
ล ำดบั ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย บุตรทีข่อรับทุน จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
1 จ.อ.ปิยะพงษ์   แช่มเฉื่อย บก.นย. ด.ช.สุวิทย์   แช่มเฉื่อย 2,000.00 อนุบาล
2 พ.จ.อ.นิตินาถ   พงษ์พานิช บก.นย. ด.ญ.นิชาดา   พงษ์พานิช 2,000.00 อนุบาล
3 พ.จ.อ.วันชัย   มั่นปาน ศฝ.นย. ด.ช.กัณฑ์อเนก   มั่นปาน 2,000.00 อนุบาล
4 พ.จ.อ.นาวิน   บุญแท่น ศฝ.นย. ด.ช.ณัฐกวิน   บุญแท่น 2,000.00 อนุบาล
5 พ.จ.อ.ชวนากร   เทียนทอง ศฝ.นย. ด.ช.ชลาธิป   เทียนทอง 2,000.00 อนุบาล
6 จ.อ.มณฑล   ป้องกัน ศฝ.นย. ด.ช.นมพัทธ์   ป้องกัน 2,000.00 อนุบาล
7 จ.อ.อาทิตย์   ใจภักดี ศฝ.นย. ด.ญ.ธัญชนก   ใจภักดี 2,000.00 อนุบาล
8 จ.อ.เขตวรรษ   ค าสะไม ศฝ.นย. ด.ช.ญาณเดช   ค าสะไม 2,000.00 อนุบาล
9 พ.จ.อ.อ านาจ   นามทัศน์ ศฝ.นย. ด.ย.ณิชา   นามทัศน์ 2,000.00 อนุบาล
10 พ.จ.อ.ธัชชัย   เกิดสีทอง กรม ร.1 พล.นย. ด.ช.ชัยภัทร   เกิดสีทอง 2,000.00 อนุบาล
11 พ.จ.อ.สมบูรณ์   ปุราชะกา พัน.ร.1ฯ ด.ช.ปัณณธร   ปุราชะกา 2,000.00 อนุบาล
12 พ.จ.อ.ศุภชัย   บ ารุงกิจ พัน.ร.2ฯ ด.ช.ปกรณ์กิตต์ิ   บ ารุงกิจ 2,000.00 อนุบาล
13 พ.จ.อ.กฤษดา   พวงสวัสด์ิ พัน.ร.2ฯ ด.ช.อาลีฟ   พวงสวัสด์ิ 2,000.00 อนุบาล
14 พ.จ.อ.ธนศักด์ิ   สุวรรณรัตน์ พัน.ร.4ฯ ด.ช.ถึงธรรม   สุวรรณรัตน์ 2,000.00 อนุบาล
15 จ.อ.วีระยุทธ   ภูมิสวัสด์ิ พัน.ร.5ฯ ด.ช.ยุทธนาวี   ภูมิสวัสด์ิ 2,000.00 อนุบาล
16 พ.จ.อ.ประจักษ์   มณีโชติ พัน.ร.6ฯ ด.ช.ปรินทร   มณีโชติ 2,000.00 อนุบาล
17 พ.จ.อ.วินัย   ใจเทีย่ง กรม ร.3 พล.นย. ด.ช.ปรัชญา   ใจเทีย่ง 2,000.00 อนุบาล
18 จ.อ.สีหนาท   โรจน์ศักด์ิศรี พัน.ร.8ฯ ด.ญ.ชนินาถ   โรจน์ศักด์ิศรี 2,000.00 อนุบาล
19 จ.อ.ศรชัย   สังเมฆ พัน.ร.8ฯ ด.ญ.ณัฐกฤตา   สังเมฆ 2,000.00 อนุบาล
20 จ.อ.จักรพงษ์   จินดาพล พัน.ร.8ฯ ด.ญ.สิธิยา   จินดาพล 2,000.00 อนุบาล
21 พ.จ.ท.พงษ์ธร   เทพสงเคราะห์ พัน.ร.9ฯ ด.ญ.นูรอายนี   เทพสงเคราะห์ 2,000.00 อนุบาล
22 จ.อ.อภิสิทธิ ์  คงจิตรค้า พัน.ร.9ฯ ด.ช.ก้องภูชล   คงจิตรค้า 2,000.00 อนุบาล
23 พ.จ.อ.ประวิทย์   ปัญญาปรุ พัน.รนบ.ฯ ด.ช.ตุลยวัต   ปัญญาปรุ 2,000.00 อนุบาล
24 พ.จ.อ.ศุภชัย   สุดใจ พัน.รนบ.ฯ ด.ญ.ชุติมน   สุดใจ 2,000.00 อนุบาล
25 จ.อ.สุทัศ   แสนมี พัน.ลว.ฯ ด.ญ.สุภาวิตา   แสนมี 2,000.00 อนุบาล
26 พ.จ.อ.สิรวัติ   กุ่มประสิทธิ์ พัน.ช.ฯ ด.ช.กิตติทัต   กุ่มประสิทธิ์ 2,000.00 อนุบาล
27 พ.จ.อ.อธิราช   ชุ่มชัย พัน.ช.ฯ ด.ญ.ดลพร   ชุ่มชัย 2,000.00 อนุบาล
28 พ.จ.อ.สามารถ   พิณทอง พัน.ช.ฯ ด.ญ.ณัฏฐกมล   พิณทอง 2,000.00 อนุบาล
29 พ.จ.อ.ชัยญา   ทองค า พัน.ถ.ฯ ด.ญ.พชร   ทองค า 2,000.00 อนุบาล
30 จ.อ.เด่นรบ   สะท้านบัว พัน.ถ.ฯ ด.ช.ชนันธร   สะท้านบัว 2,000.00 อนุบาล
31 จ.อ.ธงชัย   อินทร์อ่อน พัน.ถ.ฯ ด.ญ.ศิรภัสสร   อินทร์อ่อน 2,000.00 อนุบาล
32 พ.จ.อ.วีรวร   แก่นจันทร์ กรม ป.พล.นย. ด.ญ.ชลธิชา   แก่นจันทร์ 2,000.00 อนุบาล
33 พ.จ.ต.ชัยสิทธิ ์  ใยแสง กรม ป.พล.นย. ด.ญ.นิชาภัทร์   ใยแสง 2,000.00 อนุบาล
34 จ.อ.ไพรวัลย์   พรมศรี   กรม ป.พล.นย. ด.ญ.พรประภา   พรมศรี 2,000.00 อนุบาล
35 จ.อ.พเยาว์   ระโส พัน.ปบค.1ฯ ด.ช.พีรพัฒน์   ระโส 2,000.00 อนุบาล
36 จ.อ.อนุชา   เพ็ญธิสาร พัน.ปบค.1ฯ ด.ช.ภูพาน   เพ็ญธิสาร 2,000.00 อนุบาล
37 จ.อ.สมบูรณ์   วาสี พัน.ปบค.1ฯ ด.ญ.ภัทรวดี   วาสี 2,000.00 อนุบาล
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38 จ.อ.สัญญา   สนธิ พัน.ปบค.1ฯ ด.ช.อรรถพันธ์   สนธิ 2,000.00 อนุบาล
39 จ.อ.ปรีชา   จิตราช พัน.ปบค.1ฯ ด.ญ.ศรุตา   จิตราช 2,000.00 อนุบาล
40 จ.อ.สมศักด์ิ   ทรบูรพา พัน.ปบค.1ฯ ด.ช.ณฐกฤต   ทรบูรพา 2,000.00 อนุบาล
41 จ.อ.ประมวน   รับจุลพล พัน.ปบค.2ฯ ด.ช.นนทวัฒน์   รับจุมพล 2,000.00 อนุบาล
42 พ.จ.อ.วิชิต   พิมพ์สะกะ พัน.ปกค.ฯ ด.ญ.ณัฐพัชร์   พิมพ์สะกะ 2,000.00 อนุบาล
43 พ.จ.อ.ธนวัฒน์   ใจมาลา กรม สน.พล.นย. ด.ช.กัญธี   ใจมาลา 2,000.00 อนุบาล
44 จ.อ.เริงชิต   น  าชัยศรี พัน.ซบร.ฯ ด.ญ.จุฑามาศ   น  าชัยศรี 2,000.00 อนุบาล
45 จ.อ.ชานนท์   บุติมูลตรี พัน.ขส.ฯ ด.ญ.แพรวชญาน์   บุติมูลตรี 2,000.00 อนุบาล
46 จ.อ.เด่นชัย   จันปุม่ พัน.พ.ฯ ด.ญ.ธันยชนกพร   จันปุม่ 2,000.00 อนุบาล
47 พ.จ.อ.สหพัฒน์   เปล่งแสง พัน.พ.ฯ ด.ญ.รวินทร์นิภา   เปล่งแสง 2,000.00 อนุบาล
48 จ.อ.สุวิทย์   เจริญดง พัน.บก.และบริการฯ ด.ช.รัชชานนท์   เจริญดง 2,000.00 อนุบาล
49 จ.อ.วรชาติ   ปักเคทาติ กอง รปภ.ฐท.สส.ฯ ด.ช.ปัณณวิชญ์   ปักเคทาติ 2,000.00 อนุบาล
50 พ.จ.อ.สมมารถ   ยางเอน กอง รปภ.ฐท.สส.ฯ ด.ช.ปัณณวิชญ์   ยางเอน 2,000.00 อนุบาล
51 จ.อ.ณัฐพล   ฤกษ์เย็น กอง รปภ.กบรก.กร. ด.ญ.พิชญธิดา   ฤกษ์เย็น 2,000.00 อนุบาล
52 พ.จ.อ.กมลนาถ   จิตเขม้น กอง รปภ.ฐท.สข.ฯ ด.ช.ภูมิพิพัฒน์   จิตเขม้น 2,000.00 อนุบาล
53 อส.ทพ.ธนภัทร   บุญสุข ฉก.ทพ.นย. ด.ช.จิรโชติ   บุญสุข 2,000.00 อนุบาล
54 อส.ทพ.อ านาจ   ตันค ามูล ฉก.ทพ.นย. ด.ช.เสฏฐวุฒิ   ตันค ามูล 2,000.00 อนุบาล
55 อส.ทพ.ชูศักด์ิ   ประสงค์ใจ ฉก.ทพ.นย. ด.ญ.นภัสกร   ประสงค์ใจ 2,000.00 อนุบาล
56 อส.ทพ.ธวัชชัย   สีหาบุตร ฉก.ทพ.นย. ด.ช.ธนวัฒน์   สีหาบุตร 2,000.00 อนุบาล
57 จ.อ.มังคเดช   โฆเกียรติมานนท์ พัน.สห.ทร.ที1่ฯ ด.ญ.ภัคจิรา   โฆเกียรติมานนท์ 2,000.00 อนุบาล
58 จ.อ.ธีรเดช   จันทร์อ่ า รร.นร. ด.ช.เดชตะวัน   จันทร์อ่ า 2,000.00 อนุบาล
59 จ.อ.จิตรพล   มีผล พัน.สอ.11ฯ ด.ช.จิตติพัฒน์   มีผล 2,000.00 อนุบาล
60 จ.อ.อิษหัส   จีนอ่ า พัน.สห.ทร.ที ่2ฯ ด.ช.ปุญญพัฒน์   จีนอ่ า 2,000.00 อนุบาล
61 จ.อ.อุดมเดช   เสทน ฐท.สข. ด.ช.ศิรวิทย์   เสทน 2,000.00 อนุบาล
62 จ.อ.อนุราช   จินดา กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.วัชญาพร   จินดา 2,000.00 อนุบาล
63 จ.อ.นครินทร์   จันทร์ปลอด กบฮ.กร. ด.ช.นราวิชญ์   จันทร์ปลอด 2,000.00 อนุบาล
64 จ.อ.ทรงฤทธิ ์  อเนกเวียง สอ.รฝ. ด.ช.ธนภัทร   อเนกเวียง 2,000.00 อนุบาล
65 จ.อ.วัชรินทร์   สังข์ทอง กบฮ.กร. ด.ญ.ณิชานันท์  สังข์ทอง 2,000.00 อนุบาล
66 จ.อ.จักรรินทร์   จันทร์พราหมณ์ พัน.สอ.11ฯ ด.ช.จิรวัฒน์   จันทร์พราหมณ์ 2,000.00 อนุบาล
67 น.ส.ธัญลักษณ์   สิมมา สอ.นย. ด.ช.ปัณณวิชญ์   ต๊อดแก้ว 2,000.00 อนุบาล
68 พ.จ.อ.ธนาดร   ศิริวิโย สพ.ทร. ด.ญ.ณัชชา   ศิริวิโย 2,000.00 อนุบาล
69 จ.อ.วัชรชัย   เพ็ชร์สวัสด์ิ ฐท.สข. ด.ญ.วรกานต์   เพ็ชร์สวัสด์ิ 2,000.00 อนุบาล
70 พ.จ.อ.ภาณุวัฒน์   ทิมทอง กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.นวพร   ทิมทอง 2,000.00 อนุบาล
71 จ.อ.ณัฐวุฒิ   โชติรัตน์ พัน.สห.ทร.ที ่3ฯ ด.ญ.ธัญวรัชญ์   โชติรัตน์ 2,000.00 อนุบาล
72 พ.จ.อ.เอกชัย   ดอยลอม รพ.สิริกิต์ิ ด.ช.อัครวินท์   ดอยลอม 2,000.00 อนุบาล
73 จ.อ.ธนาพิพัฒน์   พันธุส์วัสด์ิ สอ.รฝ. ด.ญ.ปรียาภัสร์   พันธุส์วัสด์ิ 2,000.00 อนุบาล
74 จ.อ.มนตรี   ศรีรอด ฐท.สข. ด.ญ.นลินญา   ศรีรอด 2,000.00 อนุบาล
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75 นางวราภรณ์   โพธิข์ีด สอ.นย. ด.ญ.ภัทรวดี   โพธิข์ีด 2,000.00 อนุบาล
76 พ.จ.อ.ประภาส   ถ้วยทอง พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ช.อรรถกฤต   ถ้วยทอง 2,000.00 อนุบาล
77 จ.อ.พรศักด์ิ   หมวดเย็บ พัน.สห.ทร.ที ่3ฯ ด.ญ.กุสุมา   หมวดเย็บ 2,000.00 อนุบาล
78 จ.อ.สิทธิศักด์ิ   เปศรียะโร พัน.สห.ทร.ที ่3ฯ ด.ช.อภิรักษ์   เปศรียะโร 2,000.00 อนุบาล
79 จ.อ.อภิชัย   ทองมีขวัญ พัน.สห.ทร.ที ่3ฯ ด.ช.สรธร   ทองมีขวัญ 2,000.00 อนุบาล
80 จ.อ.จิรยุทธ   สมณะกิจ ทรภ.2 ด.ญ.วฤณภัส   สมณะกิจ 2,000.00 อนุบาล
81 จ.อ.เพิม่   พรรค์พิทักษ์ พัน.สอ.23ฯ ด.ช.พิทักษ์พงศ์   พรรค์พิทักษ์ 2,000.00 อนุบาล
82 พ.จ.อ.ชาตรี   แพทย์รักษา อล.ทร. ด.ช.ชัชพิสิฐ   แพทย์รักษา 2,000.00 อนุบาล
83 จ.อ.ธีรรัตน์   ฤทธิผล ฐท.สข. ด.ช.อติคุณ   ฤทธิผล 2,000.00 อนุบาล
84 จ.อ.ไพโรจน์   ไสวเวียง พัน.สห.ทร.ที ่3ฯ ด.ญ.กานต์ธิดา   ไสวเวียง 2,000.00 อนุบาล
85 จ.อ.ชานนท์   ธุระท า พัน.สห.ทร.ที ่3ฯ ด.ช.วชิระ   ธุระท า 2,000.00 อนุบาล
86 พ.จ.อ.ศิริพันธ์   บุนนาค พร. ด.ช.จิรัฏฐ์   บุนนาค 2,000.00 อนุบาล
87 จ.อ.อนุชิต   หลีวิจิตร พัน.สห.ทร.ที ่3ฯ ด.ช.วชิรวิทย์   หลีวิจิตร 2,000.00 อนุบาล
88 พ.จ.อ.วิชิต   หมัดขาว ฐท.สข. ด.ญ.สุพิชญา   หมัดขาว 2,000.00 อนุบาล
89 พ.จ.อ.พรชัย   นรัฐกิจ ศฝ.สอ.รฝ. ด.ญ.รัศมิ์เกล้า   นรัฐกิจ 2,000.00 อนุบาล
90 พ.จ.อ.อัศวิน   จั่นทอง พัน.สอ.11ฯ ด.ช.นาวา   จั่นทอง 2,000.00 อนุบาล
91 พ.จ.อ.สุนัน   สิทธิพงษ์ พัน.สห.ทร.ที ่3ฯ ด.ญ.ทักษอร   สิทธิพงษ์ 2,000.00 อนุบาล
92 พ.จ.อ.รณชัย   เภาทอง ฐท.สข. ด.ช.ศิภณวัช   เภาทอง 2,000.00 อนุบาล
93 พ.จ.อ.สัมพันธ์   ส่งศรี พัน.สห.ทร.ที ่3ฯ ด.ช.ภูริณัฐ   ส่งศรี 2,000.00 อนุบาล
94 พ.จ.อ.พิเชษฐ์   จันทร์เกตุ กบร.กร. ด.ช.ปองคุณ   จันทร์เกตุ 2,000.00 อนุบาล
95 พ.จ.อ.สุพัฒ   สิงห์แก้ว พัน.สห.ทร.ที ่3ฯ ด.ช.ณัชพัฒน์   สิงห์แก้ว 2,000.00 อนุบาล
96 พ.จ.ท.วรศาสตร์   ลาดแดง ฐท.สข. ด.ช.สิทธิศักด์ิ   ลาดแดง 2,000.00 อนุบาล
97 พ.จ.อ.นิวัฒน์   ศรีรักษา พร. ด.ญ.ณิณัฐธนิน   ศรีรักษา 2,000.00 อนุบาล

194,000.00รวมทั งสิ น
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1 จ.อ.อาทิตย์   สายโสภา บก.นย. ด.ช.ปกป้อง   สายโสภา 2,500.00 ประถมศึกษา
2 จ.อ.สุรชัย   ด้วงโกศล บก.นย. ด.ญ.มหัทธนี   ด้วงโกศล 2,500.00 ประถมศึกษา
3 จ.อ.ธเนศร์   ภูมิอินทร์ บก.นย. ด.ช.ภูเดชา   ภูมิอินทร์ 2,500.00 ประถมศึกษา
4 พ.จ.อ.อนุสรณ์   อ่อนกล ่า บก.นย. ด.ญ.เปรมศิริ   อ่อนกล ่า 2,500.00 ประถมศึกษา
5 พ.จ.อ.จิลลานนท์   จุลย์โชค บก.นย. ด.ช.กรกฤต   จุลย์โชค 2,500.00 ประถมศึกษา
6 ร.อ.อิทธิพล   ตันติวิศวกรรม บก.นย. ด.ญ.วรพิชชา   ตันติวิศวกรรม 2,500.00 ประถมศึกษา
7 พ.จ.อ.ณรงค์   ถ ่ามณี บก.นย. ด.ช.เกียรติศักด์ิ   ถ ่ามณี 2,500.00 ประถมศึกษา
8 น.ต.ปรีชา   ฉ้วนกลิ น ศฝ.นย. ด.ญ.ธมนวรรณ   ฉ้วนกลิ น 2,500.00 ประถมศึกษา
9 พ.จ.อ.วิบูลย์   สมฤทธิ์ ศฝ.นย. ด.ญ.วิชญาพร   สมฤทธิ์ 2,500.00 ประถมศึกษา
10 จ.อ.วีระชาติ   แสงทวี ศฝ.นย. ด.ญ.ธาราทิพย์  แสงทวี  2,500.00 ประถมศึกษา
11 จ.อ.ไชยวัมน์   เครืออารีย์ ศฝ.นย. ด.ญ.ภัสสร   เครืออารีย์ 2,500.00 ประถมศึกษา
12 จ.อ.สมชาย   สว่างแสง ศฝ.นย. ด.ญ.ชวินนุช   สว่างแสง 2,500.00 ประถมศึกษา
13 จ.อ.จักรกริช   กุลนิติ ศฝ.นย. ด.ช.จิรพัฒน์   กุลนิติ 2,500.00 ประถมศึกษา
14 จ.อ.องอาจ   ช่ากรม ศฝ.นย. ด.ช.ศุภวิชญ์   ช่ากรม 2,500.00 ประถมศึกษา
15 นางวิภา   ทัศนสมบูรณ์ ศฝ.นย. ด.ช.อธิศ   ชื นสุวรรณ 2,500.00 ประถมศึกษา
16 จ.อ.อ่าพร   ค่าแก้ว บก.พล.นย. ด.ญ.ศรัณย์พร   ค่าแก้ว 2,500.00 ประถมศึกษา
17 จ.อ.ขวัญชัย   เมตตา บก.พล.นย. ด.ช.ธาดา   เมตตา 2,500.00 ประถมศึกษา
18 จ.อ.ธารีย์   บุญแก้ว บก.พล.นย. ด.ช.จิรภัทร   บุญแก้ว 2,500.00 ประถมศึกษา
19 พ.จ.อ.กุณฑล   ช้อยสูงเนิน บก.พล.นย. ด.ช.แทนคุณ   ช้อยสูงเนิน 2,500.00 ประถมศึกษา
20 จ.อ.โกศล   ฤทธิศ์รี บก.พล.นย. ด.ช.กฤตภาส   ฤทธิศ์รี 2,500.00 ประถมศึกษา
21 จ.อ.ภาสกร   น้อยสุวรรณ กรม ร.1 พล.นย. ด.ญ.ณัฐธิดา   น้อยสุวรรณ 2,500.00 ประถมศึกษา
22 จ.อ.พินิจ   จันทสิทธิ์ กรม ร.1 พล.นย. ด.ช.คุณาวุธ   จันทสิทธิ์ 2,500.00 ประถมศึกษา
23 พ.จ.ต.วิระพล   พิลาวรณ์ พัน.ร.1ฯ ด.ช.อาทิติพันธ์   พิลาวรณ์ 2,500.00 ประถมศึกษา
24 พ.จ.อ.ชาญชัย   ทีอุปมา พัน.ร.1ฯ ด.ช.ธีรัตน์   ทีอุปมา 2,500.00 ประถมศึกษา
25 พ.จ.อ.นิคม   ศรีค่าขลิบ พัน.ร.1ฯ ด.ญ.ปุษบุตรตรี   ศรีค่าขลิบ 2,500.00 ประถมศึกษา
26 พ.จ.อ.พนม   โตศิริ พัน.ร.1ฯ ด.ญ.มริฎษดา   โตศิริ 2,500.00 ประถมศึกษา
27 จ.อ.บุญถม   นวลไธสง พัน.ร.2ฯ ด.ญ.ธมรวรรณ   นวลไธสง 2,500.00 ประถมศึกษา
28 พ.จ.อ.อุบล   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา พัน.ร.2ฯ ด.ญ.กลัยกร   เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 2,500.00 ประถมศึกษา
29 จ.อ.ธวัชชัย   แสงสว่าง พัน.ร.3ฯ ด.ช.พรรษกร   แสงสว่าง 2,500.00 ประถมศึกษา
30 พ.จ.อ.อุกฤษณ์   ทรงมาลัย พัน.ร.3ฯ ด.ญ.อนุธิดา   ทรงมาลัย 2,500.00 ประถมศึกษา
31 จ.อ.สู้   เสนาลา พัน.ร.3ฯ ด.ช.บัญญพนต์   เสนาลา 2,500.00 ประถมศึกษา
32 จ.อ.สมเกียรติ   ด่าทอง กรม ร.2 พล.นย. ด.ญ.ชนกานต์   ด่าทอง 2,500.00 ประถมศึกษา
33 จ.อ.ไพรัช   หนูทองแก้ว กรม ร.2 พล.นย. ด.ช.เอกลักษณ์   หนูทองแก้ว 2,500.00 ประถมศึกษา
34 พ.จ.อ.ฉลอง   ปานผ่อง กรม ร.2 พล.นย. ด.ช.ไกลกังวล   ปานผ่อง 2,500.00 ประถมศึกษา
35 จ.อ.สาโรช   โระอีน กรม ร.2 พล.นย. ด.ญ.ณัฐญาดา   โระอีน 2,500.00 ประถมศึกษา
36 พ.จ.อ.ถวิทย์   สุธรรมวงค์ พัน.ร.4ฯ ด.ช.พัลลภ   สุธรรมวงค์ 2,500.00 ประถมศึกษา
37 จ.อ.สมัย   วงศ์จันทร์ พัน.ร.4ฯ ด.ช.ชัยนนท์   วงศ์จันทร์ 2,500.00 ประถมศึกษา

รำยชือ่ผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก สอ.นย. ประจ ำปี 2559
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38 จ.อ.สมัย   ศรีงาม พัน.ร.5ฯ ด.ญ.พัชรมัย   ศรีงาม 2,500.00 ประถมศึกษา
39 จ.อ.สุชาติ   ทองมี พัน.ร.5ฯ ด.ช.มงคล   ทองมี 2,500.00 ประถมศึกษา
40 พ.จ.อ.พิมาน   เขียววิจิตร์ พัน.ร.5ฯ ด.ช.วโรดม   เขียววิจิตร์ 2,500.00 ประถมศึกษา
41 พ.จ.อ.ธนาเดช   เจือทอง พัน.ร.6ฯ ด.ญ.อภิดาภา   เจือทอง 2,500.00 ประถมศึกษา
42 จ.อ.จิรัฎฐ์   อาจเดช พัน.ร.6ฯ ด.ช.นิชคุณ   อาจเดช 2,500.00 ประถมศึกษา
43 จ.อ.วิวัฒน์   จันทวงค์ กรม ร.3 พล.นย. ด.ช.สกรรจ์   จันทวงค์ 2,500.00 ประถมศึกษา
44 จ.อ.ถนอม   จันทร์เต็ม กรม ร.3 พล.นย. ด.ช.ธีรภัทร   จันทร์เต็ม 2,500.00 ประถมศึกษา
45 พ.จ.อ.วิชชะยุตม์   อาดี พัน.ร.7ฯ ด.ญ.พรรณชิตา   อาดี 2,500.00 ประถมศึกษา
46 จ.อ.ไพทูรย์   ผลภิญโญ พัน.ร.7ฯ ด.ช.ทิวากรณ์   ผลภิญโญ 2,500.00 ประถมศึกษา
47 พ.จ.อ.ชัยปิยะ   ณ นคร พัน.ร.8ฯ ด.ช.วัชรชัย   ณ นคร 2,500.00 ประถมศึกษา
48 พ.จ.อ.มีศักด์ิ   สุขศรี พัน.ร.8ฯ ด.ช.เมธาวี   สุขสรี 2,500.00 ประถมศึกษา
49 พ.จ.อ.ประพันธ์   สุวรรณรัตน์ พัน.ร.8ฯ ด.ช.ปรินทร   สุวรรณรัตน์ 2,500.00 ประถมศึกษา
50 จ.อ.ภูวดล   ส่าราญเนตร พัน.ร.9ฯ ด.ช.ภาคิน   ส่าราญเนตร 2,500.00 ประถมศึกษา
51 จ.อ.ธนาวิทย์   ศรีทองเพ็ง พัน.ร.9ฯ ด.ญ.วิชญาพร   ศรีทองเพ็ง 2,500.00 ประถมศึกษา
52 พ.จ.ท.วีระศักด์ิ   นนทสิงห์ พัน.ร.9ฯ ด.ช.พัทธนันท์   นนทสิงห์ 2,500.00 ประถมศึกษา
53 พ.จ.อ.นิพนธ์   เจตสมมา พัน.รนบ.ฯ ด.ญ.วริศรา   เจตสมมา 2,500.00 ประถมศึกษา
54 จ.อ.เชิดศักด์ิ   เสียงหวาน พัน.รนบ.ฯ ด.ช.วิรชัช   เสียงหวาน 2,500.00 ประถมศึกษา
55 จ.อ.สมจิตร   หงษ์สกุล พัน.ลว.ฯ ด.ญ.ณัฐธิดา   หงษ์สกุล 2,500.00 ประถมศึกษา
56 พ.จ.อ.สายฝน   สิงห์คะ พัน.ลว.ฯ ด.ช.นนทพัทธ์   สิงห์คะ 2,500.00 ประถมศึกษา
57 จ.อ.สนธยา   สุราวุธ พัน.ลว.ฯ ด.ช.ศุภสิทธิ ์  สุราวุธ 2,500.00 ประถมศึกษา
58 พ.จ.ท.ยุทธนา   บุดสี พัน.ลว.ฯ ด.ญ.ภัทรภร   บุดสี 2,500.00 ประถมศึกษา
59 พ.จ.ท.แพรทอง   สิงห์ทา พัน.ลว.ฯ ด.ญ.สิริกาญจน์   สิงห์ทา 2,500.00 ประถมศึกษา
60 พ.จ.อ.นัทธศักด์ิ   พลสุด พัน.ช.ฯ ด.ญ.นรีรัตน์   พลสุด 2,500.00 ประถมศึกษา
61 พ.จ.อ.อ่านาจ   วันสามพันธ์ พัน.ช.ฯ ด.ญ.ชวิศา   วันสามพันธ์ 2,500.00 ประถมศึกษา
62 จ.อ.ไพฑูรย์   จงกลกลาง พัน.ช.ฯ ด.ญ.ภัณฑิรา   จงกลกลาง 2,500.00 ประถมศึกษา
63 จ.อ.ขจรศักด์ิ   บัวพันธ์ พัน.ช.ฯ ด.ช.พัฒนศักด์ิ   บัวพันธ์ 2,500.00 ประถมศึกษา
64 จ.อ.ชราวุฒิ   มุกดาหาร พัน.ช.ฯ ด.ช.วิศรุต   มุกดาหาร 2,500.00 ประถมศึกษา
65 จ.อ.สุธิศักด์ิ   ขันทอง พัน.ส.ฯ ด.ญ.สุพิชญา   ขันทอง 2,500.00 ประถมศึกษา
66 พ.จ.ท.บุญถม   กิตติธนพัฒน์ พัน.ส.ฯ ด.ญ.พีรญา   กิตติธนพัฒน์ 2,500.00 ประถมศึกษา
67 พ.จ.อ.ไวพจน์   คล้ายลักษณ์ พัน.ส.ฯ ด.ช.ปิยะราช   คล้ายลักษณ์ 2,500.00 ประถมศึกษา
68 พ.จ.อ.อ่าพล   อยู่ยงค์ พัน.ส.ฯ ด.ญ.ธนภร   อยู่ยงค์ 2,500.00 ประถมศึกษา
69 จ.อ.ธีระ   จันทร์งาม พัน.ถ.ฯ ด.ช.ธีรภัทร์   จันทร์งาม 2,500.00 ประถมศึกษา
70 พ.จ.อ.สุเมธ   สาหร่าย พัน.ถ.ฯ ด.ญ.ธัญญลักษณ์   สาหร่าย 2,500.00 ประถมศึกษา
71 พ.จ.ต.สิงห์หา   อมระพลัง กรม ป.พล.นย. ด.ญ.กวินทรา   อมระพลัง 2,500.00 ประถมศึกษา
72 จ.อ.อนุศักด์ิ   เสืออิ ม กรม ป.พล.นย. ด.ญ.พิชชาภา   เสืออิ ม 2,500.00 ประถมศึกษา
73 จ.อ.วิโชติ   เพิ มพูน กรม ป.พล.นย. ด.ญ.วรินทร   เพิ มพูน 2,500.00 ประถมศึกษา
74 จ.อ.เกียรติศักด์ิ   บุบผา กรม ป.พล.นย. ด.ญ.โสภิดา  บุบผา 2,500.00 ประถมศึกษา
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75 จ.อ.อ่าพล   สุดนาวา พัน.ปบค.1ฯ ด.ญ.ณฐินีวรรณ   สุดนาวา 2,500.00 ประถมศึกษา
76 พ.จ.อ.ภาชุ   แก้วปาน พัน.ปบค.1ฯ ด.ช.ณัทนพนุตร   แก้วปาน 2,500.00 ประถมศึกษา
77 ร.ต.กิตติธัช   ทองช่วย พัน.ปบค.2ฯ ด.ญ.ธริณี   ทองช่วย 2,500.00 ประถมศึกษา
78 จ.อ.วัลลภ   ทองพึ งตน พัน.ปบค.2ฯ ด.ญ.วัลลภา   ทองพึ งตน 2,500.00 ประถมศึกษา
79 จ.อ.มานพ   หัวแท้ พัน.ปบค.2ฯ ด.ช.ชวัลวิทย์   หัวแท้ 2,500.00 ประถมศึกษา
80 จ.อ.สง่า   ทองสงฆ์ พัน.ปบค.2ฯ ด.ญ.ณัฐญา   ทองสงฆ์ 2,500.00 ประถมศึกษา
81 พ.จ.อ.สมิง   จันทร์ตอน พัน.ปตอ.ฯ ด.ญ.พิมพกานต์   จันทร์ตอน 2,500.00 ประถมศึกษา
82 พ.จ.อ.กิตติศักด์ิ   ถนัดค้า พัน.ปตอ.ฯ ด.ญ.กัญญาณัฐ   ถนัดค้า 2,500.00 ประถมศึกษา
83 ร.ท.วิเชียร   กังหัน พัน.ปตอ.ฯ ด.ญ.ณัฐธยาน์   กังหัน 2,500.00 ประถมศึกษา
84 จ.อ.ชัชพิมุข   ค่าดี กรม สน.พล.นย. ด.ช.ปวีณ์กร   ค่าดี 2,500.00 ประถมศึกษา
85 จ.อ.สุพจน์   สุรันนา กรม สน.พล.นย. ด.ญ.ฟ้าใส   สุรันนา 2,500.00 ประถมศึกษา
86 พ.จ.อ.สมัคร   สว่างภพ กรม สน.พล.นย. ด.ญ.กรกนก   สว่างภพ 2,500.00 ประถมศึกษา
87 พ.จ.อ.วิชาญ   เมฆศิริ กรม สน.พล.นย. ด.ญ.ชนารดี   เมฆศิริ 2,500.00 ประถมศึกษา
88 พ.จ.อ.สถิต   บุตรเสน พัน.ซบร.ฯ ด.ญ.ณัฐชริดา   บุตรเสน 2,500.00 ประถมศึกษา
89 พ.จ.อ.อภินันทน์   สุขเจริญ พัน.ซบร.ฯ ด.ญ.ชนาภา   สุขเจริญ 2,500.00 ประถมศึกษา
90 จ.อ.มานิต   ระดารงค์ พัน.ซบร.ฯ ด.ญ.สาริศา   ระดารงค์ 2,500.00 ประถมศึกษา
91 จ.อ.ชวลิต   โคตรัตน์ พัน.ขส.ฯ ด.ญ.รุจิรา   โคตรัตน์ 2,500.00 ประถมศึกษา
92 จ.อ.ศุภกร   อุ่นวงค์ พัน.ขส.ฯ ด.ญ.กัญญาภัค   อุ่นวงค์ 2,500.00 ประถมศึกษา
93 พ.จ.ต.กฤษฎา   อินทร์โสภา พัน.ขส.ฯ ด.ช.พิชญะ   อินทรโสภา 2,500.00 ประถมศึกษา
94 พ.จ.อ.ไพศาล   นาคงาม พัน.ขส.ฯ ด.ช.พงศ์ธร   นาคงาม 2,500.00 ประถมศึกษา
95 พ.จ.อ.ณัฐภัทร   บังเกิด พัน.พ.ฯ ด.ช.ปภาวิชญ์   บังเกิด 2,500.00 ประถมศึกษา
96 พ.จ.อ.ธนิต   พลเหิม พัน.พ.ฯ ด.ญ.ธนวรี   พลเหิม 2,500.00 ประถมศึกษา
97 จ.อ.สมบูรณ์   อึ งสกุล พัน.พ.ฯ ด.ช.กรกฤต   อึ งสกุล 2,500.00 ประถมศึกษา
98 พ.จ.อ.มนตรี   สงัดภู่ พัน.พ.ฯ ด.ช.ธนวิชญ์   สงัดภู่ 2,500.00 ประถมศึกษา
99 จ.อ.สุรสิทธิ ์  ศิริวาลย์ พัน.พ.ฯ ด.ญ.สุภัสสรา   ศิริวาลย์ 2,500.00 ประถมศึกษา
100 พ.จ.อ.อานนท์   เรืองฤทธิ์ พัน.บก.และบริการฯ ด.ญ.ชมพูนุท   เรืองฤทธิ์ 2,500.00 ประถมศึกษา
101 จ.อ.นิคม   สระสม พัน.บก.และบริการฯ ด.ญ.ขนิษฐา   สระสม 2,500.00 ประถมศึกษา
102 พ.จ.อ.ราชัน   เหล่าวรรณทอง กรม รปภ.นย. ด.ญ.ภาวนา   เหล่าวรรณทอง 2,500.00 ประถมศึกษา
103 จ.อ.โกศล   พานิชเจริญ กรม รปภ.นย. ด.ญ.ภัทรภร   พานิชเจริญ 2,500.00 ประถมศึกษา
104 พ.จ.ท.เก่ง   ร่วมรัก กอง รปภ.ฐท.กท.ฯ ด.ญ.แม้นวาด   ร่วมรัก 2,500.00 ประถมศึกษา
105 จ.อ.อาคม   ประเสริฐแท่น กอง รปภ.สพ.ทร.ฯ ด.ช.พีรพัฒน์   ประเสิฐแท่น 2,500.00 ประถมศึกษา
106 จ.อ.รณชัย   ตันวุฒิ กอง รปภ.กบรก.กร. ด.ญ.ปวริศา   ตันวุฒิ 2,500.00 ประถมศึกษา
107 จ.อ.กรีฑาวุธ   กรีฑาภิรมย์ กอง รปภ.ฐท.สข.ฯ ด.ญ.ศุภิสรา   กรีฑาภิรมย์ 2,500.00 ประถมศึกษา
108 พ.จ.อ.พลาธร   บัณฑิต กอง รปภ.ฐท.สข.ฯ ด.ญ.พัณณิตา   บัณฑิต 2,500.00 ประถมศึกษา
109 อส.ทพ.สุคริสต์   บุญเหลือ ฉก.ทพ.นย. ด.ช.ราชนาวี   บุญเหลือ 2,500.00 ประถมศึกษา
110 อส.ทพ.ศุภชัย   ก่าแพงทิพย์  ฉก.ทพ.นย. ด.ช.ศุภณัฐ   ก่าแพงทิพย์ 2,500.00 ประถมศึกษา
111 อส.ทพ.ประจักษ์   ชิดประทุม ฉก.ทพ.นย. ด.ช.ปฏิพันธ์   ชิดประทุม 2,500.00 ประถมศึกษา
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112 อส.ทพ.สิงห์   เนียมพันธ์ ฉก.ทพ.นย. ด.ช.พันธกานต์   เนียมพันธ์ 2,500.00 ประถมศึกษา
113 จ.อ.พงษ์พันธุ ์  ฆารกุล พัน.รฝ.11ฯ ด.ญ.บุญญานุช   ฆารกุล 2,500.00 ประถมศึกษา
114 จ.อ.ยุทธภูมิ   ใบทองแถม พัน.สอ.11ฯ ด.ช.ยุติวิชญ์   ใบทองแถม 2,500.00 ประถมศึกษา
115 พ.จ.ท.ธนเทพ   ยานะวิมุติ อศ.อร. ด.ญ.สุภัสสรา   ยานะวิมุติ 2,500.00 ประถมศึกษา
116 นายพินิจ   พูลสวัสด์ิ ฐท.สข. ด.ญ.พิมพ์พิสุทธิ ์  พูลสวัสด์ิ 2,500.00 ประถมศึกษา
117 จ.อ.พิมาย   ปราบเสถียร ฐตร.ทรภ.1 ด.ช.พิรุณฤทธิ ์  ปราบเสถียร 2,500.00 ประถมศึกษา
118 จ.อ.มะนาเซร์   กาซอ กง.ทร. ด.ช.ชาร์กอวี   กาซอ                       2,500.00 ประถมศึกษา
119 จ.อ.วัชชิรพงษ์   พัฒนสงค์ พัน.สห.ทร.ที  3ฯ ด.ช.ธนภูมิ   พัฒนสงค์ 2,500.00 ประถมศึกษา
120 พ.จ.อ.นเรนทร์   รัตนสมบัติ กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.หทัยรัตน์   รัตนสมบัติ 2,500.00 ประถมศึกษา
121 พ.จ.อ.วัชรชัย   ทรงธิบาย สพ.ทร. ด.ช.นราวิชญ์   ทรงธิบาย 2,500.00 ประถมศึกษา
122 จ.อ.เกรียงศักด์ิ   ดอนไพรแดง กบร.กร. ด.ช.ฐานบดินทร์   ดอนไพรแดง 2,500.00 ประถมศึกษา
123 นายถาวร   นาคเป้า ฐท.สข. ด.ช.ชิตวร   นาคเป้า 2,500.00 ประถมศึกษา
124 จ.อ.ณรงค์   ด่านปาน ศกล.พธ.ทร. ด.ญ.ชนม์นิภา   ด่านปาน 2,500.00 ประถมศึกษา
125 พ.จ.อ.ทนงศักด์ิ   ชุ่มช่วง กรง.ฐท.สส. ด.ญ.ภิญญดา   ชุ่มช่วง 2,500.00 ประถมศึกษา
126 พ.จ.อ.สมพงศ์   ศิริเลิศ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ด.ญ.สลิลทิพย์   ศิริเลิศ 2,500.00 ประถมศึกษา
127 พ.จ.อ.อนันต์   สังข์ภิรมย์ พนั.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.อมรรัตน์   สังข์ภิรมย์ 2,500.00 ประถมศึกษา
128 จ.อ.พรชัย   แสนหินบูรณ์ กรม รฝ.1ฯ ด.ญ.พรชิตา   แสนหินบูรณ์ 2,500.00 ประถมศึกษา
129 พ.จ.อ.วรพล   ธัมฐิติกุล ทรภ.3ฯ ด.ญ.ปิณฑิรา   ธัมฐิติกุล 2,500.00 ประถมศึกษา
130 พ.จ.ต.สุทธี   ศรีรัง พัน.สห.ทร.ที  3ฯ ด.ช.ศิวดล   ศรีรัง 2,500.00 ประถมศึกษา
131 พ.จ.อ.หญิงศรีสมัย   มูลเงิน รพ.สิริกิต์ิ ด.ญ.รมณ   ลดหวั น 2,500.00 ประถมศึกษา
132 พ.จ.อ.สุรสิทธิ ์  หุย้น ่า รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ด.ญ.ภัณฑิรา   หุย้น ่า 2,500.00 ประถมศึกษา
133 จ.อ.สุริยะ   เทพประสิทธิ์ พัน.รฝ.13ฯ ด.ญ.ชนัญชิดา   เทพประสิทธิ์ 2,500.00 ประถมศึกษา
134 จ.อ.พงศกร   แพงหอม พัน.สห.ทร.ที  2ฯ ด.ญ.สิริภากร   แพงหอม 2,500.00 ประถมศึกษา
135 จ.อ.ครรชิต   เพ็งจันทร์ พัน.สห.ทร.ที  3ฯ ด.ช.วีรภัทร   เพ็งจันทร์ 2,500.00 ประถมศึกษา
136 จ.อ.บุญคบ   วงเวียน รร.ชุมพลฯ ด.ญ.ฐิติพร   วงเวียน 2,500.00 ประถมศึกษา
137 พ.จ.อ.ศักด์ิดา   ใจทอง กขส.ฐท.สส. ด.ช.ปุญญพัฒน์   ใจทอง 2,500.00 ประถมศึกษา
138 พ.จ.อ.นิตินัย   สามะหาดไทย กง.ทร. ด.ญ.เนติมา   สามะหาดไทย 2,500.00 ประถมศึกษา
139 พ.จ.ต.บุญศักด์ิ   ตุ้นสุวรรณ พัน.สห.ทร.ที  3ฯ ด.ญ.นันทวดี   ตุ้นสุวรรณ 2,500.00 ประถมศึกษา
140 จ.อ.วิโรจน์   ประวะเสนัง ฐท.สข. ด.ญ.อรรัมภา   ประวะเสนัง 2,500.00 ประถมศึกษา
141 พ.จ.อ.สุทธิพงศ์    บุรีศรี ทรภ.2 ด.ญ.ปาลิดา   บุรีศรี 2,500.00 ประถมศึกษา
142 จ.อ.ประสิทธิ ์  บัวเพ็ง พัน.สห.ทร.ที  3ฯ ด.ช.ปัณณวิชญ์   บัวเพ็ง 2,500.00 ประถมศึกษา
143 พ.จ.อ.หญิงสมพร   วงศ์สวาสด์ิ รพ.สิริกิต์ิ ด.ญ.ธนัชญา   วงศ์สวาสด์ิ 2,500.00 ประถมศึกษา
144 จ.อ.ราเมศ   วงษ์ค่า ฐท.สข. ด.ช.กิตติ   วงษ์ค่า 2,500.00 ประถมศึกษา
145 จ.อ.สุรชัย   อุทชัยยา กยฝ.กร. ด.ช.ศุภวิชญ์   อุทชัยยา 2,500.00 ประถมศึกษา
146 พ.จ.อ.สุราช   เวฬุกร พัน.สอ.11ฯ ด.ญ.กาญจนาธัช   เวฬุกร 2,500.00 ประถมศึกษา
147 จ.อ.อดุล   ชูเผือก พัน.สห.ทร.ที .3ฯ ด.ญ.อฎิมาพร   ชูเผือก 2,500.00 ประถมศึกษา
148 พ.จ.อ.มิตร   ค่าเลิศ พัน.รฝ.13ฯ ด.ช.ยศพนต์   ค่าเลิศ 2,500.00 ประถมศึกษา
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149 พ.จ.ท.อมรินทร์   สงสั น   พัน.สห.ทร.ที  3ฯ ด.ช.ปรเมษฐ์   สงสั น 2,500.00 ประถมศึกษา
150 พ.จ.อ.อเนกศักด์ิ   หนูเอียด พัน.สห.ทร.ที  3ฯ ด.ช.อัษาวุธ   หนูเอียด 2,500.00 ประถมศึกษา
151 พ.จ.อ.นภดล   หาดแก้ว พัน.สห.ทร.ที 2ฯ ด.ญ.ดรัลพร   หาดแก้ว 2,500.00 ประถมศึกษา
152 พ.จ.อ.ปราโมทย์   ถาวรพล พัน.สอ.22ฯ ด.ช.ปัณณวิชญ์   ถาวรพล 2,500.00 ประถมศึกษา
153 พ.จ.อ.กิจสพัฒน์   แก้วสม พัน.สห.ทร.ที  3ฯ ด.ช.พัฒนสกรณ์   แก้วสม 2,500.00 ประถมศึกษา
154 พ.จ.อ.วิถี   มิตสุวรรณ พัน.สห.ทร.ที  3ฯ ด.ช.ชยพัทธ์   มิตสุวรรณ 2,500.00 ประถมศึกษา
155 พ.จ.อ.สุรชัย   รวมโพธิช์ัย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ด.ช.อุดมศักด์ิ   รวมโพธิช์ัย 2,500.00 ประถมศึกษา
156 พ.จ.อ.วุฒิพงษ์   จารุเศรนีย์ กรม รฝ.1ฯ ด.ช.วรโชติ   จารุเศรนีย์ 2,500.00 ประถมศึกษา
157 พ.จ.อ.สุริยา   เลงไธสง ศฝท.ยศ.ทร. ด.ญ.ปัญญาพร   เลงไธสง 2,500.00 ประถมศึกษา
158 พ.จ.อ.สันติ   ศรีกะกูล กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ช.รชต   ศรีกะกูล 2,500.00 ประถมศึกษา
159 พ.จ.อ.เศษตะกรณ์   กุดวงแก้ว สอ.รฝ. ด.ญ.กรฉัตรแก้ว   กุดวงแก้ว   2,500.00 ประถมศึกษา
160 พ.จ.อ.ถาวร   จิตต์การุณย์ กรม รฝ.1ฯ ด.ช.ภาธร   จิตต์การุณย์ 2,500.00 ประถมศึกษา
161 พ.จ.อ.ไสว   ฤกษ์สโมสร พัน.สห.ทร.ที  3ฯ ด.ช.ธีรพงษ์   ฤกษ์สโมสร 2,500.00 ประถมศึกษา
162 ร.ท.ณรงค์   เวฬุกร กรม สอ.1ฯ ด.ญ.ชนิสดาภา   เวฬุกร 2,500.00 ประถมศึกษา
163 ร.ท.ศิรภพ   ภักดี กรม กสพ.ฐท.สส. ด.ญ.ศิรยา   ภักดี 2,500.00 ประถมศึกษา
164 พ.จ.อ.ธนัทกฤต   กั วมาลา พัน.รฝ.11ฯ ด.ญ.ณิศศา   กั วมาลา 2,500.00 ประถมศึกษา
165 น.ต.หญิงพมิพก์มน   รัตน์วุฒินันท์ รพ.สิริกิต์ิ ด.ญ.อิสรีย์   รัตน์วุฒินนท์ 2,500.00 ประถมศึกษา
166 พ.จ.อ.ปฏิยุทธ   กิริยา รพ.สิริกิต์ิ ด.ช.ปกรณ์   กิริยา 2,500.00 ประถมศึกษา
167 พ.จ.อ.วิโรจน์   พ่วงบัลลังก์ พัน.สห.ทร.ที  2ฯ ด.ญ.ภัคจิรา   พ่วงบัลลังก์ 2,500.00 ประถมศึกษา
168 พ.จ.อ.ขวัญชัย   สายสร้อย อล.ทร. ด.ญ.เพ็ญพิชชา   สายสร้อย 2,500.00 ประถมศึกษา
169 พ.จ.อ.ประเสริฐ   ข่าวิชา สก.ทร. ด.ช.ติณณภพ   ข่าวิชา 2,500.00 ประถมศึกษา
170 ร.ต.วีรวัตร์   พลโยธา อรม.อร. ด.ช.อนุพงศ์   พลโยธา 2,500.00 ประถมศึกษา
171 ร.ท.โกญจนาท  ชิดโคกสูง พัน.รฝ.13ฯ ด.ญ.พิชญชิดา   ชิดโคกสูง 2,500.00 ประถมศึกษา
172 ร.ท.สิทธินันท์   จันต๊ะวงค์ รพ.สิริกิต์ิ ด.ญ.ชุติกาญจน์   จันต๊ะวงค์ 2,500.00 ประถมศึกษา
173 ร.ต.สนธยา   นทีธารทอง ศฝท.ยศ.ทร. ด.ช.วงศพัทธ์   นทีธารทอง 2,500.00 ประถมศึกษา
174 พ.จ.อ.สมเพชร   ญาณปัญญา สพ.ทร. ด.ญ.ปรัชญามณี   ญาณปัญญา 2,500.00 ประถมศึกษา

435,000.00รวมทั งสิ น
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1 จ.อ.ธราเทพ   เพ็ชรฉกรรจ์ บก.นย. น.ส.กัณฐิกา   เพ็ชรฉกรรจ์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
2 พ.จ.อ.ขวัญชัย   สาระปัญญา บก.นย. ด.ย.ธัญวารี   สาระปัญญา 3,000.00 มัธยมศึกษา
3 จ.อ.นพณัช   มังคละทน บก.นย. ด.ช.ศุภจักร   มังคละทน 3,000.00 มัธยมศึกษา
4 จ.อ.กล้าเสมอ   ปุระมงคล บก.นย. น.ส.กุลชริดา   ปุระมงคล 3,000.00 มัธยมศึกษา
5 พ.จ.อ.ฐิติพรรณ   ทองมาก บก.นย. ด.ญ.นิษิตา   ทองมาก 3,000.00 มัธยมศึกษา
6 พ.จ.อ.ระไว   ทองค า บก.นย. ด.ญ.สุปรียา   ทองค า 3,000.00 มัธยมศึกษา
7 พ.จ.อ.เสริมชัย   เนียมพันธ์ บก.นย. นายบุลกิต   เนียมพันธ์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
8 พ.จ.อ.พิสุทธิ ์  ดีสุ่ม บก.นย. นายสรวิศ   ดีสุ่ม 3,000.00 มัธยมศึกษา
9 พ.จ.อ.ปรีชา   ทัดศรี บก.นย. นายภราดร   ทัดศรี 3,000.00 มัธยมศึกษา
10 พ.จ.อ.ศักด์ิชัย   จันทร์ไทย บก.นย. น.ส.กชมน   จันทร์ไทย 3,000.00 มัธยมศึกษา
11 พ.จ.อ.โชคชัย   มาลามาศ บก.นย. ด.ช.ศุภวิชญ์   มาลามาศ 3,000.00 มัธยมศึกษา
12 ร.ท.ปฏิพล   แสงอุทัย บก.นย. ด.ญ.ชนิกานต์   แสงอุทัย 3,000.00 มัธยมศึกษา
13 น.ต.เกรียงไกร   แสงอุทัย ศฝ.นย. นายกษิดิศ   แสงอุทัย 3,000.00 มัธยมศึกษา
14 ร.อ.ขวัญ   ปิติแสง ศฝ.นย. นายศีลวัต   ปิติแสง 3,000.00 มัธยมศึกษา
15 ร.ต.สมชาย   อัตโน ศฝ.นย. ด.ช.พีรวิชญ์   อัตโน 3,000.00 มัธยมศึกษา
16 พ.จ.อ.ธเนศ   สุภผล ศฝ.นย. นายธนโชติ   สุภผล 3,000.00 มัธยมศึกษา
17 พ.จ.อ.ยอดขุนศึก   ไพเราะ ศฝ.นย. ด.ญ.ปิยะธิดา   ไพเราะ 3,000.00 มัธยมศึกษา
18 พ.จ.อ.พิจักษณ์   ยศตรีรัตน์   ศฝ.นย. น.ส.นงนภัส   ยศตรีรัตน์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
19 จ.อ.สานิตย์   พิมพะวงค์ ศฝ.นย. ด.ญ.ชนัดดา   พิมพะวงค์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
20 จ.อ.สมเดช   พานทอง บก.พล.นย. ด.ช.ชนาวีร์   พานทอง 3,000.00 มัธยมศึกษา
21 ร.อ.บรรเจิด   ชะบ ารุง กรม ร.1 พล.นย. ด.ญ.กังสดาล   ชะบ ารุง 3,000.00 มัธยมศึกษา
22 พ.จ.อ.ปาริชาติ   มหาศาล พัน.ร.1ฯ ด.ญ.ชุติกาญจน์   มหาศาล 3,000.00 มัธยมศึกษา
23 พ.จ.อ.ประพันธ์   มณีชาติ พัน.ร.1ฯ นายณัชชา  มณีชาติ 3,000.00 มัธยมศึกษา
24 พ.จ.อ.สมบัติ   โจทจันทร์ พัน.ร.1ฯ ด.ช.อติวิชญ์   โจทจันทร์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
25 พ.จ.อ.สิทธิชัย   จีนเจือ พัน.ร.1ฯ นายพงศธร   จีนเจือ 3,000.00 มัธยมศึกษา
26 ร.ต.สุชิน   ทองสุข พัน.ร.1ฯ น.ส.สุภาภร   ทองสุข 3,000.00 มัธยมศึกษา
27 พ.จ.อ.อรรถพงษ์   กิจวิชา พัน.ร.1ฯ ด.ญ.กนกณภัทร   กิจวิชา 3,000.00 มัธยมศึกษา
28 จ.อ.จักรกฤษณ์   เชิญกลาง พัน.ร.2ฯ ด.ช.กฤฎาภรณ์   เชิญกลาง 3,000.00 มัธยมศึกษา
29 พ.จ.อ.วัฒนา   รัตนหิรัญ พัน.ร.2ฯ นายพนัธ์ภัทร   รัตนหิรัญ 3,000.00 มัธยมศึกษา
30 พ.จ.อ.พิทักษ์   ป้องเรือ พัน.ร.2ฯ ด.ญ.ณิชาพร   ป้องเรือ 3,000.00 มัธยมศึกษา
31 ร.ท.คมสัน   บริสุทธิ์ พัน.ร.2ฯ นายนนทวัฒน์   บริสุทธิ์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
32 พ.จ.อ.ชนินทร์   นิลทวี พัน.ร.2ฯ น.ส.ณัฏฐนิช   นิลฉวี 3,000.00 มัธยมศึกษา
33 พ.จ.อ.สมศักด์ิ   กฤษสุวรรณ พัน.ร.3ฯ น.ส.เกศินี   กฤษสุวรรณ 3,000.00 มัธยมศึกษา
34 พ.จ.อ.พิบูลวัฒน์   ทรงแสงศิลป์ พัน.ร.3ฯ น.ส.พิมพ์ชนก   ทรงแสงศิลป์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
35 พ.จ.อ.กริช   ทรัพย์สมบูรณ์ พัน.ร.3ฯ ด.ช.เกรียงไกร   ทรัพย์สมบูรณ์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
36 พ.จ.อ.วีระยุทธ   พงษ์ภุมมา พัน.ร.3ฯ ด.ช.พงศ์ธร   พงษ์ภุมมา 3,000.00 มัธยมศึกษา
37 จ.อ.วิสันต์   ขยันยิ่ง พัน.ร.3ฯ ด.ช.เดชบดินทร์   ขยันยิ่ง 3,000.00 มัธยมศึกษา

รำยชือ่ผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก สอ.นย. ประจ ำปี 2559
ระดับ  มัธยมศึกษำ
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38 จ.อ.วรวุฒิ   เชื้อชีลอง พัน.ร.3ฯ ด.ญ.วศิณี   เชื้อชีลอง 3,000.00 มัธยมศึกษา
39 จ.อ.จรัส   บุรี กรม ร.2 พล.นย. น.ส.วริศรา   บุรี 3,000.00 มัธยมศึกษา
40 จ.อ.ชัยสิทธิ ์  มาศปัน พัน.ร.4ฯ นายดนุสรณ์   มาศปัน 3,000.00 มัธยมศึกษา
41 จ.อ.ศรายุทธ์   รบไพรี พัน.ร.5ฯ ด.ญ.ธัญลักษณ์   รบไพรี 3,000.00 มัธยมศึกษา
42 ร.ท.สัญญา   เพชรเครือ พัน.ร.5ฯ ด.ญ.กนิษฐา   เพชรเครือ 3,000.00 มัธยมศึกษา
43 พ.จ.อ.นิคม  ขวัญข้าว พัน.ร.6ฯ น.ส.กัญจนพร   ขวัญข้าว 3,000.00 มัธยมศึกษา
44 พ.จ.อ.จินต์   ข าคม พัน.ร.6ฯ น.ส.อภิสรา   ข าคม 3,000.00 มัธยมศึกษา
45 ร.ต.ประสิทธิ ์  นวลปิด  พัน.ร.6ฯ ด.ช.ณัฐสิษฐ์   นวลปิด 3,000.00 มัธยมศึกษา
46 จ.อ.ฐานันดร   ต่วยกูล กรม ร.3 พล.นย. น.ส.นราภรณ์   ต่วยกูล 3,000.00 มัธยมศึกษา
47 พ.จ.อ.สวัสด์ิ   จอสูงเนิน พัน.ร.7ฯ ด.ช.ณัฐนันท์   จอสูงเนิน 3,000.00 มัธยมศึกษา
48 พ.จ.ต.กรุงทอง   พันสว่าง พัน.ร.7ฯ ด.ช.กิตต์ิดนัย   พันสว่าง 3,000.00 มัธยมศึกษา
49 จ.อ.ศรศักด์ิ   วิลาวรรณ์ พัน.ร.7ฯ นายนิสสรณ์   วิลาวรรณ์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
50 จ.อ.ชาญชัย   มาลัยทอง พัน.ร.7ฯ นายจีรภัทร   มาลัยทอง 3,000.00 มัธยมศึกษา
51 ร.ต.ทวีศักด์ิ   แย้มอ่วม พัน.ร.8ฯ ด.ญ.คุลิกา   แย้มอ่วม 3,000.00 มัธยมศึกษา
52 พ.จ.อ.ธงชัย   ผลทาเลิศ พัน.ร.8ฯ ด.ช.กฤษฎิ ์  ผลทาเลิศ 3,000.00 มัธยมศึกษา
53 พ.จ.อ.ประยูร   เตชะวิทย์ พัน.ร.8ฯ ด.ญ.ปวีณ์ธิดา   เตชะวิทย์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
54 จ.อ.ประโลม   แกนคง พัน.ร.8ฯ น.ส.ปฏิญญา   แกนคง 3,000.00 มัธยมศึกษา
55 จ.อ.อภิชัย   จันทะลาด พัน.ร.9ฯ ด.ช.อัศรัน   จันทะลาด 3,000.00 มัธยมศึกษา
56 พ.จ.อ.ชลอ   จิตส ารวย พัน.ร.9ฯ ด.ญ.ชลธิดา   จิตส ารวย 3,000.00 มัธยมศึกษา
57 พ.จ.ต.วิศิษฐ์   ลินลา พัน.ร.9ฯ น.ส.กฤติยาณี   ลินลา 3,000.00 มัธยมศึกษา
58 พ.จ.อ.ส ารวย   แพทย์เกาะ พัน.รนบ.ฯ น.ส.กรธิชา   แพทย์เกาะ 3,000.00 มัธยมศึกษา
59 พ.จ.อ.อ านาจ   ด ารง พัน.รนบ.ฯ นายปกรณ์ชัย   ด ารง 3,000.00 มัธยมศึกษา
60 พ.จ.อ.ชัยประดิษฐ์   ประยงค์ พัน.รนบ.ฯ น.ส.พิมพ์มาดา   ประยงค์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
61 พ.จ.อ.สมศักด์ิ   พุม่จันทร์ พัน.รนบ.ฯ นายอธิราช   พุม่จันทร์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
62 จ.อ.จรินทร์   อินทรัตน์ พัน.รนบ.ฯ นายสหรัฐ   อินทรัตน์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
63 จ.อ.ศุภกิตต์ิ   อาจไธสง พัน.ลว.ฯ ด.ญ.กิตติกานต์   อาจไธสง 3,000.00 มัธยมศึกษา
64 พ.จ.อ.พิศนุ   โปร่งทะเล พัน.ลว.ฯ ด.ญ.กนธิชา   โปร่งทะเล 3,000.00 มัธยมศึกษา
65 พ.จ.อ.ทักษิณ   สุดภักดี พัน.ลว.ฯ นายทักษ์ดนัย   สุดภักดี 3,000.00 มัธยมศึกษา
66 พ.จ.อ.กิตตินันท์   รักเหลือ พัน.ลว.ฯ ด.ญ.นันทพร   รักเหลือ 3,000.00 มัธยมศึกษา
67 ร.ต.สมพงษ์   หมานหมาด พัน.ลว.ฯ นายปิยังกูร   หมานหมาด 3,000.00 มัธยมศึกษา
68 ร.ท.บรรจบ   เสนะโกวร พัน.ช.ฯ ด.ญ.จิรภัทร์   เสนะโกวร 3,000.00 มัธยมศึกษา
69 ร.ท.นิคม   วงศ์ละคร พัน.ช.ฯ ด.ญ.ณัฎฐิกานต์   วงศ์ละคร 3,000.00 มัธยมศึกษา
70 ร.ต.พชิตพล   วงค์แก้ว พัน.ช.ฯ ด.ญ.พิมพ์ชนก   วงค์แก้ว 3,000.00 มัธยมศึกษา
71 พ.จ.อ.สมชาย   ประทุมแก้ว พัน.ช.ฯ น.ส.สุชารัตน์   ประทุมแก้ว 3,000.00 มัธยมศึกษา
72 พ.จ.อ.ชูชีพ   พิพัฒน์ พัน.ช.ฯ นายธนวัฒน์   พิพัฒน์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
73 จ.อ.ฉัตรชัย   พร้อมจรรยา พัน.ช.ฯ ด.ช.สินชัย   พร้อมจรรยา 3,000.00 มัธยมศึกษา
74 พ.จ.อ.ภิรมย์   บุตรงาม พัน.ส.ฯ ด.ช.พชรพล   บุตรงาม 3,000.00 มัธยมศึกษา
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75 พ.จ.อ.สุริยา   หัตถภูมิเกษตร พัน.ส.ฯ ด.ช.พงศกร   หัตถภูมิเกษตร 3,000.00 มัธยมศึกษา
76 พ.จ.อ.ละเอียด   งามเนตร์ พัน.ส.ฯ ด.ช.ศุภณัฐ   งามเนตร์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
77 ร.ท.บุญถิ่น   ศรีนนท์ พัน.ส.ฯ น.ส.พรปวีณ์   ศรีนนท์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
78 พ.จ.อ.สมศักด์ิ   โชติเสน พัน.ถ.ฯ ด.ญ.ศศิธร   โชติเสน 3,000.00 มัธยมศึกษา
79 พ.จ.อ.ธงชัย   มีสนม พัน.ถ.ฯ ด.ญ.พัชรพร   มีสนม 3,000.00 มัธยมศึกษา
80 พ.จ.อ.ณัฐขจวบ   ค าพานิช พัน.ถ.ฯ ด.ญ.นนทชา   ค าพานิช 3,000.00 มัธยมศึกษา
81 พ.จ.อ.สมเกียรติ   ซ่ือเพราะ พัน.ถ.ฯ ด.ญ.กัญญาณัฐ   ซ่ือเพราะ 3,000.00 มัธยมศึกษา
82 จ.อ.สรรเพชร   กล่ินขจร พัน.ถ.ฯ นส.อินทุอร   กล่ินขจร 3,000.00 มัธยมศึกษา
83 จ.อ.เชาวลิต   สินวัต กรม ป.พล.นย. น.ส.เบญจภรณ์   สินวัต 3,000.00 มัธยมศึกษา
84 พ.จ.ต.ณรงค์ชัย   มุริจันทร์ พัน.ปบค.1ฯ ด.ญ.ญาดาวดี   มุริจันทร์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
85 ร.อ.ณรงค์ศักด์ิ   กระแส พัน.ปบค.1ฯ น.ส.พรธีรา   กระแส 3,000.00 มัธยมศึกษา
86 พ.จ.ต.ยุทธศักด์ิ   กรดจ านงค์ พัน.ปบค.2ฯ ด.ช.ภคพณ   กรดจ านงค์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
87 จ.อ.รังสรรค์   บุญประกาศิต พัน.ปบค.2ฯ ด.ช.อภิวิชญ์   บุญประกาศิต 3,000.00 มัธยมศึกษา
88 จ.อ.วงศกร   กาญจนศรีเมฆ พัน.ปบค.2ฯ ด.ญ.วรนิษฐา   กาญจนศรีเมฆ 3,000.00 มัธยมศึกษา
89 พ.จ.อ.จรินทร์   สุทธิบูลย์ พัน.ปบค.2ฯ ด.ญ.ศิรภัสสร   สุทธิบูลย์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
90 พ.จ.อ.สันติ   ราศรีกฤษณ์ พัน.ปกค.ฯ น.ส.อภัสรา   ราศรีกฤษณ์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
91 จ.อ.สุวัฒน์   แต้ประเสริฐ พัน.ปกค.ฯ ด.ญ.สุวรรณี   แต้ประเสริฐ 3,000.00 มัธยมศึกษา
92 พ.จ.อ.เฉลียว   แรกไธสง   พัน.ปกค.ฯ น.ส.เสาวลักษณ์   แรกไธสง 3,000.00 มัธยมศึกษา
93 พ.จ.ท.ทรงศักด์ิ   พลแสน พัน.ปตอ.ฯ ด.ญ.ปรมาภรณ์   พลแสน 3,000.00 มัธยมศึกษา
94 พ.จ.อ.สัญญา   แย้มบาล พัน.ปตอ.ฯ นายนภัสกร   แย้มบาล 3,000.00 มัธยมศึกษา
95 พ.จ.อ.ด ารงค์   แสงค า พัน.ปตอ.ฯ น.ส.เบญจรงค์   แสงค า 3,000.00 มัธยมศึกษา
96 ร.อ.สมเกียรติ   พุฒแก้ว พัน.ปตอ.ฯ นายสุทธินันท์   พุฒแก้ว 3,000.00 มัธยมศึกษา
97 จ.อ.วัฒนพงศ์   บุตรโท กรม สน.พล.นย. นายภัทร์ดนัย   บุตรโท 3,000.00 มัธยมศึกษา
98 พ.จ.อ.พงษ์พันธ์   จันทรเถร กรม สน.พล.นย. ด.ญ.พัชรดา   จันทรเถร 3,000.00 มัธยมศึกษา
99 ร.ท.สมพงศ์   ฉลอง กรม สน.พล.นย. ด.ญ.ดลยา   ฉลอง 3,000.00 มัธยมศึกษา
100 พ.จ.อ.วสันต์   ทองดี พัน.ซบร.ฯ ด.ญ.อัจฉริยา   ทองดี 3,000.00 มัธยมศึกษา
101 พ.จ.อ.เจริญ   ชุมภูศิริ พัน.ซบร.ฯ น.ส.นราภร   ชุมภูศิริ 3,000.00 มัธยมศึกษา
102 พ.จ.อ.พงษเทพ   ขุนไตรเลิศ พัน.ซบร.ฯ ด.ช.ณัฐณรงค์   ขุนไตรเลิศ 3,000.00 มัธยมศึกษา
103 พ.จ.อ.ชัยนรินท์   พลพันธ์ พัน.ซบร.ฯ น.ส.กานต์ระพี   พลพันธ์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
104 พ.จ.อ.ประสิทธิ ์  ศรีสุขแก้ว พัน.ซบร.ฯ น.ส.กนกวรรณ   ศรีสุขแก้ว   3,000.00 มัธยมศึกษา
105 ร.ท.สาธิต   โพธิป์ระสาร พัน.ขส.ฯ น.ส.สิริมาภรณ์   โพธิป์ระสาร 3,000.00 มัธยมศึกษา
106 พ.จ.อ.ปรีชา   ศิวภาส พัน.ขส.ฯ ด.ช.สุรพัศ   ศิวภาส 3,000.00 มัธยมศึกษา
107 ร.ท.สมปอง   เกิดอนุ พัน.พ.ฯ ด.ช.ณัฐวัฒน์   เกิดอนุ 3,000.00 มัธยมศึกษา
108 พ.จ.อ.สายันห์   ภาคบุญ พัน.พ.ฯ ด.ช.ศราพัฒณ์   ภาคบุญ 3,000.00 มัธยมศึกษา
109 จ.อ.ธันวา   สืบญาติ พัน.พ.ฯ น.ส.วาทริณี   สืบญาติ 3,000.00 มัธยมศึกษา
110 จ.อ.สมพร   สุขอยู่ พัน.บก.และบริการฯ ด.ญ.จันทกานต์   สุขอยู่ 3,000.00 มัธยมศึกษา
111 พ.จ.ท.ประทุม   ยิ่งยง พัน.บก.และบริการฯ ด.ญ.มธุกร   ยิ่งยง 3,000.00 มัธยมศึกษา
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112 พ.จ.อ.อนันต์   รัตนโชติ พัน.บก.และบริการฯ นายคชรัตน์   รัตนโชติ 3,000.00 มัธยมศึกษา
113 พ.จ.อ.จักรกรี   อินทรแย้ม พัน.บก.และบริการฯ ด.ช.สิริวิชญ์   อินทรแย้ม 3,000.00 มัธยมศึกษา
114 ร.อ.อนุสรณ์   เอี่ยมส าอางค์ กรม รปภ.นย. นตท.อาภากร   เอียมส าอางค์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
115 พ.จ.อ.วีระศักด์ิ   เกษมพรมณี กอง รปภ.ฐท.กท.ฯ นายศุภชัย   เกษมพรมณี 3,000.00 มัธยมศึกษา
116 ร.ท.วิโรจน์   นวนสอาด กอง รปภ.สพ.ทร.ฯ น.ส.ธัญญลักษณ์   นวนสอาด 3,000.00 มัธยมศึกษา
117 จ.อ.สมร   ประชุมรักษ์ กอง รปภ.ฐท.สส.ฯ ด.ญ.สุธิดา   ประชุมรักษ์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
118 พ.จ.อ.ไพฑูรย์   น้อยแสง กอง รปภ.ฐท.สส.ฯ นายณัฐวุฒิ   น้อยแสง 3,000.00 มัธยมศึกษา
119 ร.ต.คุ้มเขต   ทองน้อย กอง รปภ.ฐท.สส.ฯ น.ส.ทิตศาวรรษ   ทองน้อย 3,000.00 มัธยมศึกษา
120 จ.อ.รัฐพงศ์   จิตต์บรรเทา กอง รปภ.ฐท.สข.ฯ ด.ญ.จิรัฐจนา   จิตต์บรรเทา 3,000.00 มัธยมศึกษา
121 ร.ท.อมรสิงห์   ชิ้นประกอบเกิด กอง รปภ.ฐท.สข.ฯ น.ส.อัมฬาศิณี   ชั้นประกอบเกิด 3,000.00 มัธยมศึกษา
122 จ.อ.สมบูรณ์   อุทัยเลิศ กอง รปภ.ฐท.พง.ฯ นายสุเมธัส   อุทัยเลิศ 3,000.00 มัธยมศึกษา
123 อส.ทพ.เสริฐ   พันธ์แก่น ฉก.ทพ.นย. นายศิลปชัย   พันธ์แก่น 3,000.00 มัธยมศึกษา
124 จ.อ.หญิงลัดดาวรรณ   ทองเอียด ฐท.สข. ด.ญ.กฤศรดา   ทองเอียด 3,000.00 มัธยมศึกษา
125 จ.อ.ณัฏฐพัฒน์   จันทร์พล เบีย้หวัดบ านาญ ด.ญ.นันทรัตน์   จันทร์พล 3,000.00 มัธยมศึกษา
126 พลอาสาสมัคร ปาน   พรมอ่อน ฐท.สข. น.ส.กชกร   พรมอ่อน 3,000.00 มัธยมศึกษา
127 ร.ต.ศุภเดช   สุวิรนิตย์ เบีย้หวัดบ านาญ ด.ญ.วริศรา   สุวิรนิตย์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
128 จ.อ.พิริยะ   ทองขาว ฐท.สข. น.ส.ปวีณา   ทองขาว 3,000.00 มัธยมศึกษา
129 พ.จ.อ.ชาตรี   สุยะคต สพ.ทร. นายธนภูมิ   สุยะคต 3,000.00 มัธยมศึกษา
130 จ.อ.ประเสริฐ   ค าศรี พัน.สห.ทร.ที ่2ฯ ด.ญ.ชฎาพร   ค าศรี 3,000.00 มัธยมศึกษา
131 พ.จ.อ.สุวัฒน์   ธรรมยิ่ง กรม กสพ.ฐท.สส. นายพิพัฒน์   ธรรมยิ่ง 3,000.00 มัธยมศึกษา
132 จ.อ.สมหมาย   หนูสิงห์ พัน.สห.ทร.ที ่3ฯ น.ส.เยาวลักษณ์   หนูสิงห์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
133 พ.จ.อ.อภิรักษ์   ธรรมบึงการ กตอ.กร. ด.ญ.อารดา   ธรรมบึงการ 3,000.00 มัธยมศึกษา
134 จ.อ.อลงกรณ์   ปรางแก้ว สพ.ทร. ด.ญ.กมลทิพย์   ปรางแก้ว 3,000.00 มัธยมศึกษา
135 พ.จ.อ.สุนทรวิทย์   มุกดาสนิท ศฝ.สอรฝ. น.ส.ณัชชา   มุกดาสนิท 3,000.00 มัธยมศึกษา
136 จ.อ.สาธิต   โรจนนิล พัน.สห.ทร.ที ่2ฯ น.ส.สาธิตา   โรจนนิล 3,000.00 มัธยมศึกษา
137 พ.จ.ต.นพภา   ย่องแก้ว ฐท.สข. ด.ช.พิตตินันท์   ย่องแก้ว 3,000.00 มัธยมศึกษา
138 พ.จ.อ.สุริโย   พรมษร พนั.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.สุภัทรตรา   พรมษร 3,000.00 มัธยมศึกษา
139 พ.จ.อ.วิรัตน์   สุขจันทร์เทาะ กบร.กร. น.ส.วีนาภรณ์   สุขจันทร์เทาะ 3,000.00 มัธยมศึกษา
140 จ.อ.บรรลือศักด์ิ   ผองข า รร.ชุมพลฯ ด.ญ.ธัญญลักษณ์   ผองข า 3,000.00 มัธยมศึกษา
141 จ.อ.จรัญ   จันทร์คง ฐท.สข. น.ส.จีรนันท์   จันทร์คง 3,000.00 มัธยมศึกษา
142 จ.อ.ประวิทย์   ปิน่จ้อย พัน.รฝ.12ฯ นายยศวริศ   ปิน่จ้อย 3,000.00 มัธยมศึกษา
143 พ.จ.ท.กฤษณพล   นาวัง อรม.อร. ด.ช.ธนพัฒน์   นาวัง 3,000.00 มัธยมศึกษา
144 พ.จ.อ.ณรงค์ศักด์ิ   ตามบุญ สอ.รฝ. ด.ญ.กันธิชา   ตามบุญ 3,000.00 มัธยมศึกษา
145 พ.จ.อ.ฐานิต   สุขทับ ฐท.สข. ด.ญ.ฐิติพร   สุขทับ 3,000.00 มัธยมศึกษา
146 พ.จ.อ.ศศิศ   จันทะ พัน.สห.ทร.ที ่3ฯ น.ส.จันทวรรณ   จันทะ 3,000.00 มัธยมศึกษา
147 พ.จ.อ.จูงพล   สิมประดิษฐ์พันธ์ ทรภ.2 ด.ช.นฤภัทร   สิมประดิษฐ์พันธ์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
148 พ.จ.อ.สรรพชัย   ไชยมี รพ.สิริกิต์ิ น.ส.ณิชารัตน   ไชยมี 3,000.00 มัธยมศึกษา
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149 จ.อ.ราชัน   วงค์ชารี ธ.ทหารไทย ด.ช.ต้นวงศ์   วงค์ชารี 3,000.00 มัธยมศึกษา
150 ร.ต.เวชกร   อินทรีย์ เบีย้หวัดบ านาญ น.ส.นิภากรณ์   อินทรีย์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
151 พ.จ.อ.สุทธิศักด์ิ   รัตนพันธ์ พัน.สห.ทร.ที ่3ฯ ด.ญ.วริศรา   รัตนพันธ์ 3,000.00 มัธยมศึกษา
152 พ.จ.อ.พจน์   แสนโคตร พัน.สอ.23ฯ น.ส.พีรวรรณ   แสนโคตร 3,000.00 มัธยมศึกษา
153 พ.จ.อ.อภิเชษฐ   หนูปลอด พัน.สห.ทร.ที ่3ฯ ด.ญ.กันต์กนิษฐ์   หนูปลอด 3,000.00 มัธยมศึกษา
154 จ.อ.สุชาติ   กลับรอด ฐท.สข. นายสุรเชษฐ   กลับรอด 3,000.00 มัธยมศึกษา
155 น.ต.หญิงสุจีรา   ธัญญชาติ รพ.สิริกิต์ิ ด.ญ.สุศิริ   วงศ์เขาอ่อน 3,000.00 มัธยมศึกษา
156 พ.จ.อ.สุชาติ   พุม่เพ็ง ฐท.สข. น.ส.ชลธาร   พุม่เพ็ง 3,000.00 มัธยมศึกษา
157 พ.จ.อ.วิษณุ   เรืองรุ่ง รร.ชุมพลฯ ด.ญ.มุนินทร์   เรืองรุ่ง 3,000.00 มัธยมศึกษา
158 ร.ต.โสธร   แก้วพิภพ สก.ทร. ด.ญ.ธนัญญา   แก้วพิภพ 3,000.00 มัธยมศึกษา
159 ร.ท.ณรงค์ชัย   วิศิษฐ์ศรี กรม.กสพ.ฐท.สส. ด.ช.สิทธิพร   วิศิษฐ์ศรี 3,000.00 มัธยมศึกษา
160 พ.จ.อ.เสกสิทธิ ์  พลคิด กรม สน.สอ.รฝ. ด.ญ.ประธมาพร   พลคิด 3,000.00 มัธยมศึกษา
161 พ.จ.อ.ณรงค์   ไชยะเวช พัน.สห.ทร.ที ่3ฯ ด.ญ.นคนันทน์   ไชยะเวช 3,000.00 มัธยมศึกษา
162 พ.จ.อ.หญิงพรพรรณ   วงศ์ทิม กกพศ.ฐท.สส. ด.ช.ศรัณย์   วงศ์ทิม 3,000.00 มัธยมศึกษา

486,000.00รวมทัง้ส้ิน
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1 ร.ท.รักเกียรติ   จันทรักษา บก.นย. นายภัทรพล   จันทรักษา 3,500.00 ปวช.
2 พ.จ.อ.เรวัต   ฤกษ์ศิริ ศฝ.นย. นายณัฐพงศ์   ฤกษ์ศิริ 3,500.00 ปวช.
3 จ.อ.นภดล   แช่มช้อย บก.พล.นย. นายชิติพัทธ์   แช่มช้อย 3,500.00 ปวช.
4 พ.จ.อ.เด่นชัย   จันทรกุมาร พัน.ร.3ฯ น.ส.ชุติมา   จันทรกุมาร 3,500.00 ปวช.
5 จ.อ.อนันต์   เถระพันธ์ พัน.ร.8ฯ น.ส.นันทวดี   เถระพันธ์ 3,500.00 ปวช.
6 ร.ท.จีรายุทธ   อาลีซู พัน.ร.9ฯ นายยุทธการ   อาลีซู 3,500.00 ปวช.
7 จ.อ.ศิลปชัย   อภิบาลศรี กรม สน.พล.นย. น.ส.อาภาศิริ   อภิบาลศรี 3,500.00 ปวช.
8 พ.จ.อ.สุวรรณ   ชูวงศ์ กรม สน.พล.นย. นายชายแดน   ชูวงศ์ 3,500.00 ปวช.
9 จ.อ.สุชาติ   สุขเปรม พัน.ซบร.ฯ ฯงศงศจี   สุขเปรม 3,500.00 ปวช.
10 พ.จ.อ.สัมฤทธิ ์  อินทร์จันทร์ ศฝ.สอ.รฝ. น.ส.ศิขริน   อินทร์จันทร์ 3,500.00 ปวช.

35,000.00
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ล ำดบั ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย บุตรทีข่อรับทุน จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
1 จ.อ.นิพล   พิมพ์สวัสด์ิ บก.นย. น.ส.นิพาดา   พิมพ์สวัสด์ิ 4,000.00 อุดมศึกษา
2 พ.จ.ท.ธันวา   อินทรวิเชียร บก.นย. น.ส.อัจฉริยา   อินทรวิเชียร 4,000.00 อุดมศึกษา
3 ร.ต.ณรงค์   ม่วงงาม บก.นย. นายธเนศ   ม่วงงาม 4,000.00 อุดมศึกษา
4 พ.จ.อ.ชาติชาย   เพ็งจันทร์ บก.นย. น.ส.ชิดชนก   เพ็งจันทร์ 4,000.00 อุดมศึกษา
5 พ.จ.อ.อ าพัน   ทวีผล บก.นย. นายพิพัฒน์พงศ์    ทวีผล 4,000.00 อุดมศึกษา
6 พ.จ.อ.พิชิต   โยธาภักดี บก.นย. น.ส.กันติชา   โยธาภักดี 4,000.00 อุดมศึกษา
7 จ.อ.ศักด์ิชัย   จันดี ศฝ.นย. น.ส.สุชัญสินี   จันดี 4,000.00 อุดมศึกษา
8 นางสมทรง   ศรีเมือง ศฝ.นย. น.ส.ลลิตวดี   ศรีเมือง 4,000.00 อุดมศึกษา
9 พ.จ.อ.พงศ์ธร   ราชโส บก.พล.นย. น.ส.พลอยไพลิน   ราชโส 4,000.00 อุดมศึกษา
10 ร.ต.สุกฤตย์   มาฆะสิทธิ์ พัน.ร.2ฯ น.ส.ดารารัตน์   มาฆะสิทธิ์ 4,000.00 อุดมศึกษา
11 พ.จ.อ.ณรงค์   คุณชน พัน.ร.2ฯ น.ส.มัณฑนา   คุณชน 4,000.00 อุดมศึกษา
12 พ.จ.อ.ชัยสิทธิ ์  สร้อยเพชร พัน.ร.2ฯ น.ส.ประทุมทิพย์   สร้อยเพชร 4,000.00 อุดมศึกษา
13 จ.อ.ชนะ   ชัยเดช พัน.ร.4ฯ น.ส.ชนัฏนันทน์   ชัยเดช 4,000.00 อุดมศึกษา
14 พ.จ.อ.ไชยวัฒน์   แก้วคงทน พัน.ร.4ฯ น.ส.ณัชชา   แก้วคงทน 4,000.00 อุดมศึกษา
15 พ.จ.อ.สินธุ ์  ควนใต้ พัน.ร.4ฯ น.ส.นันท์สินี   ควนใต้ 4,000.00 อุดมศึกษา
16 พ.จ.อ.เทพนคร   นามทอง พัน.ร.4ฯ นายอโณทัย   นามทอง 4,000.00 อุดมศึกษา
17 พ.จ.อ.บุญช่วย   สองศรี พัน.ร.4ฯ น.ส.ธัญญรักษ์   สองศรี 4,000.00 อุดมศึกษา
18 ร.ต.สุนทร   ชะอุ่มรัมย์ พัน.ร.5ฯ นายเฉลิมชนก   ชะอุ่มรัมย์ 4,000.00 อุดมศึกษา
19 พ.จ.อ.วีระยุทธ   ใจสมุทร พัน.ร.6ฯ นายคฑาวุฒิ   ใจสมุทร 4,000.00 อุดมศึกษา
20 ร.ท.กันหา   บุญยงค์ พัน.ร.6ฯ น.ส.สุกัญญา   บุญยงค์ 4,000.00 อุดมศึกษา
21 ร.อ.สมคิด   อินอนันต์ พัน.ร.6ฯ น.ส.พรรณภา   อินอนันต์ 4,000.00 อุดมศึกษา
22 จ.อ.สังข์คม   ยืนชนม์ กรม ร.3 พล.นย. น.ส.ชัชฎาภรณ์   ยืนชนม์ 4,000.00 ปวส.
23 พ.จ.อ.ชราวุฒน์   คุณวัฒน์ กรม ร.3 พล.นย. น.ส.กนกวรรณ   คุณวัฒน์ 4,000.00 อุดมศึกษา
24 พ.จ.อ.อนันต์   เจริญประโยชน์ พัน.ร.7ฯ น.ส.อภิญญา   เจริญประโยชน์ 4,000.00 ปวส.
25 จ.อ.สุขเกษม   หลักเลิศ พัน.ร.7ฯ นายเขมทัต   หลักเลิศ 4,000.00 ปวส.
26 พ.จ.อ.เจริญ   คงทน พัน.ร.7ฯ น.ส.กมลชนก   คงทน 4,000.00 อุดมศึกษา
27 พ.จ.อ.มนตรี   มณีวิเศษ พัน.ร.8ฯ น.ส.มัญชุพร   มณีวิเศษ 4,000.00 อุดมศึกษา
28 พ.จ.อ.มนูญ   รังษีโกศัย พัน.ร.9ฯ นายเรืองนาม   รังษีโกศัย 4,000.00 อุดมศึกษา
29 พ.จ.ท.โกสินทร์   สุขช่วย พัน.ร.9ฯ นายกีรติ   สุขช่วย 4,000.00 อุดมศึกษา
30 พ.จ.อ.ประสงค์   แมดพิมาย พัน.รนบ.ฯ น.ส.ฐานิญา   แมดพิมาย 4,000.00 อุดมศึกษา
31 พ.จ.อ.ไพบูลย์   ปิดจะยัง พัน.ลว.ฯ นายธนบูรณ์   ปิดจะยัง 4,000.00 ปวส.
32 พ.จ.อ.คมสัน   ภูพลผัน พัน.ลว.ฯ น.ส.ศดานันท์   ภูพลผัน 4,000.00 อุดมศึกษา
33 ร.ต.ชาญณรงค์   กอบจิตติ พัน.ช.ฯ น.ส.ปิยวรรณ   กอบจิตติ 4,000.00 อุดมศึกษา
34 พ.จ.อ.ประพัฒน์   ขาวละเอียด พัน.ช.ฯ นายธนาคม   ขาวละเอียด 4,000.00 อุดมศึกษา
35 พ.จ.อ.สุวิทย์   พรมชัย พัน.ถ.ฯ น.ส.ชนนิกานต์   พรมชัย 4,000.00 อุดมศึกษา
36 พ.จ.อ.อรรถพันธ์   แหม่มเพชร กรม ป.พล.นย. น.ส.อัญชะลีพร   แหม่มเพชร 4,000.00 อุดมศึกษา
37 ร.ต.สิทธิพล   ชาวบล พัน.ปบค.1ฯ น.ส.สิริภา   ชาวบล 4,000.00 อุดมศึกษา
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38 พ.จ.อ.ประสิทธิ ์  เขอินทร์ พัน.ปบค.1ฯ น.ส.ธันย์ชนก   ชมชื่น 4,000.00 อุดมศึกษา
39 พ.จ.อ.นิยม   อาจกมล พัน.ปบค.1ฯ น.ส.นพิดา   อาจกมล 4,000.00 อุดมศึกษา
40 พ.จ.อ.นพดล   เล็กสราวุธ พัน.ปบค.2ฯ นายนัฐกิตต์   เล็กสราวุธ 4,000.00 อุดมศึกษา
41 พ.จ.ต.สุเทพ   คงชุม พัน.ปบค.2ฯ นายวีรเกียรติ   คงชุม 4,000.00 อุดมศึกษา
42 พ.จ.อ.วิสิทธิ ์  ศรีชอุ่ม พัน.ปกค.ฯ นายณัฐพล   ศรีชอุ่ม 4,000.00 ปวส.
43 ร.อ.ชาญ   กล่ันเชื้อ พัน.ปกค.ฯ น.ส.ปิยะธิดา   กล่ันเชื้อ 4,000.00 อุดมศึกษา
44 ร.ท.สมคิด   เดชาฤทธิ์ พัน.ปกค.ฯ นายศักดา   เดชาฤทธิ์ 4,000.00 อุดมศึกษา
45 จ.อ.จุฬากฤตย์   อุษณีษ์มนัสกุล พัน.ปกค.ฯ นายสุชาญ   อุษณีษ์มนัสกุล 4,000.00 อุดมศึกษา
46 พ.จ.อ.จรัสชัย   ศรีสุข พัน.ปตอ.ฯ น.ส.ธนัญญา   ศรีสุข 4,000.00 อุดมศึกษา
47 จ.อ.อ านวย   ศรีประสิทธ์ กรม สน.พล.นย. น.ส.อภิสรา   ศรีประสิทธิ์ 4,000.00 อุดมศึกษา
48 พ.จ.อ.ไพโรจน์   อิ่มจ ารูญ พัน.ขส.ฯ นายปราบ   อิ่มจ ารูญ 4,000.00 อุดมศึกษา
49 พ.จ.อ.ปรีชาพล   สอนสะอาด พัน.ขส.ฯ นายธเนศพล   สอนสะอาด 4,000.00 อุดมศึกษา
50 จ.อ.อัชรินทร์   พรมทอง พัน.บก.และบริการฯ น.ส.อังคณา   พรมทอง 4,000.00 อุดมศึกษา
51 พ.จ.ต.ไพฑูรย์   ปามา กรม รปภ.นย. น.ส.ลลิตา   ปามา 4,000.00 อุดมศึกษา
52 จ.อ.ธีระพล   อุนธุระเลิศ กอง รปภ.ฐท.กท.ฯ น.ส.เกสรา   อุนธุระเลิศ 4,000.00 อุดมศึกษา
53 พ.จ.อ.ชารีย์   เจริญผล กอง รปภ.กบรก.กร. น.ส.นวรัตน์   เจริญผล 4,000.00 อุดมศึกษา
54 นายบุญเลิศ   เหมือนพะวงศ์ ฐท.สข. นายวุฒิพนธ์   เหมือนพะวงศ์ 4,000.00 อุดมศึกษา
55 จ.อ.พฤษดา   เจริญคงไพบูลย์ ฐท.สข. นายพละพล   เจริญคงไพบูลย์ 4,000.00 อุดมศึกษา
56 นายผ่อง   ราพวงศ์ ฐท.สข. น.ส.ชนกนันท์   ราพวงศ์ 4,000.00 อุดมศึกษา
57 นายสมนึก   หนูประพันธ์ ฐท.สข. น.ส.นาฎระพี   หนูประพันธ์ 4,000.00 ปวส.
58 จ.อ.ประวิทย์   แก้วราชกิจ ฐท.สข. น.ส.ชยาภรณ์   แก้วราชกิจ 4,000.00 อุดมศึกษา
59 พ.จ.อ.สมคิด   ฉิมขัณฑ์ ทรภ.1ฯ น.ส.วรรณวลี   ฉิมขันฑ์ 4,000.00 อุดมศึกษา
60 พ.จ.อ.ส ารวย   บุญพิทักษ์ กฟก.2ฯ น.ส.สุขิตา   บุญพิทักษ์ 4,000.00 ปวส.
61 พ.จ.อ.ชัชชัย   วัฒนา ทรภ.1ฯ น.ส.รตนพร   วัฒนา 4,000.00 อุดมศึกษา
62 พ.จ.อ.อ านาจ   อินโพธิ์ สพ.ทร. น.ส.อธิติยา   อินโพธิ์ 4,000.00 อุดมศึกษา
63 พ.จ.อ.ธฤต   แก้วกระจ่าง พัน.รฝ.13ฯ น.ส.อินทุกานต์   แก้วกระจ่าง 4,000.00 อุดมศึกษา
64 พ.จ.อ.โฆษิต   ศิริรักษ์ พัน.สห.ทร.ที2่ฯ นายรชต   ศิริรักษ์ 4,000.00 อุดมศึกษา
65 พ.จ.อ.วชิรพงศ์   จุลเจือ พัน.สอ.12ฯ น.ส.สุขิตา   จุลเจือ 4,000.00 อุดมศึกษา
66 น.ต.วิชาญ   เรืองสุข เบีย้หวัดบ านาญ นายศุภกฤต   เรืองสุข 4,000.00 อุดมศึกษา
67 พ.จ.อ.วิเชียร   บุญสม กฟก.1ฯ นายศักรินทร์   บุญสม 4,000.00 ปวส.
68 ร.อ.น าพล   พวงพุฒ ศกล.พธ.ทร. น.ส.พัชราภรณ์   พวงพุฒ 4,000.00 อุดมศึกษา
69 พ.จ.อ.วิสูตร   มะลิทอง กบร.กร. น.ส.ณัฐชยา   มะลิทอง 4,000.00 ปวส.
70 ร.อ.ขจร   ดวงแก้ว ศฝ.สอ.รฝ. น.ส.เมธาวดี   ดวงแก้ว 4,000.00 อุดมศึกษา
71 ร.ท.เตชิณท์   อัศดร สอ.รฝ. น.ส.ช่อผกา   อัศดร 4,000.00 อุดมศึกษา

284,000.00รวมทัง้ส้ิน


