 น.ส.กาญจนาภา ปกิรณะ พ.จ.อ. เลิศฤทธิ์  ปกิรณะ บก.กฟก.2 กร.

13 น.ส.สุดารัตน ชวยแกว พ.จ.อ. อาพัชรินทร  ชวยแกว บก. กฝร.

14 น.ส.สิริทิพย มีแสง พ.จ.อ. ชาติชาย  มีแสง ศฝ.สอ.รฝ.

15 น.ส.ปาจรีย คลายมงคล พ.จ.อ. เสนห  คลายมงคล ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

16 นางสาวศรันยภรณ ดวงคํานวย พ.จ.อ. ประทีป  ดวงคํานอย กทส.ฐท.สส.

17 น.ส.วริศรา พลูสุข จ.อ. นิพนธ  พูลสุข นสร.กร.

18 น.ส.ปรางคทิพย บางชลา จ.อ. อภิชัย  บางชลา นสร.กร.

19 น.ส.ปพิชญา สกุลานนท พ.จ.อ. สุรเชษฐ  สกุลานนท กองบิน 2 กบร.กร.

20 น.ส.สุรดา แสงเพ็ชร พ.จ.อ. ประเดิม  แสงเพ็ชร อจปร.อร.

21 นางสาวนิชดา เดชเปา พ.จ.อ. ไกรลาศ  เดชเปา พัน 21

22 นายจักรพงษ ใบทอง พ.จ.อ. รุง  ใบทอง กองบิน 1 กบร.กร.

23 น.ส.จุฑามาศ ศรีษะโคตร พ.จ.อ. นพรุจ  ศรีษะโคตร กองบิน 1 กบร.กร.

24 นางสาวธัญญาพร คงศร พ.จ.อ. กิตินันต  คงศร ศสร.สอ.รฝ.

25 น.ส.พรธนัญ จันทานนท จ.อ. ธนวิทย  จันทานนท กองสนับสนุน กร.

26 นายธนกร เจริญประโยชน จ.อ. เคียง  เจริญประโยชน กองสนับสนุน กร.

27 นายนทวรรธน โชติพงศเชาวลิต พ.จ.อ. เอกชัย  โชติพงศเชาวลิต สอ.พัน22

28 น.ส.ปณิดา ธีระวัฒนศิริ พ.จ.อ. สมเกียรติ  ธีระวัฒนศิริ พัน 21

29 น.ส.จิตติมาภรณ คนทน จ.อ. บรรจง  คนทน พัน 21

30 น.ส.จิรัญญา งามเสงี่ยม พ.จ.อ. บุญเจิด  งามเสงี่ยม รพ. สิริกิติ์

31 นายวิชยุตม ทับทิม พ.จ.อ. อนุศักดิ์  ทับทิม ทัพเรือภาคที 1

32 น.ส.ศุภาพิชญ เผาเพ็ง พ.จ.อ. รังสรรค  เผาเพ็ง บก. กฝร.

33 น.ส.ศรัญญา ปราบภัย จ.อ. สมศรี  ปราบภัย กง. รร.ชุมพล ฯ

34 น.ส.ธีระดา ฟกแกว พ.จ.อ. ไพรัช  ฟกแกว บก.ชย.ทร.

35 นายพลทัต พืชพันธุ จ.อ. ธวัชชัย  พืชพันธุ ทัพเรือภาคที 1

36 น.ส.ทัชชานันท อินทาปจ พ.จ.อ. ชานนท  อินทาปจ กทส.ฐท.สส.

37 น.ส.ศุญานี พงษวิเชียร พ.จ.อ. ดํารงศักดิ์  พงษวิเชียร บก. กฝร.

38 น.ส.มนัสวี พุมคง จ.อ. ปวริศร  พุมคง สอ.2

39 น.ส.สุชานาถ เมืองโครตร พ.จ.อ. นเรศ  เมืองโคตร กง.พัน รนบ.พล.นย.

40 น.ส.ภัณฑิลา ศุภกา จ.อ. พุธพิชัย  ศุภกา เรือ ต.81

41 นายสุกฤษฎิ์ อยูเย็นสุขใจ พ.จ.อ. ปรีชา  อยูเย็นสุขใจ พันซบร.สน.สอ.

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด
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ประทวน 42 น.ส.จารุวรรณ มุงเพียร จ.อ. สมใจ  มุงเพียร ทัพเรือภาคที 1

43 น.ส.ตุลยดา เคลือบขุนทด พ.จ.อ. ชาญชล  เคลือบขุนทด กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

44 นนร.รพีพงศ สื่อโสภา พ.จ.ท. อัครวัฒน  นิธิสิทธิ์โสภา ศฝ.สอ.รฝ.

45 น.ส.ปยะธิดา ภูจอมจิตร พ.จ.อ. สันติชัย  ภูจอมจิตร บก.กยฝ.กร .

46 น.ส.ชนมธิชา สุดใจดี พ.จ.อ. วิชาญ  สุดใจดี พัน รฝ.12 กรม รฝ

47 น.ส.นิชดา ดานวิทยากุล พ.จ.อ. อภิเชษฐ  ดานวิทยากุล สอ.พัน22

48 น.ส.ศิริกร ศิลคํา พ.จ.อ. สุรนาท  ศิลคํา กองบิน 2 กบร.กร.

49 นายพีระณัฐ แสงละออ พ.จ.อ. ยิ่งยศ  แสงละออ ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ

50 นายพงศกร ใจซื่อสมบูรณ พ.จ.อ. วิทยา  ใจซื่อสมบูรณ กง.นย.

51 นายศุภวิชญ สารภี พ.จ.อ.หญิง เพชราภรณ  สารภี รพ. สิริกิติ์

52 น.ส.ปณณทัต บุญมี พ.จ.อ. วรุตฒ  บุญมี ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

53 นายคุณากร หลาลาภ จ.อ. พิเชษฐ  หลาลาภ ร.ล.จักรีนฤเบศร

54 น.ส.อมรรัตน จิตอราม จ.อ. ทวิชาติ  จิตอราม ร.ล.กันตัง

55 น.ส.สหฤทัย บุญธรรม พ.จ.อ. สุธน  บุญธรรม พัน รฝ.12 กรม รฝ

56 น.ส.สุกัลยา พลชุมแสง พ.จ.อ. สงคราม  พลชุมแสง ร.ล.จักรีนฤเบศร

57 นางสาวพัชรดา กลีบสัตบุตร พ.จ.อ. พัฒนพงศ  กลีบสัตบุตร ศสร.สอ.รฝ.

58 น.ส.ธิดารัตน สิทธิหาญ พ.จ.อ. อรรณพ  สิทธิหาญ ศฝ.สอ.รฝ.

59 น.ส.แพรวา โพธิ์ใจ พ.จ.อ.(พ) มาโนช  โพธิ์ใจ สอ.1

60 น.ส.สุพิชฌาย ผลาไวย จ.อ. วิระนันต  ผลาไวย นสร.กร.

61 น.ส.ภัชณดา ภูเพ็ชร พ.จ.อ. ชัยวัฒน  ภูเพ็ชร นสร.กร.

62 น.ส.ชุดา เกิดยยืนอยู พ.จ.อ. เดชาธร  เกิดยืนอยู กองบิน 2 กบร.กร.

63 น.ส.ภาวินี ชุมชื่น พ.จ.ท. ศุภชัย  ชุมชื่น บก.กยฝ.กร .

64 นายจิรภัทร กมลพรมงคล พ.จ.อ. ประเสริฐ  กมลพรมงคล บก. กฝร.

65 น.ส.พิชญาภัค สุทัศน ณ อยุธยา พ.จ.อ. อําพล  สุทัศน ณ อยุธยา นสร.กร.

66 นายพิริยะ เพียมะลัง พ.จ.อ. วิรัตน  เพียมะลัง ร.ล.ปตตานี

67 น.ส.แพรวพรรณ พวงพลอย พ.จ.อ. อํานาจ  พวงพลอย พัน รฝ.12 กรม รฝ

68 นายกองเกียรติ ศรีหาคํา พ.จ.อ. มนูญ  ศรีหาคํา กง.ฐานตราด

69 น.ส.มีวรดา สายกลาง พ.จ.อ. วิชั่น  สายกลาง กง.ศฝ.นย.

70 น.ส.ฟารุง เทศงาม พ.จ.อ. ชวลิช  เทศงาม บก. กฝร.

71 นายกฤติเดช คงประเสริฐ พ.จ.อ. วรชาติ  คงประเสริฐ บก. กฝร.

72 น.ส.ปภัสพิมพ คบทองหลาง พ.จ.อ. วิโรจน  คบทองหลาง ร.ล.ภูมิพล

ลําดับ ผูไดรับทุน บุตรของ สังกัด

ประทวน 73 น.ส.ศุภพิชญ ฑีฆายุ พ.จ.อ. สิงขร  ฑีฆายุ กองสนับสนุน กร.
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74 นายศิวกร ปญญาอินทร พ.จ.อ. สุนทร  ปญญาอินทร กง. รร.ชุมพล ฯ

75 น.ส.พิชญชิรา เวฬุวัน พ.จ.อ. บุญเถื่อน  เวฬุวัน ศสร.สอ.รฝ.

76 น.ส.ณัฐนิชา แมนพยัคฆ พ.จ.อ. ชัยวัฒน  แมนพยัคฆ บก.ฐท.สส.

77 น.ส.ณัฐณิชา เจริญมนต พ.จ.อ. สาโรจน  เจริญมนต กองเรือดําน้ํา กร.

78 นางสาวกรกานต ชนะชัย พ.จ.อ. อวยชัย  ชนะชัย ร.ล.มกุฏราชกุมาร

79 น.ส.อภิชญา ตันเจริญ พ.จ.อ. ภาสกร  ตันเจริญ ร.ล.สายบุรี

80 นายธนธรณ วาทวิจารณ พ.จ.อ. กิตติเทพ  วาทวิจารณ บก. กบร.

81 น.ส.ภัทรรวี รัตนพิมพภาภรณ พ.จ.อ. นิวัฒน  รัตนพิมพภาภรณ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

ลูกจาง 1 น.ส.พิมพพิชชา ชูสาย นางสาว สุรัตนดา  ชูสาย รพ. สิริกิติ์

2 นายเติมพงศ บัวประภัสสร น.ส. นฤมล  บัวประภัสสร กองสนับสนุน กร.

3 นางสาวปภัสวดี กล่ําเสือ นาง อัลชลี  กล่ําเสือ กองสนับสนุน กร.

4 น.ส.ฐานิกา คํานึงกิจ นาง นุชนาถ  คํานึงกิจ รพ. สิริกิติ์

5 น.ส.อินธิราวรรณ รอดอยู นาง ประคองศรี  รอดอยู สงเอง

6 น.ส.ปยะพร เข็มแกว นาง พรสิทธิ์  เข็มแกว กองสนับสนุน กร.

7 นายจารุพงศ มีอยูสามเสน นาง จรินทรทิพย  มีอยูสามเสน กง. รร.ชุมพล ฯ

8 น.ส.ปยพร พันธุกสิกรณ นาง กาญจนา  พันธุกสิกรณ รพ. สิริกิติ์

9 นายอานนท ภูเกิด นาย สุรชัย  ภูเกิด อูราชนาวีมหิดล อร.

10 นายณัฐสิทธิ์ แจงเล็ก นาง นาตยา  แจงเล็ก พนักงานสหกรณ

         พล.ร.ต.

                    ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จํากัด
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