
ล ำดับท่ี สังกัด ล ำดับท่ี สังกัด
๑ พ.จ.อ.ประหยัด ช่ืนชม กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.เกสรำ ช่ืนชม ๑ นำยประเสริฐ ค ำยะรัตน์ กรง.ฐท.สส. ด.ญ.คัทลียำ ค ำยะรัตน์
๒ พ.จ.อ.ผองผไทคำม อินลี กฟก.๒ กร. ด.ญ.อัญญนำวี อินลี ๒ นำงสุณิสำ พลำก้ำนตรง รร.สัตหีบ เขต กร. ด.ญ.วันวิสำข์ พลำก้ำนตรง
๓ พ.จ.อ.สุภำพ สุโภทัย กทส.ฐท.สส. ด.ญ.เขมภัสสร์ สุโภทัย ๓ น.ท.สมพ่วง จันแปงเงิน สพ.ทร. ด.ญ.ชำลิสำ จันแปงเงิน
๔ น.ต.อิทธิพล อยู่เป๋ำ กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.อำทิมำ อยู่เป๋ำ ๔ พ.จ.อ.เฉลิมพล งำมโสภำ กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.วรัญญำ งำมโสภำ
๕ พ.จ.อ.สำธิต นุ้ยนวล ทรภ.๑ ด.ช.พงศ์ณภัทร นุ้ยนวล ๕ พ.จ.อ.เสนอ สมภักดี กฟก.๒ กร. ด.ญ.มัลลิกำ สมภักดี
๖ นำยเจริญ อ่ิมใจ กิจกำรไฟฟ้ำฯ ด.ช.จำรุวัฒน์ อ่ิมใจ ๖ พ.จ.อ.ประวิทย์ ฐิตะโลหิต กอท.ฐท.สส. ด.ญ.ปำนชนก ฐิตะโลหิต
๗ ร.ท.ณรงค์ศักด์ิ ขุมทอง กรง.ฐท.สส. ด.ญ.ธัญลักษณ์ ขุมทอง ๗ นำงอำรีวรรณ มะปรำงหวำน กิจกำรอำคำรรับรองฯ ด.ญ.ระวีวรรณ มะปรำงหวำน
๘ ร.อ.อำทิตย์ ภูค ำสอน ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.อำรดำ ภูค ำสอน ๘ จ.อ.อนุชำ คงทน พัน.รฝ.๑๓ ด.ญ.อำทิตยำ คงทน
๙ ร.ต.สมบัติ รักษำวงศ์ กทส.ฐท.สส. ด.ญ.ศิริรัตน์ รักษำวงศ์ ๙ พ.จ.อ.วิทยำ ข ำแก้ว พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ ด.ญ.ปริยำภรณ์ ข ำแก้ว

๑๐ พ.จ.อ.ธวัชชัย บุญวำที ศฝ.สอ.รฝ. ด.ญ.ณิชำพร บุญวำที ๑๐ ร.ท.สมนึก เพ็ญพิมำย พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.กนกวรรณ เพ็ญพิมำย
๑๑ จ.อ.บุญโฮม ทองเปลว พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ญ.วิชญำภำ ทองเปลว ๑๑ พ.จ.อ.โชติภิวัฒน์ มะโนใหม่ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ ด.ช.รัชตะศักด์ิ มะโนใหม่
๑๒ พ.จ.อ.ศิวนำภ อยู่สุข กฟก.๑ กร. ด.ญ.กฤตยำภรณ์ อยู่สุข ๑๒ น.ต.ประภำ พวงพิกุล สอ.รฝ. ด.ช.ภำกร พวงพิกุล
๑๓ นำยธนวัฒน์ จันทถิระ กรง.ฐท.สส. ด.ช.ธรรมธร จันทถิระ ๑๓ ร.ต.จุมพล กลมเกลำ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ ด.ญ.กฤตชญำ กลมเกลำ
๑๔ ร.ท.มโนมัย ทุมมณี กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ช.ภูวนัย ทุมมณี ๑๔ จ.อ.อภิชำต ภิรมย์ร่ืน กตอ.กร. ด.ญ.พัชรพร ภิรมย์ร่ืน
๑๕ ร.อ.ประจัญ พลแก้ง กทส.ฐท.สส. ด.ญ.ประภัสพิมพ์ พลแก้ง ๑๕ พ.จ.อ.ทักษ์สินธ์ ผ่ำนคุลี รพ.อำภำกรเกียรติวงศ์ฯ ด.ช.ภูริณัฐ ผ่ำนคุลี
๑๖ จ.อ.บัณฑิต โคกทอง พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.ด.ญ.บัณฑิตำ โคกทอง ๑๖ พ.จ.อ.สมศักด์ิ วินำถำ กรม รฝ.๑ ด.ญ.นันท์นภัส วินำถำ
๑๗ นำยสุนันท์ นำมประเทือง กรง.ฐท.สส. ด.ช.ปริญญ์ นำมประเทือง ๑๗ พ.จ.อ.อำรม ย์ ประดิษฐ์แจ้ง กพ.ฐท.สส. ด.ญ.นวินดำ ประดิษฐ์แจ้ง
๑๘ พ.จ.อ.ธนพงศ์ เกตกินทะ ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.ธนัญญำ เกตกินทะ ๑๘ น.ส.ชไมมำศ มำมำก กิจกำรอำคำรรับรองฯ ด.ช.จิรัฏฐ์ มำมำก
๑๙ จ.อ.สุชำติ นำภรณ์ ร้อย.สนยบ.กรม สน.พล.นย. ด.ญ.พิมพ์วรีย์ นำภรณ์ ๑๙ ร.ท.สังวำล ย์ แย้มเย้ือน กรม รฝ.๑ ด.ช.ธนวิชญ์ แย้มเย้ือน
๒๐ จ.อ.ชูชำติ ช่ำงเจริญ ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.ณัฐกฤตำ ช่ำงเจริญ ๒๐ จ.อ.มำนะชัย ไกรวงษำ พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.กำนต์ฐิชำ ไกรวงษำ

๒๑ พ.จ.อ.ส ำเริง มุสิทธ์ิมณี กชธ.ฐท.สส. ด.ช.สิริยุทธ มุสิทธ์ิมณี
๒๒ น.อ.สุคนธ์ เจริญสุข ทรภ.๒ ด.ช.ยศกร เจริญสุข
๒๓ ร.ต.สยำม ออมนพ รพ.อำภำกรเกียรติวงศ์ฯ ด.ญ.ธนพร ออมนพ
๒๔ ร.ต.สนิท ศิริสม ศฝท.ยศ.ทร. ด.ช.ณัทเดช ศิริสม
๒๕ ร.ท.สุริยำ เพ็ชร์กุล กรง.ฐท.สส. ด.ช.สุภกร เพ็ชร์กุล
๒๖ น.ท.โสภณ เน่ืองจ ำนงค์ บ ำนำญ ด.ญ.สิริวิมล เน่ืองจ ำนงค์
๒๗ นำยสำคร ภำษำดี สอ.ฐท.สส. ด.ญ.นันนภัทร ภำษำดี
๒๘ พ.จ.อ.คมสัน ทำบุตตะ ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.ชนิกำนต์ ทำบุตตะ
๒๙ พ.จ.อ.นพดล อักษร พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ ด.ช.พงศ์ศิริ อักษร

ผนวก  ก
รายช่ือผู้ได้รับทุนประจ าปี ๒๕๖๐

ทุนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       จ ำนวน  ๒๐  ทุน  ๆ ละ  ๓,๕๐๐ บำท

ผนวก  ก
รายช่ือผู้ได้รับทุนเรียนดี ประจ าปี ๒๕๖๑

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       จ ำนวน  ๒๙  ทุน  ๆ ละ  ๓,๕๐๐ บำท

สมำชิก ผู้ได้รับทุน สมำชิก ผู้ได้รับทุน



ผนวก  ก
รายช่ือผู้ได้รับทุนประจ าปี ๒๕๖๐

ผนวก  ก
รายช่ือผู้ได้รับทุนเรียนดี ประจ าปี ๒๕๖๑

ล ำดับท่ี สังกัด ล ำดับท่ี สังกัด
๑ พ.จ.อ.จิรทีปต์ ดวงชำทม พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.มนัสนันท์ ดวงชำทม ๑ พ.จ.อ.สุนันท์ จูประเสริฐ กรม รฝ.๑ น.ส.ฐิติรัตน์ จูประเสริฐ
๒ พ.จ.อ.ประทีป ทวีเดช กฝร. น.ส.บัวชมพู ทวีเดช ๒ น.อ.หญิง เรืองรอง วิยำภรณ์ รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ น.ส.ธนสพร วิยำภรณ์
๓ ร.ท.หญิง ดวงพร ยำงเอน อรม.อร. น.ส.พิชญำภำ ยำงเอน ๓ พ.จ.อ.พัลลภ เพชรพรหม กอท.ฐท.สส. นำยธนวัฒน์ เพชรพรหม
๔ น.ท.หญิง ครองใจ กำศเจริญ รพ.สิริกิต์ิฯ น.ส.พรำวแสง กำศเจริญ ๔ น.ต.หญิง วณำพรรณ์ พงศ์โพธ์ิเงิน พร. น.ส.ณัฐพรพรรณ พงศ์โพธ์ิเงิน
๕ พ.จ.อ.อุดมพร ชูจิตร์ กชธ.ฐท.สส. น.ส.พิชชำญำ ชูจิตร์ ๕ น.ต.หญิง จรวยพร เขียวสอำด รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ น.ส.นรติมำ เขียวสอำด
๖ พ.จ.อ.นพกร สุทธิพิบูลย์ พัน.รฝ.๑๒ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.นำยหริรักษ์ สุทธิพิบูลย์ ๖ นำงศรีนวล มะลิเผือก กกพศ.ฐท.สส. นำยพชรพล มะลิเผือก
๗ ร.ท.บรรจบ ถมปัด ศฝ.สอ.รฝ. น.ส.มันทนำ ถมปัด ๗ พ.จ.อ.ณฐนนท์ ทันอ่อน รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ น.ส.อภิรตรำ ทันอ่อน
๘ นำยสำยัณ กิตติบดีสกุล สพ.ทร. น.ส.เพ็ญพิชชำ กิตติบดีสกุล ๘ น.ต.บันลือ หยูศรี อรม.อร. น.ส.ศศิธร หยูศรี
๙ พ.จ.อ.สิทธิชัย อ ำพล กทส.ฐท.สส. น.ส.จินตพร อ ำพล ๙ พ.จ.อ.สมบูรณ์ นัทธีบุปผำ กกพศ.ฐท.สส. น.ส.ทิพย์ภำพร นัทธีบุปผำ

๑๐ น.อ.หญิง จันทรำ เงินท้วม รพ.สิริกิต์ิฯ น.ส.พรธีรำ เงินท้วม ๑๐ พ.จ.อ.ธวัชชัย บุญวำที ศฝ.สอ.รฝ. น.ส.จันทกำนต์ิ บุญวำที
๑๑ ร.ท.ชัชวำล จิตติรบ ำรุง กชธ.ฐท.สส. น.ส.กฤตยำ จิตติรบ ำรุง ๑๑ พ.จ.อ.วิศรุต หวังรวมกลำง ศสร.สอ.รฝ. น.ส.วรรณรดำ หวังรวมกลำง
๑๒ นำงชวิกำ แก้วสอนดี กิจกำรสัมปทำน ทร. น.ส.ศุภิสรำ แก้วสอนดี ๑๒ นำยสถิต จังอินทร์ สสส.ฐท.สส. นำยณัฐวุฒิ จังอินทร์
๑๓ นำยสมพงศ์ ประกอบสุข กรง.ฐท.สส. น.ส.ปรียำภรณ์ ประกอบสุข ๑๓ พ.จ.อ.พีระ พรมฮวบ กชธ.ฐท.สส. น.ส.พีรยำ พรมฮวบ
๑๔ ร.อ.หญิง เสำวลักษณ์ สำงห้วยไพร รพ.สิริกิต์ิฯ นำยสรวิชญ์ สำงห้วยไพร ๑๔ พ.จ.อ.สุรเชษฐ แสงรุ้ง กรม กสพ.ฐท.สส. น.ส.ชลลดำ แสงรุ้ง
๑๕ ร.อ.สมนึก หุนประยูร กอท.ฐท.สส. น.ส.หทัยภัทร หุนประยูร ๑๕ น.ต.บรรเจิด ศรีเฉลียว ฐท.พง.ทรภ.๓ น.ส.พริมำ ศรีเฉลียว
๑๖ จ.อ.มงคล วจนะสิริวรรณ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.น.ส.กมลรัตน์ วจนะสิริวรรณ ๑๖ นำงไพรรัตน์ สีมำยำ กิจกำรอำคำรรับรองฯ น.ส.กนกวรรณ สีมำยำ
๑๗ นำยอมร ลิขิต กรง.ฐท.สส. น.ส.พรหมพร ลิขิต ๑๗ นำงอนงค์ภัทร์ ใจดี กิจกำรไฟฟ้ำฯ น.ส.ณัชปวีณ์กร ใจดี

๑๘ พ.จ.อ.สุชำติ สุขสวัสด์ิ กชธ.ฐท.สส. น.ส.อำรียำ สุขสวัสด์ิ
๑๙ พ.จ.อ.ไพโรจน์ เปียปำน ศสร.สอ.รฝ. น.ส.สรวรรณ เปียปำน
๒๐ ร.อ.เชำวลิต บุญรอดพำนิช กขส.ฐท.สส. น.ส.ศิรินทรำ บุญรอดพำนิช
๒๑ ร.ท.วิทยำ ษัษฐีสิต กชธ.ฐท.สส. น.ส.จิตรำนันท์ ษัษฐีสิต
๒๒ พ.จ.อ.ธวัชชัย ทัดเนียม กทส.ฐท.สส. น.ส.พรหมพิริยะ ทัดเนียม
๒๓ ร.ต.วิชิตร งำมฉลวย กทส.ฐท.สส. นำยอิสรำ งำมฉลวย
๒๔ ร.ท.สิทธิกร กระจ่ำง พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ น.ส.ทิพยำภรณ์ กระจ่ำง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       จ ำนวน  ๒๔  ทุน  ๆ ละ  ๓,๕๐๐ บำท

สมำชิก ผู้ได้รับทุน

ทุนเรียนดี     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       จ ำนวน  ๑๗  ทุน  ๆ ละ  ๓,๕๐๐ บำท

สมำชิก ผู้ได้รับทุน



ผนวก  ก
รายช่ือผู้ได้รับทุนประจ าปี ๒๕๖๐

ผนวก  ก
รายช่ือผู้ได้รับทุนเรียนดี ประจ าปี ๒๕๖๑

ล ำดับท่ี สังกัด ล ำดับท่ี สังกัด
๑ ร.ท.ปรีชำ ตระกูลกู้เกียรติ กชธ.ฐท.สส. น.ส.ปิยธิดำ ตระกูลกู้เกียรติ ๑ พ.จ.อ.นิพล นำคทองค ำ กชธ.ฐท.สส. นำยอลงกรณ์ นำคทองค ำ
๒ ร.อ.สุทธิ ศิริแสง กทส.ฐท.สส. นำยยุทธนำวี ศิริแสง ๒ นำยปรีชำ แจ้งประเสริฐ กิจกำรไฟฟ้ำฯ น.ส.จุฑำมำศ แจ้งประเสริฐ
๓ พ.จ.อ.อุดม ดอนชำไพร พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.น.ส.ฐิติกำญจน์ ดอนชำไพร ๓ ร.ท.วินัย ชำติวัฒนำ กฝร. นรจ.เชำว์วรรธน์ ชำติวัฒนำ
๔ จ.อ.ชัยทัศน์ เช้ือบ ำรุง ร้อย.สห.พล.นย. นำยไกรสร เช้ือบ ำรุง ๔ พล.อส.สมคิด มนำคม รจ.ฐท.สส. นำยรังสิมันต์ มนำคม
๕ นำงสุวรรณำ จันทำนนท์ กกพศ.ฐท.สส. น.ส.พรธนัญ จันทำนนท์ ๕ พ.จ.อ.เอกวิทย์ ขวนขวำย กรง.ฐท.สส. น.ส.ภัคกำนดำ ขวนขวำย
๖ จ.อ.สีหมึก พุกเจริญ กขส.ฐท.สส. น.ส.หทัยวรรณ พุกเจริญ ๖ จ.อ.หญิง บุษกร ตุลิตะธรรม กชธ.ฐท.สส. นำยสิรวิชญ์ ตุลิตะธรรม
๗ ร.ต.อิทธิพล บุญเฟ่ืองฟู สพ.ทร. น.ส.ยลรดี บุญเฟ่ืองฟู ๗ นำยจรัส เพชรภำ อรม.อร. นำยวรศักด์ิ เพชรภำ
๘ นำงวำรุณี ฉอ้อนโฉม สอ.ฐท.สส. นำยสรศักด์ิ ฉอ้อนโฉม ๘ นำยนฏกร ค ำพินิจ กิจกำรไฟฟ้ำฯ นำยกฤษณพล ค ำพินิจ
๙ ร.ท.ผไท ทองกระโทก กทส.ฐท.สส. น.ส.ภัทรำพร ทองกระโทก

ล ำดับท่ี สังกัด ล ำดับท่ี สังกัด
๑ น.อ.หญิง สมร สุขภูตำนันท์ บ ำนำญ น.ส.ชนำกำนต์ สุขภูตำนันท์ ๑ พ.จ.อ.มงคล รัตน์ชุรี กรม สน.สอ.รฝ. น.ส.ปฐมำวดี รัตน์ชุรี
๒ นำงจำรุวรรณ เกตุแก้ว ศกล.พธ.ทร. น.ส.จพิชญ์ฐกำนดำ เกตุแก้ว ๒ พ.จ.อ.ประทีป ริยะวงศ์ พัน.สอ.๑๒ น.ส.ปวีณ์ธิดำ ริยะวงศ์
๓ พ.จ.อ.ประทีป โตมำ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.น.ส.อมรรัตน์ โตมำ ๓ ร.อ.วชิรวิทย์ แพงศรี พัน.สอ.๑๓ น.ส.ชัญญกำนต์ แพงศรี
๔ น.ท.หญิง กมลลักษณ์โสธนะ รพ.สิริกิต์ิฯ นำยขวัญเกียรติ ผิวผ่อง ๔ น.อ.สิทธำ ถนัดค้ำ ขส.ทร. นำยธนภัทร ถนัดค้ำ
๕ พ.จ.อ.ทศพร มำลำรัตน์ กรม กสพ.ฐท.สส. น.ส.กุลนำถ มำลำรัตน์ ๕ น.ต.บุญเกิด ดรหลักค ำ กดน.กร. น.ส.รัตนำภรณ์ ดรหลักค ำ
๖ น.ต.หญิง ยุพดี กลีบกำระเกตุ กทส.ฐท.สส. น.ส.ณัฐฐำพร กลีบกำระเกตุ ๖ นำยสน่ัน ดินส้ม กขส.ฐท.สส. น.ส.สุนันธินี ดินส้ม
๗ นำงนิศำรัตน์ สุทธินำนนท์ รร.สัตหีบ ฐท.สส. นำยธนำกร สุทธินำนนท์ ๗ ร.ต.สมเกียรติ พิภูษณวงศ์ กชธ.ฐท.สส. นำยวรัตถ์ พิภูษณวงศ์
๘ จ.อ.อ ำนวย จิตต์เอ้ือ กอง สน.กร. นำยธนำนันท์ จิตต์เอ้ือ ๘ น.ต.ปณิธำน ธนะวิทวิลำส บ ำนำญ นรต.หญิง จิตรทิวำธนะวิทวิลำศ
๙ นำงรัญชิดำ จันทร์ใย กิจกำรไฟฟ้ำฯ น.ส.พิมพ์ชนก จันทร์ใย ๙ น.ส.บังอร นพคุณ กิจกำรอำคำรรับรองฯ นรต.หญิง อัญชลี ปุจฉำกำร

๑๐ ร.ต.เกียรติศักด์ิ เรำประเสริฐสุข พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. น.ส.ศิโรรัตน์ เรำประเสริฐสุข ๑๐ น.ท.หญิง เฉลิมศรี คล้ำยบัว รพ.อำภำกรเกียรติวงศ์ฯ น.ส.เจตนิพิฐ คล้ำยบัว
๑๑ นำยอนุชำ อู่วิเชียร กรง.ฐท.สส. น.ส.กนกวรรณ อู่วิเชียร ๑๑ พ.จ.อ.พำณิชย์ บังเกิด กบร.กร. น.ส.คฑำมำศ บังเกิด
๑๒ นำยมำโนช คุ้มสุภำ กทส.ฐท.สส. น.ส.มำริสำ คุ้มสุภำ ๑๒ พ.จ.อ.บุญเกิด เช้ือพลบ รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ น.ส.สมหทัย เช้ือพลบ
๑๓ นำยสมบัติ พุตทรง กรง.ฐท.สส. น.ส.ธัญชนก พุตทรง ๑๓ น.ท.ยงยุทธ ยืนยง กพ.ทร. น.ส.ภัทรพร ยืนยง
๑๔ พ.จ.อ.ด ำรงค์ โชคดี กขส.ฐท.สส. นำยณัฐพล โชคดี ๑๔ น.อ.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนำรถ ทรภ.๑ น.ส.ปรียวรรณ ดิลกนรนำรถ
๑๕ นำยยุทธนำ พันธ์ุจีน กบร.กร. น.ส.ชรินรัตน์ พันธ์ุจีน ๑๕ นำยสมพงษ์ ศุภเกียรติกุล กรง.ฐท.สส. น.ส.โสภิดำ ศุภเกียรติกุล

สมำชิก ผู้ได้รับทุน

ทุนเรียนดี    ระดับอุดมศึกษา       จ ำนวน   ๒๔  ทุน  ๆ ละ  ๕,๕๐๐ บำท

สมำชิก ผู้ได้รับทุน

ทุนเรียนดี    ระดับอาชีวศึกษา       จ ำนวน   ๙  ทุน  ๆ ละ  ๓,๕๐๐ บำท

ผู้ได้รับทุน

ระดับอาชีวศึกษา       จ ำนวน   ๘  ทุน  ๆ ละ  ๓,๕๐๐ บำท

สมำชิก ผู้ได้รับทุน

ระดับอุดมศึกษา       จ ำนวน   ๒๕  ทุน  ๆ ละ  ๕,๕๐๐ บำท

สมำชิก



ผนวก  ก
รายช่ือผู้ได้รับทุนประจ าปี ๒๕๖๐

ผนวก  ก
รายช่ือผู้ได้รับทุนเรียนดี ประจ าปี ๒๕๖๑

๑๖ นำยพิริยะ สุริศรี กรง.ฐท.สส. นำยกฤษฎำ สุริศรี ๑๖ นำยสมยศ บุญนุกูล กรง.ฐท.สส. นำยธณชำติ บุญนุกูล
๑๗ ว่ำท่ี ร.อ.กิตติพัฒน์ สำงห้วยไพร พร. น.ส.เจษฎำภำ สำงห้วยไพร ๑๗ นำงนิตยำ สิทธิอังกูร สสส.ฐท.สส. น.ส.พีรดำ สิทธิอังกูร
๑๘ น.ต.สุรนำท มีชัย กอล.๓ อล.ทร. น.ส.พิมพ์ชนก มีชัย ๑๘ ร.ต.สุรพล อนุเพ็ญ บ ำนำญ น.ส.สินีนำถ อนุเพ็ญ
๑๙ นำงวรรณำ ต้ังวรุตม์พำนิช รร.สัตหีบ กร. น.ส.ณัฐนรี ต้ังวรุตม์พำนิช ๑๙ น.อ.หญิง จันทรำ เงินท้วม รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ น.ส.ศุภำพิชญ์ เงินท้วม
๒๐ ร.ต.แสงอรุณ ทองค ำ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.นำยพฤตินัย ทองค ำ ๒๐ นำยสันติ วงษ์เสถียร สสส.ฐท.สส. น.ส.สำวินี วงษ์เสถียร
๒๑ พ.จ.อ.มนูญ คล้ำย ณ รังษี กรม กสพ.ฐท.สส. น.ส.รสิตำ คล้ำย ณ รังษี ๒๑ ร.อ.ชนินทร์ ศิริมังคละ กรม กสพ.ฐท.สส. น.ส.ชนิสรำ ศิริมังคละ
๒๒ พ.จ.อ.หญิง วำสนำ โชติกเสถียร กชธ.ฐท.สส. น.ส.ปณิดำ โชติกเสถียร ๒๒ ร.อ.ทินกร สดใส กทส.ฐท.สส. นำยรัฐศำสตร์ สดใส
๒๓ น.ต.ธงชัย นำมจิตร กบฮ.กร. น.ส.กนกภรณ์ นำมจิตร ๒๓ นำงพัชรจิตรำ สดคมข ำ รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. น.ส.ธมนรักษ์ สดคมข ำ
๒๔ จ.อ.ปริญญำ ศรีพิณ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.นำยฐิติพงศ์ ศรีพิณ ๒๔ นำยอ ำพล ช้ำงแก้ว กรง.ฐท.สส. นำยอรรณพ ช้ำงแก้ว

๒๕ พ.จ.อ.ณัฐวัฒน์ เดชเจริญธนรัตน์ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ นำยพัทธนันท์ เดชเจริญธนรัตน์
 

ล ำดับท่ี สังกัด ล ำดับท่ี สังกัด
๑ นำงภัทรภร เอ่ียมสุข กิจกำรไฟฟ้ำฯ ด.ช.พีรเดช เอ่ียมสุข ๑ นำงภัทรภร เอ่ียมสุข กิจกำรไฟฟ้ำฯ ด.ญ.ธนวัน เอ่ียมสุข
๒ นำยอนุชำ แก้วรำชสีห์ กิจกำรไฟฟ้ำฯ ด.ญ.พรรณภัทร แก้วรำชสีห์ ๒ นำยอนุสรณ์ พลชัย กิจกำรประปำฯ ด.ญ.อนุสรำณ์ พลชัย
๓ นำงปัณณ์นิดำ ทองประสำร กิจกำรไฟฟ้ำฯ ด.ญ.ปสำนทอง ทองประสำร ๓ นำยอมรศักด์ิ ผำสุ ข กิจกำรไฟฟ้ำฯ ด.ช.กิตติพัทธ์ ผำสุ ข
๔ จ.ท.นภำ ก่ิงเมือง คป.ฐท.สส. ด.ญ.ศิรินภำ ก่ิงเมือง ๔ น.ส.อทิตยำ ผะเผิน สอ.ฐท.สส. ด.ญ.ณิชชนันทน์ บุญส่งสิน
๕ จ.อ.พรชัย จันทร์แจ่มฟ้ำ กชธ.ฐท.สส. ด.ช.อภิวิชญ์ จันทร์แจ่มฟ้ำ ๕ น.ส.รชำพัฒน์ ทองนำค รร.สัตหีบ กร. ด.ญ.ศศินันท์ สุวรรณบุตร
๖ จ.อ.ธนำกรณ์ เทำศิริ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ช.บัญชำรัก เทำศิริ ๖ จ.อ.เกียรตินคร บุญจง กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.จิรัชยำ บุญจง
๗ จ.อ.ธีรันต์ ขันสมบัติ พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ญ.เหมือนฝัน ขันสมบัติ ๗ จ.อ.วันชนะ พันธุหงษ์ กรง.ฐท.สส. ด.ช.ภำกร พันธุหงษ์
๘ พล.อส.สำยชล พุ่มก ำพล รจ.ฐท.สส. ด.ญ.ศศิวิมล พุ่มก ำพล ๘ นำยพรศ ทิวำรัศชัย รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. ด.ญ.กำนต์ธิดำ ทิวำรัศชัย
๙ จ.อ.ชลวิทย์ ขวัญแก้ว สก.ทร. ด.ญ.ธัญรดำ ขวัญแก้ว ๙ จ.อ.ชำตรี ชุ่มเพ็งพันธ์ุ กกพศ.ฐท.สส. ด.ช.ชนะชล ชุ่มเพ็งพันธ์ุ

๑๐ พ.จ.อ.สุขสันต์ ศรีคุณ พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ด.ช.ภูมิณภัทร ศรีคุณ ๑๐ จ.อ.วีรนันท์ พันโนน กรม รฝ.๑ ด.ช.ภัทรนันท์ พันโนน
๑๑ พ.จ.อ.เอกนรินทร์ มณีภำค สพ.ทร. ด.ญ.ปภำวรินทร์ มณีภำค ๑๑ จ.อ.วรินทร สำริมำน ร้อย.สห.พล.นย. ด.ญ.สธนธร สำริมำน
๑๒ จ.อ.ขวัญชัย มหำลำภ กขส.ฐท.สส. ด.ช.อภิวิชญ์ มหำลำภ ๑๒ จ.อ.หญิง ณิชำภำ พินิจมนตรี กทส.ฐท.สส. ด.ช.ปรำชญำ พินิจมนตรี
๑๓ จ.อ.ธันวำ หม่ืนเมือง กรม สอ.๒ สอ.รฝ. ด.ญ.ภัทรวดี หม่ืนเมือง ๑๓ จ.อ.บุญลวย เอกรัมย์ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ ด.ญ.บุญยำพร เอกรัมย์
๑๔ จ.อ.อัศวิน พรอนันต์ไพบูลย์ ยศ.ทร. ด.ช.ธนกร พรอนันต์ไพบูลย์ ๑๔ พ.จ.อ.ชำคริต ทองยืน พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ดำรำรัตน์ ทองยืน

สมำชิก ผู้ได้รับทุนสมำชิก ผู้ได้รับทุน

ผนวก  ข
รำยช่ือผู้ได้รับทุนส่งเสริมกำรศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๐

ทุนส่งเสริม   ระดับอนุบาล       จ ำนวน  ๔๖  ทุน  ๆ ละ  ๒,๕๐๐ บำท

รำยช่ือผู้ได้รับทุนส่งเสริมกำรศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๑
ผนวก  ข

ระดับอนุบาล       จ ำนวน  ๕๘  ทุน  ๆ ละ  ๒,๕๐๐ บำท



ผนวก  ก
รายช่ือผู้ได้รับทุนประจ าปี ๒๕๖๐

ผนวก  ก
รายช่ือผู้ได้รับทุนเรียนดี ประจ าปี ๒๕๖๑

๑๕ จ.อ.สุทธิศักด์ิ แสงวงศ์ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.ด.ญ.สุทธดำ แสงวงศ์ ๑๕ พ.จ.อ.จตุรงค์ ชำญสมิง สสท.ทร. ด.ญ.ปุณยำพร ชำญสมิง
๑๖ นำยจตุพล พงษ์ก ำเหนิด กรง.ฐท.สส. ด.ญ.ธนำภำ พงษ์ก ำเหนิด ๑๖ พ.จ.ท.พิเชษฐ พำอ่อนตำ กชธ.ฐท.สส. ด.ช.พีรพล พำอ่อนตำ
๑๗ จ.อ.เสถียร ศรีฐำน กตอ.กร. ด.ญ.เนตรนภำ ศรีฐำน ๑๗ พ.จ.อ.พงษ์เทพ มำลำอี กร. ด.ช.พงษ์รภี มำลำอี
๑๘ จ.อ.เสกสรร วงษ์สิม ร.ล.นเรศวร กฟก.๒ กร. ด.ช.ชัชชน วงษ์สิม ๑๘ จ.อ.ธนญชัย เจือบุญ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ ด.ญ.กันต์สิริ เจือบุญ
๑๙ จ.อ.เชำว์นิต ชีพยัฆค์ พัน.รฝ.๑๒ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ด.ช.นรำวิชญ์ ชีพยัฆค์ ๑๙ พ.จ.อ.บันลือ เกตุเกล้ียง กรง.ฐท.สส. ด.ญ.กำนต์มณี เกตุเกล้ียง
๒๐ จ.อ.วุฒิชัย ชำแท่น พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ด.ญ.ธัญญ์นภัส ชำแท่น ๒๐ พ.จ.อ.หญิง นัยนำ จำรัญ อรม.อร. ด.ช.ณัฐชนน จำรัญ
๒๑ พ.จ.อ.ทวีป เด่นดวง กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.พันธิสำ เด่นดวง ๒๑ พ.จ.อ.อรรถชล ศรีนอบน้อม กฟก.๑ กร. ด.ญ.พิชำมญช์ุ ศรีนอบน้อม
๒๒ พ.จ.อ.พิทักษ์ จันทร์รักษ์ พัน.รฝ.๑๒ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ด.ช.ภัทรธร จันทร์รักษ์ ๒๒ จ.อ.ภัทรพงศ์ เทตะรัตน์ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ด.ญ.ภัทริกำ เทตะรัตน์
๒๓ พ.จ.ต.ปิติ เหล่ำชัย ศกล.พธ.ทร. ด.ช.ฤทธิชัย เหล่ำชัย ๒๓ จ.อ.สมศักด์ิ อุ่นผง ศฝท.ยศ.ทร. ด.ญ.ณัจฉรียำ อุ่นผง
๒๔ พ.จ.อ.ปฏิญญำ เติมทรัพย์ กบร.กร. ด.ช.กฤตภำส เติมทรัพย์ ๒๔ จ.อ.อัศวิน พรอนันต์ไพบูลย์ ยศ.ทร. ด.ญ.ธัญชนก พรอนันต์ไพบูลย์
๒๕ ร.ต.เศรษฐศรณ์ ปัญญำสิทธ์ิ กทส.ฐท.สส. ด.ช.สุรสิทธ์ิ ปัญญำสิทธ์ิ ๒๕ พ.จ.อ.ประหยัด ช่ืนชม กชธ.ฐท.สส. ด.ช.คณำธิป ช่ืนชม
๒๖ พ.จ.อ.ปฐมพร ปำวรีย์ รพ.สิริกิต์ิฯ ด.ญ.ศุภิสรำ ปำวรีย์ ๒๖ จ.อ.นิรุต สีแดง ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.ธัญญรัตน์ สีแดง
๒๗ พ.จ.อ.บุญพระ บ ำรุงบ้ำน ร้อย.บก.สอ.รฝ. ด.ญ.บัญฑิตำ บ ำรุงบ้ำน ๒๗ พ.จ.ต.วิชำญ แสดรัมย์ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.ณัฏฐิตำ แสดรัมย์
๒๘ พ.จ.ต.นรินทร์ เลขนำวิน พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ปัณณวิชญ์ เลขนำวิน ๒๘ พ.จ.อ.วินัย เช้ือสุวรรณ สอ.รฝ. ด.ญ.วนัชพร เช้ือสุวรรณ
๒๙ พ.จ.ท.กิตติพศฌ์ คงพูน ชย.ทร. ด.ช.ภูบดินทร์ คงพูน ๒๙ พ.จ.อ.ปิยะพงศ์ ดำบลำอ ำ กทส.ฐท.สส. ด.ญ.กุลฑีรำ ดำบลำอ ำ
๓๐ พ.จ.อ.สถำพร บ ำรุง ร้อย.บก.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.นรำวิชญ์ บ ำรุง ๓๐ จ.อ.ส ำรำญ เกล้ียงทอง สพ.ทร. ด.ช.ธนกฤต เกล้ียงทอง
๓๑ พ.จ.อ.ชำญณรงค์ เกำะดี ร.ล.จักรีนฤเบศร กบฮ.กร. ด.ญ.ปัญญ์ชญำ เกำะดี ๓๑ ร.ท.อวิรุทธ์ ชุ่มเมืองปัก สปท.บก.ทท. ด.ช.รัชรุจ ชุ่มเมืองปัก
๓๒ ร.ท.สมชัย นำกลำง กชธ.ฐท.สส. ด.ช.พำทิศ นำกลำง ๓๒ พ.จ.อ.เหนือเมฆ เอกตำแสง กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ญำณพัฒณ์ เอกตำแสง
๓๓ จ.อ.บำรมี ขจรเลิศไพศำล ร้อย.สห.พล.นย. ด.ญ.พิชญำมญธ์ุ ขจรเลิศไพศำล ๓๓ พ.จ.อ.หญิง กฤษณำ ทะสี รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ ด.ช.ทัตพล ภู่ระหงษ์
๓๔ พ.จ.อ.ศรำวุธ เผือกพันธ์ พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ด.ช.พีรวิชญ์ เผือกพันธ์ ๓๔ พ.จ.อ.พิษณุ บุตรดี ส ำนักงำน ผบ.ฐท.สส. ด.ช.ณัฐสิทธ์ิ บุตรดี
๓๕ นำยประยูร โสมดี กขส.ฐท.สส. ด.ช.ชนำธิป โสมดี ๓๕ พ.จ.อ.วิโรจน์ ปล่ังกลำง กร. ด.ญ.วชิรญำณ์ ปล่ังกลำง
๓๖ น.ต.หญิง นันท์พัสพร สุขสำนต์ รพ.สิริกิต์ิฯ ด.ญ.ณฐมน สุขสำนต์ ๓๖ พ.จ.อ.อรรถกร ดวงสำพล ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.ธิติมำ ดวงสำพล
๓๗ พ.จ.อ.อัครเดช ข ำคม ฐท.สข.ทรภ.๒ ด.ญ.ธัญณิชำ ข ำคม ๓๗ จ.อ.สำมำรถ พัชนี พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ช.ปัณณวิชญ์ พัชนี
๓๘ พ.จ.อ.ทนงศักด์ิ พรหมทอง กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.เบญญำภำ พรหมทอง ๓๘ พ.จ.อ.ทินกร แน่นอุดร พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ญ.ภัทรำพร แน่นอุดร
๓๙ พ.จ.อ.สถิตย์ นุสำวำ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ช.ภำนุวัฒน์ นุสำวำ ๓๙ พ.จ.ท.ชัยยศ ผิวสอำด กขส.ฐท.สส. ด.ญ.ชัชชญำ ผิวสอำด
๔๐ พ.จ.อ.ปรำโมทย์ อุบลบำน พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ด.ญ.ณัจฉรียำ อุบลบำน ๔๐ พ.จ.อ.ศกุนต์ พรมเจริญ กยพ.กร. ด.ช.กฤตภำส พรมเจริญ
๔๑ พ.จ.อ.สุรชัย โตจะโปะ กขส.ฐท.สส. ด.ช.ปัณณทัต โตจะโปะ ๔๑ พ.จ.ท.สุรศักด์ิ ยังศิริ รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ณิชกำนต์ ยังศิริ
๔๒ ร.ท.แดน พระศรี กทส.ฐท.สส. ด.ช.ปวรรุจ พระศรี ๔๒ พ.จ.อ.ธนิช แท่งหิน บก.กร. ด.ช.อริย์ธัช แท่งหิน
๔๓ ร.ท.สมพร อุ่นแสง กทส.ฐท.สส. ด.ช.พีรวัส อุ่นแสง ๔๓ พ.จ.อ.สุทธิพงษ์ อุดมพืช พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.พงศธร อุดมพืช
๔๔ น.ต.หญิง วิไล วังแก้ว รพ.อำภำกรฯ ด.ช.นวิน   วังแก้ว ช ำนำญไตรภพ ๔๔ พ.จ.อ.สมจิตร ม่ังนุ้ย ฐท.สข. ด.ช.ศิวกร ม่ังนุ้ย
๔๕ น.ต.หญิง จีระวรรณ สุวินทรำกร รพ.สิริกิต์ิฯ ด.ญ.ธัญกันยำกร ดวงศรี ๔๕ นำยอ ำนำจ จิระมำนิต กรง.ฐท.สส. ด.ช.ปัณณวิชญ์ จิระมำนิต
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๔๖ น.อ.ศรำวุธ เถ่ือนบุญ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.ณัชปภัสสร เถ่ือนบุญ ๔๖ พ.จ.อ.ปิยะพงษ์ ช่ืนโพธ์ิ กบร.กร. ด.ช.ฐปณพงษ์ ช่ืนโพธ์ิ
๔๗ ร.ท.พัศวุฒิ ทองช่ืนจิตร์ กรง.ฐท.สส. ด.ญ.ดำรณี ทองช่ืนจิตร์
๔๘ ร.ท.จรัญ อ่อนแก้ว กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ศรัณย์ อ่อนแก้ว
๔๙ พ.จ.อ.นนท์ธวัช จันทะคุณ กชพ.พธ.ทร. ด.ช.ธีร์ธวัช จันทะคุณ
๕๐ พ.จ.อ.อัคร ชูศรี สพ.ทร. ด.ช.อัครำ ชูศรี
๕๑ ร.อ.ชัยวัฒน์ พรมพันธ์ุ กทส.ฐท.สส. ด.ช.เพชรรุ่ง พรมพันธ์ุ
๕๒ ว่ำท่ี ร.ต.ช ำนำญ แก่นสงสัย กรม สอ.๑ ด.ช.พชรพล แก่นสงสัย
๕๓ ร.อ.ชัยรัตน์ วงศ์ปรีชำ พัน.ส.พล.นย. ด.ญ.นภัสต์ศรณ์ วงศ์ศรีชำ
๕๔ ร.อ.พิทักษ์ ไชยะโอชะ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ ด.ญ.ณัฏฐนันท์ ไชยะโอชะ
๕๕ น.ต.กฤชยศ ประจิตร กรม สอ.๑ ด.ญ.ศุภรดำ ประจิตร
๕๖ ร.ท.ธนู จงเจริญพำนิช กอท.ฐท.สส. ด.ญ.ปิยธิดำ จงเจริญพำนิช
๕๗ น.ต.มงคล น้ ำทับทิม รพ.ทหำรเรือกรุงเทพ ด.ญ.พัทธ์ธีรำ น้ ำทับทิม
๕๘ น.ต.พิสุทธ์ิ แสงเนตร กทส.ฐท.สส. ด.ช.ธนภัทร แสงเนตร

ล ำดับท่ี สังกัด ล ำดับท่ี สมำชิก สังกัด ผู้ได้รับทุน
๑ น.ส.สุนทรียำ ภู่ย้ิม กิจกำรไฟฟ้ำฯ ด.ญ.ฝุ่นทิพย์ พุมมำ ๑ จ.อ.ณรงคธร โพธ์ิหม่ืน บ ำนำญ ด.ญ.อมรำวตี โพธ์ิหม่ืน
๒ น.ส.ภำณุมำศ เกิดบุญศักด์ิ กิจกำรไฟฟ้ำฯ ด.ญ.ภูษณิศำ เกิดบุญศักด์ิ ๒ นำงรัตนำ วับค ำ รร.สัตหีบ เขต กร. ด.ญ.มนธิรำ วับค ำ
๓ น.ส.ทัศนีย์ อ่อนแก้ว กิจกำรประปำฯ ด.ญ.ทำณิชำ มีวงศ์วำร ๓ พ.จ.อ.บัญชำ สุขส ำรำญ บ ำนำญ ด.ญ.จรุณิชำ สุขส ำรำญ
๔ น.ส.วรกัญญำ สุทธิบูรณ์ รร.สัตหีบ ฐท.สส. ด.ช.ทีฆโชติ สุทธิบูรณ์ ๔ น.ส.ภำณุมำศ เกิดบุญศักด์ิ กิจกำรไฟฟ้ำฯ ด.ญ.ภูริชญำ เกิดบุญศักด์ิ
๕ น.ส.รชำพัฒน์ ทองนำค รร.สัตหีบ กร. ด.ช.ธนันทร สุวรรณบุตร ๕ นำยอุทิศ ทอแสงทอง กิจกำรไฟฟ้ำฯ ด.ช.ธนกฤต ทอแสงทอง
๖ นำยภำสกร จิตร์บรรจง รร.สัตหีบ ฐท.สส. ด.ช.ศรำวรณ์ จิตร์บรรจง ๖ นำงเบญญำภำ เปร่ืองเมธำ กิจกำรไฟฟ้ำฯ ด.ญ.บุญญำภำ เปร่ืองเมธำ
๗ จ.อ.เอนก สุวรรณบุปผำ ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.สุวิภำวรรณ สุวรรณบุปผำ ๗ นำยสุรศักด์ิ จันทถิระ กิจกำรไฟฟ้ำฯ ด.ช.ชนะชัย จันทถิระ
๘ นำงจำรุนิภำ เทียมทอง รร.สัตหีบ ฐท.สส. ด.ช.สิริเกษมกิจ เทียมทอง ๘ น.ส.นิสำชล ม่ังมี กิจกำรประปำฯ ด.ช.ณัฐภัทร วรรณโต
๙ นำงจิรัตติยำภรณ์ วงค์สุข รร.สัตหีบ กร. ด.ญ.กัญญำณัฐ วงค์สุข ๙ จ.อ.กิตติ พืชพันธ์ุ กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ธนันธร พืชพันธ์ุ

๑๐ น.ส.นำตยำ บุญรอต รร.สัตหีบ ฐท.สส. ด.ญ.กฤตพร บุญเกษม ๑๐ จ.อ.วิทวัส สัจจำ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ ด.ญ.มนฑ์ลัชชำ สัจจำ
๑๑ นำงเสำวลักษณ์ เอมโอษฐ์ ส่งเงินเอง (ผ่ำน ธ.ทหำรไทย) ด.ญ.มริฎษดำ โตศิริ ๑๑ จ.อ.ณัฐพล บุญเช้ือ กชธ.ฐท.สส. ด.ช.นพณัฐ บุญเช้ือ
๑๒ นำงคนึงนิตย์ สน่ันไหว รร.สัตหีบ ฐท.สส. ด.ช.ผกำยฤทธ์ิ สน่ันไหว ๑๒ นำงวรำรักษ์ ปำปะไพ รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. ด.ช.ณัฐธัญ ปำปะไพ
๑๓ จ.อ.วชิระ บุญยะ กตอ.กร. ด.ญ.วรกำนต์ บุญยะ ๑๓ นำยบัญชำ บัณฑิตวงศ์ กิจกำรไฟฟ้ำฯ ด.ช.กัมปนำท บัณฑิตวงศ์

ทุนส่งเสริม    ระดับประถมศึกษา       จ ำนวน   ๑๓๒  ทุน  ๆ ละ  ๒,๕๐๐ บำท

สมำชิก ผู้ได้รับทุน

ระดับประถมศึกษา       จ ำนวน   ๑๑๓  ทุน  ๆ ละ  ๒,๕๐๐ บำท
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๑๔ จ.อ.สุรเชฏฐ์ พลอยประเสริฐ กทส.ฐท.สส. ด.ญ.พรรวินท์ พลอยประเสริฐ ๑๔ นำงสรำวลี ขันจันทำ รร.สัตหีบ กร. ด.ญ.กัลยรัตน์ วงค์สุข
๑๕ จ.อ.พงศักด์ิ บุญเก้ือ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ด.ช.นัทธพงศ์ บุญเก้ือ ๑๕ นำงธัญญำภรณ์ สะใบ รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. ด.ญ.ธัญญ์นิรชำ สะใบ
๑๖ จ.อ.ศิริพงษ์ จันทร์ลอยเมฆ รร.ชุมพลทหำรเรือฯ ด.ญ.ณิชำรีย์ จันทร์ลอยเมฆ ๑๖ น.ส.ภควดี สินธุธนำสำน รร.สัตหีบ เขต กร. ด.ญ.ธัญลักษณ์ แสงสี
๑๗ จ.อ.พรศักด์ิ ปลอดคง พัน.สห.ทร.ท่ี ๓ ฯ ด.ช.นพกร ผูกพันธ์ ๑๗ น.ส.นำถยำ เพียไธสง รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. ด.ญ.มนสิชำ กำรสร้ำง
๑๘ จ.อ.ภูวนัย ชัยพล ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๒๒ ด.ญ.กวิตำ ชัยพล ๑๘ จ.อ.ณรงฤทธ์ิ สระบัวค ำ กกพศ.ฐท.สส. ด.ญ.ณัฐนิชำ สระบัวค ำ
๑๙ จ.อ.นิพนธ์ ไผ่เจริญ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.ด.ช.นำวิน ไผ่เจริญ ๑๙ นำยเปรมศักด์ิ เส้ียมสอน อจปร.อร. ด.ช.ปุญญวัจน์ เส้ียมสอน
๒๐ จ.อ.บวรศักด์ิ ศรีปรำโมช กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ธนภัทร ศรีปรำโมช ๒๐ นำยอิสมำอีน นิยมเดชำ ฐท.พง.ทรภ.๓ ด.ช.อำมีน นิยมเดชำ
๒๑ จ.อ.ชนินทร์ ผลทับทิม กทส.ฐท.สส. ด.ญ.ภัทรลภำ ผลทับทิม ๒๑ นำยปริวัติ คงคุ้ม กรง.ฐท.พง.ทรภ.๓ ด.ญ.ธิดำรัตน์ คงคุ้ม
๒๒ จ.อ.อนันต์ กล่อมนก กกพศ.ฐท.สส. ด.ช.ภูริ กล่อมนก ๒๒ จ.อ.ปฏิวัติ สู่เสน กรม รฝ.๑ ด.ช.ศุภสิน สู่เสน
๒๓ นำยธีรวุฒิ เอกอนันตฤทธ์ิ กรง.ฐท.สส. ด.ช.พร้อมพงษ์ เอกอนันตฤทธ์ิ ๒๓ นำยวิชิต ชัยก้องทวี ฐท.พง.ทรภ.๓ ด.ญ.ธนำภำ ชัยก้องทวี
๒๔ นำยส ำเริง เย็นกระแส รพ.สิริกิต์ิฯ ด.ช.จิตติพัฒน์ เย็นกระแส ๒๔ จ.อ.พงศักด์ิ บุญเก้ือ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ ด.ญ.พัทธนันท์ บุญเก้ือ
๒๕ จ.อ.ชัยสิทธ์ิ เล่ำฮ้อ กชพ.พธ.ทร. ด.ช.อริยพล เล่ำฮ้อ ๒๕ จ.อ.อนุรักษ์ กิจคล่อง กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.อำภำสินี กิจคล่อง
๒๖ จ.อ.ชำติชำย จิณะเสน ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.ตะวันวำด จิณะเสน ๒๖ จ.อ.สุรศักด์ิ น่ิมสนอง กกพศ.ฐท.สส. ด.ช.กิตติภพ น่ิมสนอง
๒๗ จ.อ.ธนภูมิ สมจิตต์ ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.อัญญำณี สมจิตต์ ๒๗ จ.อ.ขวัญชัย มหำลำภ กขส.ฐท.สส. ด.ช.วชิรวิทย์ มหำลำภ
๒๘ จ.อ.ประทีป ศรีจันทร์ดี พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.ด.ช.ณัฐกิตต์ิ ศรีจันทร์ดี ๒๘ จ.อ.ธีรศักด์ิ สอนสุวรรณ กขส.ฐท.สส. ด.ช.ณัฏฐกร สอนสุวรรณ
๒๙ จ.อ.ส ำรำญ มละสำร ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.ขันติพงศ์ มละสำร ๒๙ จ.อ.อนุรักษ์ กรวยทอง กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.กรแก้ว กรวยทอง
๓๐ นำยนฤชิต สมเงิน กขส.ฐท.สส. ด.ญ.รุ้งลดำ สมเงิน ๓๐ จ.อ.พิพัฒน์ สมมำก กขส.ฐท.สส. ด.ช.ธีรโชติ สมมำก
๓๑ พ.จ.อ.ฉลอง ชนะใหม่ อล.ทร. ด.ญ.ปวีกรณ์ ชนะใหม่ ๓๑ นำยสุชำติ กระชน รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ภัทรวดี กระชน
๓๒ จ.อ.เอกชัย เอ้ือนกระโทก กตอ.กร. ด.ช.ณัฐตะวัน เอ้ือนกระโทก ๓๒ จ.อ.จินดำ รัตนวิจิตร์ ร้อย.บก.กรม รฝ.๑ ด.ช.ปรเมษฐ์ รัตนวิจิตร์
๓๓ นำยวิญญู ตอสกุล กรง.ฐท.สส. ด.ญ.ยิหวำ ตอสกุล ๓๓ จ.อ.เกียรติศักด์ิ สุดรัมย์ กบร.กร. ด.ช.ภัทรกร สุดรัมย์
๓๔ จ.อ.อุสำ เกิดสวัสด์ิ ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.มำรีต้ำ เกิดสวัสด์ิ ๓๔ จ.อ.อนุชำติ เหลำนำค ำ กตอ.กร. ด.ญ.ขวัญพิชชำ เหลำนำค ำ
๓๕ จ.อ.สุวัฒน์ วุฒิรัตน์ กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ณัฐรัฐ วุฒิรัตน์ ๓๕ จ.อ.สุทธิศักด์ิ แสงวงศ์ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ ด.ญ.สุชญำ แสงวงศ์
๓๖ พ.จ.อ.ชยุธ ฤำชัย กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ศรัณภัทร ฤำชัย ๓๖ จ.อ.ธัชกร ส ำรำญดี สสส.ฐท.สส. ด.ช.ปภำวิน ส ำรำญดี
๓๗ พ.จ.อ.ภูทัย ยืนยำว ศกล.พธ.ทร. ด.ช.สุภเวช ยืนยำว ๓๗ จ.อ.วิชิต โพธิสม พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ กรม สห.ทร. ด.ญ.จีรวรรณ โพธิสม
๓๘ จ.อ.รณชัย คิดชอบ ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.ภัทรธิดำ คิดชอบ ๓๘ พ.จ.อ.นรินทร์ เสถียรรัตน์ กชธ.ฐท.สส. ด.ช.พีรวัส เสถียรรัตน์
๓๙ พ.จ.อ.นรินทร์ เสถียรรัตน์ กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ชิษณชนม์ เสถียรรัตน์ ๓๙ พ.จ.อ.นพพร คงเพชร กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.แก้วกำนต์ คงเพชร
๔๐ นำยนธชำย บุญย่ิงเหลือ กรง.ฐท.สส. ด.ญ.นิสำรัตน์ บุญย่ิงเหลือ ๔๐ จ.อ.จเร ผิวด ำ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๒ ด.ญ.เบญญำภำ ผิวด ำ
๔๑ จ.อ.สุทิน มำโส พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ด.ญ.เกตุมณี มำโส ๔๑ จ.อ.สำกล ทรัพย์ประเสริฐ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๒๑ ด.ญ.สุพัชชำ ทรัพย์ประเสริฐ
๔๒ จ.อ.วิธวินท์ หำญกล้ำ พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ภัทรนันท์ หำญกล้ำ ๔๒ พ.จ.ท.กฤษณวรรธน์ รัตนะ พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ กรม สห.ทร. ด.ญ.ณัฐพร รัตนะ
๔๓ จ.อ.สัมพันธ์ เครือขวัญ พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ปรียำภรณ์ เครือขวัญ ๔๓ จ.อ.สุริยัน แพงวงษ์ พัน.รฝ.๑๑ ด.ช.พุฒิเมธ แพงวงษ์
๔๔ พ.จ.ท.นพพร คงเพชร กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ช.ธีรพล คงเพชร ๔๔ จ.อ.ศักด์ิดำ โป๊ะวัฒนำ กฝร. ด.ช.กฤศ โป๊ะวัฒนำ
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๔๕ พ.จ.อ.นิพล นำคทองค ำ กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.นรีรัตน์ นำคทองค ำ ๔๕ จ.อ.สำมำรถ แสนสุข กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.สณันญำ แสนสุข
๔๖ นำยสุรับ ทองรักษำ กกพศ.ฐท.สส. ด.ช.นรภัทร ทองรักษำ ๔๖ จ.อ.สุรพงษ์ สีครำม ศฝ.สอ.รฝ. ด.ญ.สโรชำ สีครำม
๔๗ จ.อ.ศักด์ิดำ โป๊ะวัฒนำ กฝร. ด.ช.ตฤณ โป๊ะวัฒนำ ๔๗ พ.จ.อ.ส ำเริง บ ำรุงเขตต์ กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.ก่ิงกมล บ ำรุงเขตต์
๔๘ จ.อ.ประสิทธ์ิ เมืองชัย รร.ชุมพลทหำรเรือฯ ด.ญ.ปุญช์กนก เมืองชัย ๔๘ จ.อ.ไกรศักด์ิ สมพมิตร ร้อย.บก.กรม รฝ.๑ ด.ญ.กำนต์มณี สมพมิตร
๔๙ จ.อ.เกรียงศักด์ิ พรหมรักษ์ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.ด.ญ.สุวภัทร พรหมรักษ์ ๔๙ จ.อ.เศรษฐพงษ์ ยศอำลัย ศสร.สอ.รฝ. ด.ญ.นนท์นภัส ยศอำลัย
๕๐ พ.จ.อ.ภำนิช ภิรมย์ญำณ รพ.อำภำกรฯ ด.ญ.กวินตรำ ภิรมย์ญำณ ๕๐ ว่ำท่ี ร.ต.วีระ สมำนมิต กรง.ฐท.สส. ด.ช.วชิรวิชญ์ สมำนมิต
๕๑ จ.อ.สมโภช ลักษณจันทร์ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ด.ช.วรทัต ลักษณจันทร์ ๕๑ ร.อ.หญิง พรพรรณ อำรีรำษฎร์ รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ ด.ช.ศุภำกร ศรีวังพล
๕๒ จ.อ.กรณ์พงศ์ ธนำชัยศศิรัฐ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ด.ญ.กัญรินทร์ ธนำชัยศศิรัฐ ๕๒ พ.จ.อ.สมุทร ทัศนกำญจนะ กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.ธัญพิชชำ ทัศนกำญจนะ
๕๓ นำยดีมิตร์ คนตรง กรง.ฐท.สส. ด.ญ.ศรัณย์ภัทร คนตรง ๕๓ นำยวชิร รอดรักษำ กรง.ฐท.สส. ด.ญ.ชลธิชำ รอดรักษำ
๕๔ จ.อ.สุวรรณ เทียบศรี พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ญ.วรกัญญำ เทียบศรี ๕๔ พ.จ.อ.ณัฐพล ขวัญเมือง กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.ณัฐฏำวีร์ ขวัญเมือง
๕๕ พ.จ.อ.จักรกฤช ศรีชัย พัน.รฝ.๑๒ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ด.ญ.ภัทระพี ศรีชัย ๕๕ พ.จ.อ.อ ำพล สืบกลำง พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ ด.ช.ศิวกร สืบกลำง
๕๖ จ.อ.อุดร สมบุญ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ด.ญ.กุลยำกร สมบุญ ๕๖ พ.จ.อ.หญิง กรุณำ เวฬุกร รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ชนิสดำภำ เวฬุกร
๕๗ พ.จ.อ.หญิง สมปรำถนำบุญสอน รพ.สิริกิต์ิฯ ด.ญ.ปุญญดำ อ่ิมเอิบ ๕๗ พ.จ.อ.ประภำกร รัตนธรรม กทส.ฐท.สส. ด.ช.ชลันทร รัตนธรรม
๕๘ พ.จ.อ.หญิง วำสนำ เทพประโมง รพ.สิริกิต์ิฯ ด.ช.ธรำดล เอมถนอม ๕๘ พ.จ.อ.ประจวบ ย่ังยืน พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ปำณิสรำ ย่ังยืน
๕๙ จ.อ.ชยพัทธ์ กัญจน์กษิดิส พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.ด.ช.รชติพัทธ์ กัญจน์กษิดิส ๕๙ จ.อ.ธีร์รัชฏ์ เต็งวรกิจ กทส.ฐท.สส. ด.ช.กิตติธัช เต็งวรกิจ
๖๐ พ.จ.อ.อำทิตย์ เจียมสกุล พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ด.ช.ปวีร์ เจียมสกุล ๖๐ พ.จ.ท.สุพจน์ ปะติกำนัง ศฝท.ยศ.ทร. ด.ช.ธนโชติ ปะติกำนัง
๖๑ จ.อ.วีรพล สุขจิตร พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.ด.ช.ณัฐกรณ์ สุขจิตร ๖๑ พ.จ.ต.ธีระพงษ์ คงพินิจ พัน.รฝ.๑๒ กรม รฝ.๑ ด.ช.ธนำกร คงพินิจ
๖๒ พ.จ.ท.อภิศำล พิมสิม ขส.ทร. ด.ช.พีรพัฒน์ พิมสิม ๖๒ พ.จ.อ.วรพสิษฐ์ อยู่เล้ียง รพ.อำภำกรเกียรติวงศ์ฯ ด.ช.ธิติพล อยู่เล้ียง
๖๓ ร.ต.พลณกูล เพศประเสริฐ ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.ธัญพิชชำ เพศประเสริฐ ๖๓ พ.จ.อ.โสภณวิชญ์ แสงนำค กรง.ฐท.สส. ด.ช.นัสเตชินท์ แสงนำค
๖๔ พ.จ.อ.นิรุตต์ สุทธิพงค์ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ด.ญ.ณิชำกร สุทธิพงค์ ๖๔ พ.จ.อ.วชิรำวุธ พำนิชเจริญ ศฝท.ยศ.ทร. ด.ญ.โสชดำ พำนิชเจริญ
๖๕ พ.จ.อ.สำกล เขียดจะโป๊ะ กชพ.พธ.ทร. ด.ญ.สิริโสภำ เขียดจะโป๊ะ ๖๕ พ.จ.ท.ชิษณุพงศ์ ยุบลมำตย์ รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ ด.ช.ภำกร ยุบลมำตย์
๖๖ พ.จ.อ.พนมทวน อธิกรม สพ.ทร. ด.ช.ธนกฤต อธิกรม ๖๖ พ.จ.อ.สมเพียรชัย โพธ์ินำแค ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.พงศธร โพธ์ินำแค
๖๗ พ.จ.อ.ยศ รุ่งโรจน์ กอท.ฐท.สส. ด.ญ.รมิดำ รุ่งโรจน์ ๖๗ พ.จ.ท.นพรักษ์ นำมวงค์ กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.พิชญำ นำมวงค์
๖๘ พ.จ.อ.ภิรมย์ เหมำะสมัย กรม สอ.๒ สอ.รฝ. ด.ญ.ณัฐธิดำ เหมำะสมัย ๖๘ พ.จ.อ.ธีรชัย ชีพนุรัตน์ กชพ.พธ.ทร. ด.ญ.เขมจิรำ ชีพนุรัตน์
๖๙ พ.จ.อ.สมคิด ตนะทิพย์ กชพ.พธ.ทร. ด.ช.ภำณุดล ตนะทิพย์ ๖๙ พ.จ.อ.ปริพล เจริญศรี บก.สอ.รฝ. ด.ญ.ธัญพร เจริญศรี
๗๐ พ.จ.อ.ประเสริฐ กลมวง อรม.อร. ด.ญ.กัญญำณัฐ กลมวง ๗๐ พ.จ.อ.ธีระพงษ์  เป็นสุข ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.พุทธำพงศ์ เป็นสุข
๗๑ จ.อ.พลรัก แสงกล้ำ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ด.ญ.บัวพัทติยำ แสงกล้ำ ๗๑ พ.จ.อ.สุรัตชัย เช้ือกุณะ นรข.เขตอุบลรำชธำนี ด.ญ.นภัสสร เช้ือกุณะ
๗๒ พ.จ.อ.สุพจน์ ย่ิงยง กบร.กร. ด.ญ.ธัญพิชชำ ย่ิงยง ๗๒ จ.อ.พงศพัศ ไพศำลธรรม พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ ด.ญ.ธัญลักษณ์ ไพศำลธรรม
๗๓ พ.จ.อ.นำวี บุษบง พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.นำวำ บุษบง ๗๓ พ.จ.อ.ยืนยงค์ พูลศักด์ิ กฟก.๑ กร. ด.ช.พรพิพัฒน์ พูลศักด์ิ
๗๔ พ.จ.อ.พรชัย บิลกำย ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.พรชนิตว์ บิลกำย ๗๔ จ.อ.บำรมี ขจรเลิศไพศำล ร้อย.สห.พล.นย. ด.ช.ทรงธรรม ขจรเลิศไพศำล
๗๕ พ.จ.อ.สันติ อุทธสิงห์ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ด.ญ.กชพร อุทธสิงห์ ๗๕ พ.จ.อ.เสกสัน ไชยขำว พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.ธนกฤต ไชยขำว
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๗๖ จ.อ.กฤตนัย บุญนิตย์ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ด.ช.ธนำยุทธ บุญนิตย์ ๗๖ พ.จ.อ.ถำวร โสพรม กชพ.พธ.ทร. ด.ช.นภนต์ โสพรม
๗๗ พ.จ.อ.เชิดชัย เพียรสิงห์ กรง.ฐท.สส. ด.ญ.กฤตพร เพียรสิงห์ ๗๗ พ.จ.อ.กิตติ นำมงำม พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ ด.ช.ชินภัทร นำมงำม
๗๘ พ.จ.อ.กมล จันมณี รพ.อำภำกรฯ ด.ช.วงศกร จันมณี ๗๘ พ.จ.ท.เฉลิมพล ตำอินตำ บก.สอ.รฝ. ด.ช.วรพล ตำอินตำ
๗๙ จ.อ.สพล แสวงผล พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ด.ช.กิตติธัช แสวงผล ๗๙ พ.จ.ท.พนม ค้ำคล่อง กดน.กร. ด.ช.ภพธณภณ ค้ำคล่อง
๘๐ พ.จ.อ.สำยัน ข ำส ำอำงค์ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.พรทิพำ ข ำส ำอำงค์ ๘๐ พ.จ.อ.ปริญญำ มิตรพระพันธ์ นสร.กร. ด.ญ.ศริญญำ มิตรพระพันธ์
๘๑ พ.จ.ท.ชินวุธ ขำวทอง กขส.ฐท.สส. ด.ญ.วิรำกำนต์ ขำวทอง ๘๑ พ.จ.อ.ธนภูมิ พ่ึงสูงเนิน ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.ธุวำนันท์ พ่ึงสูงเนิน
๘๒ พ.จ.อ.อ ำนำจ จันมณี พร. ด.ช.สิปปวิชญ์ จันมณี ๘๒ พ.จ.อ.ธนวัฒน์ ใจมำลำ กรม ป.พล.นย. ด.ช.กัญธี ใจมำลำ
๘๓ พ.จ.อ.ไพศำล เขียวกระเสม กพ.ฐท.สส. ด.ช.สถิรพันธ์ เขียวกระเสม ๘๓ พ.จ.อ.เอกรัตน์ ทองเดชะ กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.ปวริศำ ทองเดชะ
๘๔ พ.จ.อ.หญิง แอนลนำ ใยแจ้ง รร.ชุมพลทหำรเรือฯ ด.ญ.กิรณำ ใยแจ้ง ๘๔ พ.จ.อ.กรัยวิเชียร เบญมำตย์ กขส.ฐท.สส. ด.ญ.นวรินทร์สิริ เบญมำตย์
๘๕ พ.จ.ท.นพรัตน์ ทองนุ่น พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ด.ช.ธีรัตม์ ทองนุ่น ๘๕ พ.จ.อ.วิชัย นรำไชย อล.ทร. ด.ช.ธนดล นรำไชย
๘๖ พ.จ.อ.กฤษดำ ชูเชิด กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.ภิญญำพัชญ์ ชูเชิด ๘๖ นำยกังวำลย์ ประดุจพรม อรม.อร. ด.ช.ภูริศร์ ประดุจพรม
๘๗ พ.จ.อ.หญิง ภัทรนันท์ใบยำ รพ.อำภำกรฯ ด.ญ.กัญจน์ชญำ โมรำขำว ๘๗ พ.จ.อ.สถิตย์ นุสำวำ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.ฟ้ำใส นุสำวำ
๘๘ นำยวิเชียร กันทะแก้ว กรง.ฐท.สส. ด.ญ.วำรุณี กันทะแก้ว ๘๘ ร.ต.ธงชัย ปักษี กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ธนพนธ์ ปักษี
๘๙ นำยอนุชำ วำยวิก กรง.ฐท.สส. ด.ญ.วณิชยำ วำยวิก ๘๙ ร.ท.หญิง นิภำ ทิศรักษ์ รพ.อำภำกรเกียรติวงศ์ฯ ด.ช.พลำธิป ทิศรักษ์
๙๐ พ.จ.ท.อนุกูล ร่ืนเจริญ พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.กนกนภำ ร่ืนเจริญ ๙๐ ร.ท.สมเกียรติ บุตรสำร กรม สน.พล.นย. ด.ช.กนกพล บุตรสำร
๙๑ พ.จ.ต.ธรำวุฒิ สุริหะ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ด.ญ.นลพรรณ สุริหะ ๙๑ พ.จ.อ.นิกร พุ่มชัย กกพศ.ฐท.สส. ด.ช.ติกร พุ่มชัย
๙๒ พ.จ.อ.เดวิด แม่นแก้ว กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.สุทัตตำ แม่นแก้ว ๙๒ พ.จ.อ.ชิโนรส มวลประเสริฐ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ช.อนุชิต มวลประเสริฐ
๙๓ พ.จ.อ.ยุทธพงษ์ ต่วนมณี กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.ปุณญิษำ ต่วนมณี ๙๓ พ.จ.อ.วิรัต พุ่มโพธ์ิทอง กชธ.ฐท.สส. ด.ช.กิตติพัฒน์ พุ่มโพธ์ิทอง
๙๔ พ.จ.ต.อิสระ จ ำเริญลำภ พัน.รฝ.๑๒ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ด.ญ.ธนำภำ จ ำเริญลำภ ๙๔ ว่ำท่ี ร.ต.เจด็จ สำยธนู รพ.อำภำกรเกียรติวงศ์ฯ ด.ญ.ศิรภัสสร สำยธนู
๙๕ นำยสุชำติ เขตต์สมุทร์ กขส.ฐท.สส. ด.ญ.เบญญำดำ เขตต์สมุทร์ ๙๕ น.ต.หญิง ศรีสุกำนดำ ศรีวรรธนศิลป์ รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ ด.ญ.สุพิชฌำย์ ศรีวรรธนศิลป์
๙๖ ร.ท.วิทยำ ษัษฐีสิต กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.ณธิชำ ษัษฐีสิต ๙๖ ร.ต.เพ่ิมพงษ์ อุพัฒน์ กพ.ฐท.สส. ด.ช.นัธทวัฒน์ อุพัฒน์
๙๗ พ.จ.ท.ขันติ สมชอบ สสท.ทร. ด.ช.ศรัณยพงศ์ สมชอบ ๙๗ พ.จ.อ.ฉัตรชัย บุญรักษำ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ ด.ญ.มนัสพร บุญรักษำ
๙๘ พ.จ.อ.มงคล ค ำกอง ร้อย.บก.กรม สอ.๒ ด.ญ.นรินทร์ทิพย์ ค ำกอง ๙๘ ว่ำท่ี ร.อ.สุวัตร จงเล่ียมกลำง กอท.ฐท.สส. ด.ญ.เบญญำภำ จงเล่ียมกลำง
๙๙ พ.จ.อ.ธนพงษ์ นะรำ กยฝ.กร. ด.ญ.ปัณฑำรีย์ นะรำ ๙๙ พ.จ.อ.ช ำนำญ นิยมสมำน รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ชัญญำนุช นิยมสมำน

๑๐๐ พ.จ.อ.อ ำนำจ พิมที พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ด.ช.ศุกลภัทร พิมที ๑๐๐ น.ต.หญิง ธนิกำนต์ โมรำ รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ ด.ช.ธนิยุทธ โมรำ
๑๐๑ พ.จ.อ.วิเชษ บุญยะ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ด.ญ.ลัลน์ณภัทร บุญยะ ๑๐๑ น.ต.หญิง จีระวรรณ สุวินทรำกร รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ปัญญ์มำศ ดวงศรี
๑๐๒ พ.จ.อ.คณิตศำสตร์ หวำนเขียง พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ด.ญ.ชิสำ หวำนเขียง ๑๐๒ น.ต.หญิง คณกร ศรีเสมอ รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ ด.ญ.พัทธนันท์ ศรีเสมอ
๑๐๓ ร.ต.สรำวุธ นำคสวัสด์ิ ศกล.พธ.ทร. ด.ช.สิทธินันท์ นำคสวัสด์ิ ๑๐๓ น.ต.อนำวิล สำรธิมำ กยพ.กร. ด.ญ.ชนัฐปภำ สำรธิมำ
๑๐๔ พ.จ.อ.พัลลภ พรหมบัณฑิต พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.ด.ญ.ธนพร พรหมบัณฑิต ๑๐๔ น.ต.หญิง ธรกนก พุฒศรี รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ ด.ช.ญำณำธร ห่วงจริง
๑๐๕ พ.จ.อ.สิทธิชัย เดชเส้ง กขส.ฐท.สส. ด.ช.ธนัญกรณ์ เดชเส้ง ๑๐๕ ร.ต.พรมงคล แสวงผล กรม รฝ.๑ ด.ญ.วริษฐำ แสวงผล
๑๐๖ ร.ต.ประมุข นำอุดม กดน.กร. ด.ญ.จำรุวรรณ นำอุดม ๑๐๖ ร.อ.วันชัย นำแสวง กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ช.วริทธ์ิ นำแสวง
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๑๐๗ ร.ท.สมเกียรติ บุตรสำร กปช.จต. ด.ช.สิรภพ บุตรสำร ๑๐๗ น.ท.ชลอง เพชรพัด กฝร. ด.ช.ชยพัทธ์ เพชรพัด
๑๐๘ พ.จ.อ.เทิดภูมิ ศรีหลอด ศฝท.ยศ.ทร. ด.ช.กำนต์นิธิ ศรีหลอด ๑๐๘ ร.อ.มโนมัย ทุมมณี กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ช.ณัฐดนัย ทุมมณี
๑๐๙ พ.จ.อ.ไพรวัลย์ พุ่มพวง กอต.อศ. ด.ช.วีรพัฒน์ พุ่มพวง ๑๐๙ ร.ต.อ ำพร ท ำสวน กชธ.ฐท.สส. ด.ช.สรรเพชญ ท ำสวน
๑๑๐ พ.จ.อ.จิรพันธ์ุ เรำประเสริฐสุข พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ ด.ญ.ปุณยวีร์ เรำประเสริฐสุข ๑๑๐ น.ท.ศุภมิตร ศรีธะวงษ์ คป.ฐท.สส. ด.ญ.อรมิตรำ ศรีธะวงษ์
๑๑๑ พ.จ.อ.บูรณ์ ถำโงกโป้ กฟก.๑ กร. ด.ช.ณัฐกฤตผล ถำโงกโป้ ๑๑๑ ร.อ.ศักดำ รัตนพรชัย ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.ชำญชล รัตนพรชัย
๑๑๒ พ.จ.อ.ขจรศักด์ิ มันสำมุข พัน.รฝ.๑๒ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ด.ญ.ภัทรำนิษฐ์ มันสำมุข ๑๑๒ น.ต.ไพรัตน์ มีโพธ์ิ อรม.อร. ด.ญ.นภัสวรรณ มีโพธ์ิ
๑๑๓ นำยสมโชค ลอยวิสุทธ์ิ กขส.ฐท.สส. ด.ช.ชุติไชย ลอยวิสุทธ์ิ ๑๑๓ น.ต.อำทิตย์ ภูค ำสอน กบฮ.กร. ด.ช.ธนดล ภูค ำสอน
๑๑๔ พ.จ.อ.สุรเทพ รุ่งศรีทอง พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ด.ช.ปุณยวีร์ รุ่งศรีทอง
๑๑๕ พ.จ.อ.สวงค์ ทองแซง สพ.ทร. ด.ช.ธีรพงศ์ ทองแซง
๑๑๖ ร.ท.มำรุต เพ็ญ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.เพชรนภัส เพ็ญ
๑๑๗ ร.ท.ปรำโมช แสงทวี กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.สันติภำพ แสงทวี
๑๑๘ น.ต.หญิง นัทวดีพร ใจดี รพ.สิริกิต์ิฯ ด.ญ.ณัฐกฤตำ วรรณโต
๑๑๙ ร.ท.สัมฤทธ์ิ เตชะมำ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.ด.ญ.เขมิกำ เตชะมำ
๑๒๐ ว่ำท่ี ร.ต.กิตติวัฒน์ อันทะโย อล.ทร. ด.ญ.จิณัฐตำ อันทะโย
๑๒๑ ร.ต.จ ำรัส ล้นเหลือ อล.ทร. ด.ญ.ภิญญำพัชญ์ ล้นเหลือ
๑๒๒ ว่ำท่ี ร.ต.สุทัศน์ คงสำตรำ ยก.ฐท.สส. ด.ช.ศุภปฏิญยำ คงสำตรำ
๑๒๓ พ.จ.อ.ณรงค์วิตร โกศล ศกล.พธ.ทร. ด.ช.ธนัญกรณ์ โกศล
๑๒๔ ร.อ.ชัยรัตน์ วงศ์ศรีชำ พัน.ส.พล.นย. ด.ญ.สกุลยำ วงศ์ศรีชำ
๑๒๕ น.ท.ชลอง เพชรพัด กฝร. ด.ญ.ชญำนิศ เพชรพัด
๑๒๖ น.ท.หญิง รุจิเรข ธรรมเจริญ รพ.สิริกิต์ิฯ ด.ช.ธีร์ธัช โกสินตระกูลชัย
๑๒๗ พ.จ.อ.อภินพ สุวรำนนท์ กชธ.ฐท.สส. ด.ช.วุฒิภัทร สุวรำนนท์
๑๒๘ ร.อ.ประกำศิต นิกร ศฝท.ยศ.ทร. ด.ญ.นวรัตน์ นิกร
๑๒๙ น.ท.ศุภมิตร ศรีธะวงษ์ คป.ฐท.สส. ด.ญ.ศุภณัฏฐำ ศรีธะวงษ์
๑๓๐ น.อ.กัมปนำท ส ำรวมจิตร ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.ภรภัทร ส ำรวมจิตร
๑๓๑ น.อ.สุธี มำเกิด กพ.ทร. ด.ช.ธีร์ปกรณ์ มำเกิด
๑๓๒ น.ท.สุวรรณ โชตินำวิน กอง สน.กร. ด.ช.ณัฐพนธ์ โชตินำวิน
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ล ำดับท่ี สังกัด ล ำดับท่ี สังกัด
๑ นำงสุภัค พรรษำ รร.สัตหีบ ฐท.สส. นำยวีรเดช พรรษำ ๑ นำยเจริญ อ่ิมใจ กิจกำรไฟฟ้ำฯ นำยสิริวัฒน์ อ่ิมใจ
๒ นำงเพลินพันธ์ หอมหวล กิจกำรอำคำรรับรองฯ ด.ช.ศิลปชัย หอมหวล ๒ นำงแพรว เภรีศัพท์ กิจกำรอำคำรรับรองฯ ด.ญ.ศิริพร เภรีศัพท์
๓ นำงอำรีวรรณ มะปรำงหวำน กิจกำรอำคำรรับรองฯ นำยเสฎฐวุฒิ มะปรำงหวำน ๓ น.ส.ดวงพร จันทจร กิจกำรอำคำรรับรองฯ ด.ช.วัชรำกร จันทจร
๔ พล.อส.นัทธี ถนอมวงษ์ รจ.ฐท.สส. ด.ช.ชัชพงศ์ ถนอมวงษ์ ๔ นำงณัฐพร บำงส ำรวจ รร.สัตหีบ เขต กร. นำยกฤตเมธ บำงส ำรวจ
๕ นำงธนิดำ ห้องแก้ว กิจกำรอำคำรรับรองฯ ด.ช.ภำณุพงศ์ มำนิตย์ ๕ นำงศศินภำ เพ็ชร์พงษ์ รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. ด.ญ.นริศรำ เพ็ชร์พงษ์
๖ นำงประไพ อนันธิโย กกพศ.ฐท.สส. นำยวงศธร อนันธิโย ๖ พ.จ.ต.ทนันท์ อร่ำม กทส.ฐท.สส. ด.ญ.ชลิสำ อร่ำม
๗ จ.อ.ประกอบกิจ ใจศีล กบฮ.กร. ด.ช.อดำมำส ใจศีล ๗ นำงโสรยำ งำมเสง่ียม รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. น.ส.จิรัญญำ งำมเสง่ียม
๘ จ.อ.อนุรักษ์ กรวยทอง กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.พรธีรำ กรวยทอง ๘ พล.อส.นัทธี ถนอมวงษ์ รจ.ฐท.สส. ด.ญ.ชลันธร ถนอมวงษ์
๙ นำยชัยพร วงษ์ศรี กรง.ฐท.สส. น.ส.ฐิตนันท์ วงษ์ศรี ๙ พล.อส.สำยชล พุ่มก ำพล รจ.ฐท.สส. ด.ช.ศุภกร พุ่มก ำพล

๑๐ จ.อ.ส ำเริง อ่อนโพธ์ิแก้ว กทส.ฐท.สส. นำยฉัตรปกรณ์ อ่อนโพธ์ิแก้ว ๑๐ พล อส.นริศ ต่ออ่อน รจ.ฐท.สส. ด.ญ.อรอุมำ ทรัพย์ทองพัฒนำ
๑๑ จ.อ.เสน่ห์ คล้ำยสุวรรณ์ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.น.ส.เจนจิรำ คล้ำยสุวรรณ์ ๑๑ นำงกนกกำญจน์ เล็กศิริรัมย์ กิจกำรอำคำรรับรองฯ นำยณฐนนท์ เล็กศิริรัมย์
๑๒ จ.อ.จ ำนงค์ จันทร์กระจ่ำง กทส.ฐท.สส. น.ส.อรนลิน จันทร์กระจ่ำง ๑๒ นำยพัทยำ เจริญวัย สสส.ฐท.สส. ด.ญ.ชลธิชำ เจริญวัย
๑๓ ร.ท.นิรันดร์ สว่ำงอำรมณ์ กทส.ฐท.สส. ด.ญ.นิศิตำ สว่ำงอำรมณ์ ๑๓ นำงเนำวรัตน์ จ ำรัส กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ณัฐนนท์ จ ำรัส
๑๔ จ.อ.พิภพ พัฒนปรำกรม กรม สน.สอ.รฝ. นำยศุภำกร พัฒนปรำกรม ๑๔ จ.อ.ชลวิทย์ ขวัญแก้ว สก.ทร. ด.ช.ธำนินทร์ ขวัญแก้ว
๑๕ พ.จ.อ.วิรัช เซียวประเสริฐ อศ. นำยจิรัฏฐ์ เซียวประเสริฐ ๑๕ นำยนรินทร์ นวลนก กรง.ฐท.สส. ด.ช.นนท์นภัทร นวลนก
๑๖ พ.จ.อ.น ำภักด์ิ ดำมำ กบ.ฐท.สส. ด.ญ.นภำภรณ์ ดำมำ ๑๖ จ.อ.วิจินต์ สุขจิตร กรง.ฐท.สส. ด.ช.จิรภัทร สุขจิตร
๑๗ พ.จ.อ.ศุภวิชญ์ หัวตันหำญ รพ.สิริกิต์ิฯ นำยกฤษณะ หัวตันหำญ ๑๗ จ.อ.ชำติชำย มำขุนทด กอง สน.กร. ด.ช.สรชัช มำขุนทด
๑๘ พ.จ.อ.พิชิต กัลยำณมณีกร กอท.ฐท.สส. นำยเจษฎำพร กัลยำณมณีกร ๑๘ จ.อ.วันชัย พณิชพจมำน กทส.ฐท.สส. ด.ญ.เบญจวรรณ์ พณิชพจมำน
๑๙ จ.อ.เทอดศักด์ิ นันทะเส กฝร. น.ส.นนลนีย์ นันทะเส ๑๙ จ.อ.ชลอ โพธ์ิอยู่ พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ช.ชลสิทธ์ิ โพธ์ิอยู่
๒๐ พ.จ.อ.กิติกร พงษ์ศิริ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.นำยณัฐกิตต์ิ พงษ์ศิริ ๒๐ นำยวีรพล กำรปลูก กทส.ฐท.สส. ด.ช.ธนภูมิ กำรปลูก
๒๑ พ.จ.อ.พีระ พรมฮวบ กชธ.ฐท.สส. นำยภรำกร พรมฮวบ ๒๑ จ.อ.อภิสิทธ์ิ ผสมทรัพย์ สพ.ทร. ด.ญ.กมลวรรณ ผสมทรัพย์
๒๒ พ.จ.อ.ชุมพล คุ้มพำล อล.ทร. ด.ช.ณัฐพล คุ้มพำล ๒๒ จ.อ.รติกร ศรีหิรัญ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ ด.ญ.สิรินดำ ศรีหิรัญ
๒๓ พ.จ.อ.หญิง กรุณำ เวฬุกร รพ.สิริกิต์ิฯ ด.ญ.วรัทยำ เวฬุกร ๒๓ พ.จ.ท.นพรัตน์ ยงยุทธ พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ปภำนัน ยงยุทธ
๒๔ พ.จ.อ.ธรรมรงค์ สืบตระกูล สพ.ทร. ด.ช.วรพล สืบตระกูล ๒๔ จ.อ.สุนันท์ รุ่นประพันธ์ กชธ.ฐท.สส. นำยสุธี รุ่นประพันธ์
๒๕ พ.จ.อ.วัชรินทร์ จ ำเริญ ศฝท.ยศ.ทร. ด.ญ.พลอยชมภู จ ำเริญ ๒๕ จ.อ.ส ำรอง เสียงแจ่ม กกพศ.ฐท.สส. ด.ช.สถิรพันธ์ุ เสียงแจ่ม
๒๖ พ.จ.ท.นิคม เพียรธรรม ขส.ทร. ด.ช.สุรกิจ เพียรธรรม ๒๖ จ.อ.ปรำรถนำ เช่ือมใจ สพ.ทร. นำยปรัชญำ เช่ือมใจ
๒๗ พ.จ.ต.ประมำณ ไสยศำสตร์ กขส.ฐท.สส. นำยปรำโมทย์ ไสยศำสตร์ ๒๗ จ.อ.ประยูร บ ำรุงวงศ์ ร้อย.รปภ.ท่ี ๖ ฯ รร.ชุมพลฯ นำยสุทธิพงษ์ บ ำรุงวงศ์

สมำชิก ผู้ได้รับทุน

ทุนส่งเสริม     ระดับมัธยมศึกษา      จ ำนวน   ๗๓  ทุน  ๆ ละ  ๓,๐๐๐ บำท ทุนส่งเสริม   ระดับมัธยมศึกษา      จ ำนวน   ๑๐๑  ทุน  ๆ ละ  ๓,๐๐๐ บำท

สมำชิก ผู้ได้รับทุน
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๒๘ พ.จ.อ.กฤษฎำ คล่องแคล่ว กขส.ฐท.สส. น.ส.วิภำวดี คล่องแคล่ว ๒๘ จ.อ.ฤทธิชัย สุรวัฒนะ สพ.ทร. น.ส.วรรณภำ สุรวัฒนะ
๒๙ นำยทรงเกียรติ บุญยไทย กรง.ฐท.สส. นำยเสริมเกียรติ บุญยไทย ๒๙ พ.จ.อ.ศรชัย จันทร์พวก กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ยุทธนำ จันทร์พวก
๓๐ นำยจิรทีปต์ บูรประทีป กรง.ฐท.สส. น.ส.พัชริญำ บูรประทีป ๓๐ พ.จ.อ.ค ำพำ พืชเพียร กทส.ฐท.สส. ด.ญ.สุจรรย์จิรำ พืชเพียร
๓๑ จ.อ.ยงยุทธ เผือกขวัญนำค รพ.สิริกิต์ิฯ ด.ช.กฤตยศ เผือกขวัญนำค ๓๑ นำยธนกฤต รำชรัตนำรักษ์ กรง.ฐท.สส. นำยภำสกร รำชรัตนำรักษ์
๓๒ จ.อ.สมโภช อินฉุย รพ.สิริกิต์ิฯ ด.ญ.พิชญำณินทร์ อินฉุย ๓๒ จ.อ.เสถียร ศรีฐำน กรง.ฐท.สข.ทรภ.๒ ด.ญ.บัณฑิตำ ศรีฐำน
๓๓ จ.อ.ชัยประสิทธ์ิ งำมญำณ บก.สอ.รฝ. ด.ญ.ณัฐพร งำมญำณ ๓๓ จ.อ.สุระ บ้ำนใหญ่ กรม สน.พล.นย. ด.ญ.ชนกชนม์ บ้ำนใหญ่
๓๔ จ.อ.นันทพงศ์ สีแสด พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.ด.ช.วรเชษฐ์ สีแสด ๓๔ จ.อ.ธนำวุฒิ ชมภูหลง พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ ด.ญ.ธนพร ชมภูหลง
๓๕ จ.อ.พงศพัศ ไพศำลธรรม พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ด.ช.มหำสมุทร ไพศำลธรรม ๓๕ จ.อ.สันติ ศรีสอง สพ.ทร. น.ส.สุพรรณิกำร์ ศรีสอง
๓๖ พ.จ.อ.เกษม ประกอบกสิกรรม สพ.ทร. ด.ช.กวินภพ ประกอบกสิกรรม ๓๖ พ.จ.อ.ภูษิต ทนเถ่ือน กชธ.ฐท.สส. ด.ญ.ชมพูนุท ทนเถ่ือน
๓๗ พ.จ.อ.สุรัตชัย เช้ือกุณะ บก.สอ.รฝ. ด.ช.อชิตพล เช้ือกุณะ ๓๗ พ.จ.อ.น ำภักด์ิ ดำมำ กบ.ฐท.สส. ด.ช.สิทธิพันธ์ ดำมำ
๓๘ ร.ต.ศิรำวุธ แก้วประจันทร์ ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.กมลชนก แก้วประจันทร์ ๓๘ จ.อ.สรรชัย ตองอ่อน กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ธรรมนูญ ตองอ่อน
๓๙ พ.จ.อ.ชัยพร สำยบูรณ์ กบ.ฐท.สส. ด.ช.ธนพนธ์ สำยบูรณ์ ๓๙ พ.จ.ท.วิสุทธ์ิ ต้ังวงศ์ทอง ศกล.พธ.ทร. น.ส.อภิญญำ ต้ังวงศ์ทอง
๔๐ พ.จ.อ.จักรินทร์ ค ำนึงสุข กทส.ฐท.สส. น.ส.นิชำภำ ค ำนึงสุข ๔๐ พ.จ.อ.ปฏิญญำ เติมทรัพย์ กบร.กร. ด.ญ.ณิชำกร เติมทรัพย์
๔๑ พ.จ.อ.พิชัย คงแก้ว ร้อย.สห.พล.นย. นำยกองพล คงแก้ว ๔๑ พ.จ.อ.รำชิตศักด์ิ พูนพนัง พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ นำยพิสิฐพงศ์ พูนพนัง
๔๒ พ.จ.อ.ประทวน เพ่ิมค ำ ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.ประธำน เพ่ิมค ำ ๔๒ พ.จ.อ.วิรัตน์ ประสมผล กพ.ฐท.สส. ด.ช.สุวรรณภูมิ ประสมผล
๔๓ ร.ต.จีระศักด์ิ สร้ำงถำวร พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ด.ญ.จำมจุรีย์ สร้ำงถำวร ๔๓ จ.อ.เทพสุรินทร์ สีขำว พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ นำยทินนำถ ศรีขำว
๔๔ พ.จ.อ.สุรินทร์ วงศ์จ้อย กรง.ฐท.สส. ด.ช.ศักด์ิสิทธ์ิ วงศ์จ้อย ๔๔ พ.จ.อ.สำโรจน์ รอตยันต์ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ ด.ช.ธนพล รอตยันต์
๔๕ ร.ต.ทวีพร พูลผล กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ยศพร พูลผล ๔๕ พ.จ.อ.จักรำวุธ กันอริ ร้อย.บก.พัน.สอ.๒๓ ด.ช.เมธำสิทธ์ิ กันอริ
๔๖ ร.ต.วินัย ชำติวัฒนำ กฝร. น.ส.วรรณษำ ชำติวัฒนำ ๔๖ พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ ยิวสิว สพ.ทร. น.ส.สมิตำนันท์ ยิวสิว
๔๗ พ.จ.อ.วิชัย พูลเพ่ิม อล.ทร. ด.ญ.พรรณพษำ พูลเพ่ิม ๔๗ พ.จ.อ.ทวิทย์ ถำวรไชย พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ ด.ช.ศุภกฤต ถำวรไชย
๔๘ พ.จ.อ.หญิง กนกวรรณยอดอุดม รพ.อำภำกรฯ น.ส.พิมพ์พิชชำ เทพวรินทร์ ๔๘ นำยสำคร ทัพเทพ กขส.ฐท.สส. น.ส.ปวีนัส ทัพเทพ
๔๙ ร.ต.เมธี พำลุสุข ทรภ.๑ ด.ช.ธรรมนูญ พำลุสุข ๔๙ พ.จ.อ.นิคม เพียรธรรม ขส.ทร. ด.ช.กิตติคุณ เพียรธรรม
๕๐ พ.จ.อ.สุริยำ โคตรจังหรีด กรม กสพ.ฐท.สส. นำยชัชพงศ์ โคตรจังหรีด ๕๐ พ.จ.อ.พินิจ ศรีรัตน์ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.ฐิติรัตน์ ศรีรัตน์
๕๑ พ.จ.อ.เขษมศักด์ิ เขียวครำม ศกล.พธ.ทร. นำยบรินทร์ธร เขียวครำม ๕๑ พ.จ.อ.ดนุพัฒน์ ศิวะเกรียงไกร กชธ.ฐท.สส. นำยกวีวัฒน์ ศิวะเกรียงไกร
๕๒ พ.จ.อ.พิเนตร จินดำสวัสด์ิ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ด.ช.วุฒิชัย จินดำสวัสด์ิ ๕๒ จ.อ.สมโภช อินฉุย รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ น.ส.เพชรลดำ อินฉุย
๕๓ พ.จ.อ.บุญเกียรติ วัฑฒนพันธ์ุ กรง.ฐท.สส. น.ส.ศุภำพิชญ์ วัฑฒนพันธ์ุ ๕๓ พ.จ.อ.สำยันต์ พงษ์เจริญ กรม สน.พล.นย. ด.ช.สำรัช พงษ์เจริญ
๕๔ ร.ท.สุวิทย์ รองแก้ว พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.นโรดม รองแก้ว ๕๔ ร.ต.จ ำรัส แก้วรัศมี กชธ.ฐท.สส. น.ส.ณัฏฐณิชำ แก้วรัศมี
๕๕ พ.จ.อ.วิวัฒน์ สุภำนันท์ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.นำยปิยวรรธน์ สุภำนันท์ ๕๕ พ.จ.ต.บุญโฮม ทองเปลว พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ด.ช.วิชยุตม์ ทองเปลว
๕๖ พ.จ.อ.มนูญ ศรีหำค ำ กบฮ.กร. นำยก้องเกียรติ ศรีหำค ำ ๕๖ พ.จ.อ.หญิง แอนลนำ ใยแจ้ง รร.ชุมพลทหำรเรือฯ ด.ช.กรินทร์ ใยแจ้ง
๕๗ พ.จ.อ.จิรศักด์ิ ฉันทภำค กฝร. ด.ช.รัชพล ฉันทภำค ๕๗ พ.จ.อ.เฉลิมชัย ม่ันใจ กทส.ฐท.สส. นำยกิตติธัช ม่ันใจ
๕๘ นำยอภินันท์ เกษชม กรง.ฐท.สส. นำยเตโชดม เกษชม ๕๘ นำยสถำพร สำยทอง กรง.ฐท.สส. น.ส.ยุพำรัตน์ สำยทอง
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๕๙ ร.ต.ณัฐพงศ์ ศรีสมรูป กอง สน.กร. น.ส.อัปษรสอำงค์ ศรีสมรูป ๕๙ นำยสุภำพ เทียนขำว กขส.ฐท.สส. น.ส.ชลรวี เทียนขำว
๖๐ พ.จ.อ.สุขสันต์ สร้อยสุวรรณ กขส.ฐท.สส. ด.ช.พัชระ  สร้อยสุวรรณ ๖๐ พ.จ.อ.สุธี ฉ่ ำช่ืน กชธ.ฐท.สส. น.ส.ปัณฑำรีย์ ฉ่ ำช่ืน
๖๑ ร.อ.วิศิษฐ อรชร กบร.กร. นำยปรินทร อรชร ๖๑ พ.จ.อ.สรำวุธ ศักด์ิกำญจนกุล กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ช.ศิริวัฒน์ ศักด์ิกำญจนกุล
๖๒ ร.ต.อนุรักษ์ บุญเกษม กชธ.ฐท.สส. ด.ช.ธีรธร บุญเกษม ๖๒ นำยวิเชียร กันทะแก้ว กรง.ฐท.สส. นำยวัฒนำ กันทะแก้ว
๖๓ พ.จ.อ.อ ำนำจ ร่มโพธ์ิชี กอง รปภ.ฐท.สส. ด.ช.วัชรพล ร่มโพธ์ิชี ๖๓ นำยยรรยง เวฬุวรรณวรกุล กขส.ฐท.สส. ด.ช.ศักดินันท์ เวฬุวรรณวรกุล
๖๔ ร.อ.พเยน คุ้มบ ำรุง ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.ณัฐกำนต์ คุ้มบ ำรุง ๖๔ นำยพิษณุ ชิณวงษ์ กรง.ฐท.พง.ทรภ.๓ ด.ช.สำยลม ชิณวงษ์
๖๕ ร.อ.วิสันต์ ศรีประศำสตร์ กทส.ฐท.สส. น.ส.เพ็ญทิพำ ศรีประศำสตร์ ๖๕ พ.จ.อ.นพรัตน์ ขมเล็ก ร้อย.สห.พล.นย. นำยนรำธิป ขมเล็ก
๖๖ ร.ต.ปรีชำ บุญฤทธ์ิ กอง รปภ.ฐท.สส. นำยโยธิน บุญฤทธ์ิ ๖๖ พ.จ.อ.ชัยวัฒน์ เอ่ียมคง รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ณัฐริกำ เอ่ียมคง
๖๗ ร.อ.สมพร ค ำเนตร กทส.ฐท.สส. ด.ช.สิรวิชญ์ ค ำเนตร ๖๗ พ.จ.อ.สมชำย รอดสัมฤทธ์ิ กบร.กร. นำยศุภณัฐ รอดสัมฤทธ์ิ
๖๘ ร.อ.ประชิต จันทร์ประทุม รพ.สิริกิต์ิฯ น.ส.ปรียำพรรณ จันทร์ประทุม ๖๘ จ.อ.จันทร์เพ็ง พำบุ กทส.ฐท.สส. ด.ช.ภำนุวัฒน์ พำบุ
๖๙ น.ท.หญิง อรดำ หลำยประสิทธ์ิ รพ.สิริกิต์ิฯ ด.ญ.สมิตำนันท์ หลำยประสิทธ์ิ ๖๙ พ.จ.อ.เทิดภูมิ ศรีหลอด กรม กสพ.ฐท.สส. นำยภำเขตต์ ศรีหลอด
๗๐ ร.อ.พิชิต เวหนะรัตน์ ศฝ.สอ.รฝ. ด.ช.จิตวัต เวหนะรัตน์ ๗๐ พ.จ.อ.นคร เทใหม่ พัน.สอ.๒๓ สอ.รฝ. นำยณัฐกิตต์ิ เทใหม่
๗๑ น.ต.บุญเลิศ อินทร์ภู่พิมล อจปร.อร. นำยเลิศมงคล อินทร์ภู่พิมล ๗๑ พ.จ.อ.หญิง ณัฐจรียำ สังข์วำรี กกพศ.ฐท.สส. น.ส.รมย์ธีรำ สังข์วำรี
๗๒ น.ต.อุดม รักควำมสุข รพ.อำภำกรฯ ด.ญ.อริยำภรณ์ รักควำมสุข ๗๒ พ.จ.อ.อ ำนำจ เห็มนุช พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ ด.ช.รชต เห็มนุช
๗๓ น.ต.ธนพ สลีวงศ์ ศกล.พธ.ทร. น.ส.พิมพ์พจี สลีวงศ์ ๗๓ นำยอมร วงษ์สวัสด์ิ กรง.ฐท.สส. น.ส.อรศิริ วงษ์สวัสด์ิ

๗๔ นำยธงไทย อำภรณ์รัตน์ กรง.ฐท.สส. ด.ช.ภูริเดช อำภรณ์รัตน์
๗๕ พ.จ.อ.สรำวุธ พรมเวียง พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.วรำยุส พรมเวียง
๗๖ พ.จ.อ.มำนพ ด้วงประโคน กบร.กร. ด.ช.ณภัทร ด้วงประโคน
๗๗ พ.จ.อ.ทนงเดช คูเม้ง กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ช.ทรัพยำ คูเม้ง
๗๘ พ.จ.อ.วิสิฐศักด์ิ บุญทวี กรม สอ.๒ น.ส.อำรีรักษ์ บุญทวี
๗๙ พ.จ.อ.มงคล ประดับค ำ พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.สุธิรำ ประดับค ำ
๘๐ น.ส.ฐิระญำกำนต์ ทรัพย์สิน สอ.ฐท.สส. ด.ช.ปริณห์ทัศน์ เม่นเปล่ียน
๘๑ ร.อ.ประสิทธ์ิ เติมแต้ม กทส.ฐท.สส. ด.ญ.อัจฉริยำ เติมแต้ม
๘๒ พ.จ.อ.ติณ เตโชปกรณ์ ยก.ฐท.สส. น.ส.ธีร์ญำดำ เตโชปกรณ์
๘๓ พ.จ.อ.ลำภิศ อุปรีที พัน.สอ.๒๓ ด.ญ.กัญญำณัฐ อุปรีที
๘๔ น.ส.ศิริณำ เสง่ียมวงษ์ สอ.ฐท.สส. นำยศุภวิชญ์ มีมำนะสิน
๘๕ พ.จ.อ.ชูเกียรติ สุระชลภูมิ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ ด.ญ.จิรัฐิพร สุระชลภูมิ
๘๖ พ.จ.อ.สมบูรณ์ ถำโงกโป้ กฟก.๑ กร. ด.ญ.ณัฏฐ์ชญำ ถำโงกโป้
๘๗ พ.จ.อ.วิชิต อุไรพันธ์ุ กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.วิภำวี อุไรพันธ์ุ
๘๘ พ.จ.อ.พงษธร พำนิชผล พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ น.ส.กัณฐิกำ พำนิชผล
๘๙ พ.จ.อ.ทะนงค์ ค ำวงค์ ศสร.สอ.รฝ. ด.ช.เนติรัฐ ค ำวงค์
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๙๐ น.ต.หญิง อนัญญำ ส้มทอง รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ ด.ช.สิรภพ ส้มทอง
๙๑ ร.ท.ชัยยันต์ิ ตอเสนำ อล.ทร. นำยชำญชล ตอเสนำ
๙๒ ร.อ.พูนศักด์ิ เมฆตรู กทส.ฐท.สส. นำยลีนวัตร เมฆตรู
๙๓ พ.จ.อ.วิวัฒน์ สุภำนันท์ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ ด.ญ.ศิรประภำ สุภำนันท์
๙๔ ร.อ.วัธชำติ สุขคุ้ม กชธ.ฐท.สส. นำยจตุรภัทร สุขคุ้ม
๙๕ ร.ท.ทักษิน พุกล้ิม พัน.รฝ.๑๑ ด.ญ.ทิพย์รดำ พุกล้ิม
๙๖ ร.ท.โสภณ ประกอบแก้ว สพ.ทร. ด.ช.หฤษฎ์ ประกอบแก้ว
๙๗ ร.ต.นัครินทร์ ทองชมภู นสร.กร. ด.ญ.ชลลดำ ทองชมภู
๙๘ ร.อ.สุทธิ ศิริแสง กทส.ฐท.สส. ด.ช.ยุทธรัตน์ ศิริแสง
๙๙ น.ต.วรำวุฒิ ละออ พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.วริศรำ ละออ

๑๐๐ น.ต.เรวัตน์ สวัสดิเทพ กรง.ฐท.สส. ด.ช.ภีมวัจน์ สวัสดิเทพ
๑๐๑ น.ท.สุธรรม มีแสง รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ ด.ญ.ลักขณำ มีแสง

ล ำดับท่ี สังกัด ล ำดับท่ี สมำชิก สังกัด ผู้ได้รับทุน
๑ น.ส.ชญำภำ แสนสุขเหลือ กิจกำรไฟฟ้ำฯ น.ส.ธัญลักษณ์ แสนสุขเหลือ ๑ นำยโชน อยู่พุ่ม กิจกำรไฟฟ้ำฯ น.ส.นันทัชพร อยู่พุ่ม
๒ นำยอนุชำติ สวัสด์ิสุข กรง.ฐท.สส. นำยอำณุภำพ สวัสด์ิสุข ๒ จ.อ.เชำวลิตร รุ่งเรืองดี กขส.ฐท.สส. นำยสหภำพ รุ่งเรืองดี
๓ นำงสมหมำย แสงน้อย รร.สัตหีบ ฐท.สส. น.ส.ศุภำวรรณ แสงน้อย ๓ นำยสุรัตน์ คงขวัญเมือง กทส.ฐท.สส. น.ส.ปนัสยำ คงขวัญเมือง
๔ นำยขวัญชัย เต่ำทอง สพ.ทร. นำยศักย์ศรณ์ เต่ำทอง ๔ พ.จ.อ.วำรินทร์ เจริญวงศ์ รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ นำยวรวิช เจริญวงศ์
๕ จ.อ.ธีรชัย จันทร์สวัสด์ิ กขส.ฐท.สส. นำยธนชัย จันทร์สวัสด์ิ ๕ พ.จ.ท.ไพรัช หวำนเสนำะ กชธ.ฐท.สส. น.ส.เพชรรัตน์ หวำนเสนำะ
๖ จ.อ.วิสูตร เอ่ียมสุข กทส.ฐท.สส. นำยวีรภัทร เอ่ียมสุข ๖ นำยศรีนวล แต่งสี กรง.ฐท.สส. นำยภำนุพงศ์ แต่งสี
๗ นำยบุญจง เกิดบุญช่วย กิจกำรไฟฟ้ำฯ นำยจักรกฤษ เกิดบุญช่วย ๗ จ.อ.สิทธิศักด์ิ พุทธจักร กยฝ.กร. นำยนิธิภำส พุทธจักร
๘ พ.จ.อ.อำรมย์ จิตต์คงไทย กชธ.ฐท.สส. นำยสรศักด์ิ จิตต์คงไทย ๘ พ.จ.อ.อ ำนำจ จันมณี รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ นำยเขมทัต จันมณี
๙ พ.จ.อ.สมพงษ์ ป่ินอมร ชย.ทร. น.ส.อมรำวดี ป่ินอมร ๙ จ.อ.บัญชำ สมำนวงศ์ พัน.สอ.๑๒ นำยกษิดิศ สมำนวงศ์

๑๐ นำยเสกสรรค์ เชิงลอย อรม.อร. น.ส.สุรัสวดี เชิงลอย ๑๐ พ.จ.อ.สุรยุทธ ขันตีค ำ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ น.ส.จันทกำนต์ ขันตีค ำ
๑๑ พ.จ.อ.สมคิด เพชรศิริ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. นำยสรำวุธ เพชรศิริ ๑๑ ร.ต.กิตติพงษ์ จิตรแก้ว กรง.ฐท.สส. นำยวงศกร จิตรแก้ว
๑๒ ว่ำท่ี ร.ต.สมบูรณ์ มำตโห้ ร้อย.บก.กรม สน.สอ.รฝ. นำยศุภกร มำตโห้ ๑๒ ร.ต.นิรันดร แก่นอำสำ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ นำยณรงค์เดช แก่นอำสำ

ทุนส่งเสริม     ระดับอาชีวศึกษา     จ ำนวน   ๑๒  ทุน  ๆ ละ  ๓,๐๐๐ บำท

สมำชิก ผู้ได้รับทุน

ทุนส่งเสริม  ระดับอาชีวศึกษา     จ ำนวน   ๑๒  ทุน  ๆ ละ  ๓,๐๐๐ บำท



ผนวก  ก
รายช่ือผู้ได้รับทุนประจ าปี ๒๕๖๐

ผนวก  ก
รายช่ือผู้ได้รับทุนเรียนดี ประจ าปี ๒๕๖๑

ล ำดับท่ี สังกัด ล ำดับท่ี สมำชิก สังกัด ผู้ได้รับทุน
๑ นำยสุวิทย์ เพ็ชรนำรำยณ์ รร.สัตหีบ ฐท.สส. น.ส.ณิชำกร เพ็ชรนำรำยณ์ ๑ นำงรัชนิดำ สำยบัวทอง ส่งเงินเอง นำยชยพัทร์ สำยบัวทอง
๒ จ.อ.ทรงศักด์ิ สีสงสำร ศสร.สอ.รฝ. น.ส.ชัชชญำ สีสงสำร ๒ นำงสมถวิล ดุรงค์รัตน์ กิจกำรอำคำรรับรองฯ น.ส.ธัญวำรัตน์ ดุรงค์รัตน์
๓ นำยชัยรัตน์ เหล็งไทย กขส.ฐท.สส. น.ส.กิตติยำ เหล็งไทย ๓ นำยเกษมสันต์ คงย่ิง สอ.ฐท.สส. น.ส.อัญชิสำ คงย่ิง
๔ นำงวรรณยุพำ นำคำพงษ์ รร.สัตหีบ ฐท.สส. น.ส.ณัฏฐณิชำ นำคำพงษ์ ๔ นำงสมหมำย แสงน้อย รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. น.ส.ศรัณย์พร แสงน้อย
๕ นำงสมทรง ตรีเดชำ รร.สัตหีบ ฐท.สส. นำยกฤษณพงศ์ ตรีเดชำ ๕ นำยนิพนธ์ กุลวิบูรณ์ กทส.ฐท.สส. น.ส.ปรียำภรณ์ กุลวิบูรณ์
๖ พ.จ.อ.ฐรัชต์ ทับทิม ศกล.พธ.ทร. น.ส.ณัฐธยำน์ ทับทิม ๖ นำงสุทธิดำ ทองสุข กิจกำรอำคำรรับรองฯ นำยณัฐชนน นิเวศทองฤกษ์
๗ พ.จ.อ.จรัญ ขนำดถัง ยก.ฐท.สส. น.ส.จรัญญำ ขนำดถัง ๗ นำยพงษ์ธนวรรณ รังศิลป์ สพ.ทร. น.ส.นภัสสร รังศิลป์
๘ พ.จ.อ.เผด็จ รักษ์ทอง พัน.สห.ทร.ท่ี ๓ ฯ น.ส.ดำรำรัตน์ รักษ์ทอง ๘ นำงกุลกนิษฐ์ เกษตรสินธ์ุ รร.สัตหีบ เขต กร. นำยวัชรำกร เกษตรสินธ์ุ
๙ พ.จ.อ.ชัยยุทธ จิตบุญ ทรภ.๒ น.ส.พิชญ์อำภำ จิตบุญ ๙ จ.อ.สัมพันธ์ บัวส ำอำงค์ สพ.ทร. นำยนนทวัฒน์ บัวส ำอำงค์

๑๐ ร.ท.ปรีชำ เกล้ียงประดิษฐ์ กชธ.ฐท.สส. นำยปัญญำกร เกล้ียงประดิษฐ์ ๑๐ พ.จ.อ.หญิง ดวงใจ จิตต์คงไทย กพ.ฐท.สส. นำยจิรำยุ จิตต์คงไทย
๑๑ นำยบุญแรม แช่มบัณฑิตย์ กรง.ฐท.สส. นำยประดิพัทธ์ แช่มบัณฑิตย์ ๑๑ พ.จ.อ.กฤติพงศ์ จ้ีประดับ นรข.นครพนม นำยณัฐชนน จ้ีประดับ
๑๒ พ.จ.อ.วีระพล ลอนหิน กอง รปภ.สพ.ทร. น.ส.วณิชยำ ลอนหิน ๑๒ นำงมณีรัตน์ สวัสด์ิล้น กรง.ฐท.สส. นำยชนัต สวัสด์ิล้น
๑๓ ร.ท.หญิง นงนุช นำวำรังสฤษฏ์ กรง.ฐท.สส. นำยวิศรุต นำวำรังสฤษฏ์ ๑๓ จ.อ.สมชำย สังข์แก้ว พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ น.ส.ชญำนี สังแก้ว
๑๔ ว่ำท่ี ร.อ.ชลอ จันทร์ประเสริฐ กรง.ฐท.สส. นำยนพทจร จันทร์ประเสริฐ ๑๔ นำยสุทธิพงษ์ ฤกษ์ตระกูล อรม.อร. น.ส.ประภำวรรณ ฤกษ์ตระกูล
๑๕ ว่ำท่ี ร.อ.หญิง สุมำลย์ถนอมมิตร กชพ.พธ.ทร. น.ส.วรรษมน ถนอมมิตร ๑๕ พ.จ.อ.สุรพงษ์ ศรีมงคล สพ.ทร. นำยณัฐนนท์ ศรีมงคล
๑๖ พ.จ.อ.ประชุมพร ยมหำ กทส.ฐท.สส. น.ส.กันตยำ ยมหำ ๑๖ นำยคงศักด์ิ วรรณแจ่ม กรง.ฐท.สส. น.ส.วรรณพร วรรณแจ่ม
๑๗ ร.ท.เพไทย แย้มกรำนต์ กอง รปภ.ฐท.สส. น.ส.ปภำวดี แย้มกรำนต์ ๑๗ พ.จ.อ.ไชยำ สุ่มประเสริฐ พัน.รฝ.๑๒ นำยโชคชัย สุ่มประเสริฐ
๑๘ ร.ท.เจริญ จันทร์คง กดน.กร. นำยศรัณยู จันทร์คง ๑๘ พ.จ.ท.ณัทธีรำภรณ์ ทรัพย์สิน กบร.กร. นำยสินทรัพย์ ทรัพย์สิน
๑๙ น.ท.ทวีศักด์ิ ขันทีท้ำว ศกล.พธ.ทร. น.ส.อภิษฎำ ขันทีท้ำว ๑๙ พ.จ.อ.จักรพงษ์ โอฐจันทึก กบร.กร. นำยพสิฐพงศ์ โอฐจันทึก
๒๐ น.อ.หญิง เรืองรอง วิยำภรณ์ รพ.สิริกิต์ิฯ น.ส.รุ้งนพรัตน์ วิยำภรณ์ ๒๐ พ.จ.อ.จุมพนธ์ ปุนนะลำ กอง รปภ.สพ.ทร. น.ส.สุจิตรำภรณ์ ปุนนะลำ
๒๑ น.อ.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนำรถ รร.นร. นำยกัลป์ชนม์ ดิลกนรนำรถ ๒๑ ร.ต.สุพจน์ ศรีฤทธิเดช กอง สน.กร. น.ส.น้ ำผ้ึง ศรีฤทธิเดช

๒๒ พ.จ.อ.สุวรรณ ช ำนำญวำด กบฮ.กร. น.ส.สุธำสินี ช ำนำญวำด
๒๓ ร.ท.ณฐำภพ ล้นวิลัย ศกล.พธ.ทร. นำยณัฐ ล้นวิลัย
๒๔ พ.จ.อ.หญิง วรนุช วิวัฒนศร กอท.ฐท.สส. น.ส.กนกนช บุรี
๒๕ ร.ท.หญิง เบญจพร สุตตสันต์ รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ นำยกันต์พสิษฐ์ สุตตสันต์
๒๖ ร.ต.ชุมพร มูลบุญ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ น.ส.ชุมำพร มูลบุญ

ทุนส่งเสริม    ระดับอุดมศึกษา     จ ำนวน   ๒๑  ทุน  ๆ ละ  ๓,๕๐๐ บำท

สมำชิก ผู้ได้รับทุน

ระดับอุดมศึกษา     จ ำนวน   ๓๓  ทุน  ๆ ละ  ๓,๕๐๐ บำท



ผนวก  ก
รายช่ือผู้ได้รับทุนประจ าปี ๒๕๖๐

ผนวก  ก
รายช่ือผู้ได้รับทุนเรียนดี ประจ าปี ๒๕๖๑

๒๗ ร.ต.บุญเลิศ โกศล กชธ.ฐท.สส. นำยสุริยำ โกศล
๒๘ ร.อ.ศุภชัย ดวงค ำ พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ กรม สห.ทร. น.ส.พรจิรำ ดวงค ำ
๒๙ ร.ต.จรุง หุ้ยน้ ำ รร.ชุมพลทหำรเรือฯ น.ส.ธมลวรรณ หุ้ยน้ ำ
๓๐ ร.ต.สุวัชไชย ไม้ทิม พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ น.ส.ชัญญำนุช ไม้ทิม
๓๑ ร.อ.อนุสรณ์ วะเจดีย์ ศสร.สอ.รฝ. น.ส.อำรียำ วะเจดีย์
๓๒ น.ต.หญิง ประภำ นิลยนำค กรง.ฐท.สส. นำยนภัสเวชฐ์ นิลยนำค
๓๓ น.ท.พัสกร โพธ์ิหอม กบร.กร. นำยยศพงศ์ โพธ์ิหอม


