
ลาํดบั ทะเบียน ยศ  ชื�อ - ชื�อสกุล สงักดั ชื�อบุตร

1 8462 ดต.หญิงมณีรัตน์  สุขคุม้ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ฉตัรมณี  สุขคุม้

2 5459 ด.ต.สญัชยั  สุขใส กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.พิชชาภา  สุขใส

3 9433 ร.ต.อ.วีระศกัดิ�   ทองคาํ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.กนัตพงศ ์ ทองคาํ

4 5315 ด.ต.วรรชยั  จนัทรทิพย์ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.พิจกัษณ์  จนัทรทิพย์

5 6338 ด.ต.ธนากฤต  ชื�นพร้อม กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ชชัชน  ชื�นพร้อม

6 9362 ร.ต.อ.ชินรัตน์  แกว้ศรี กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.เปมิกา  แกว้ศรี

7 10381 ส.ต.ท.วิชญพ์ล  หลีเส็น กาญจนดิษฐ์ ด.ช.พีรวิชญ ์ กลิ�นหอม

8 8652 ร.ต.อ.สมรักษ ์ เพง็แพ่ง เกาะพะงนั ด.ญ.พทัธธี์รา  เพง็แพ่ง

9 9238 จ.ส.ต.ยทุธนา  สุวรรณชาตรี เกาะพะงนั ด.ญ.ณัฐณิชา  สุวรรณชาตรี

10 7814 ด.ต.ไชยา  จรประดิษฐ์ เกาะพะงนั ด.ญ.สุพิชชา  จรประดิษฐ์

11 8717 พ.ต.ท.ประสาร  ชิงโส เกาะพะงนั ด.ญ.ธีรนาฎา  ชิงโส

12 5905 ด.ต.ชณดล  ศรีบวัทอง เกาะสมุย ด.ญ.สาริศา  ศรีบวัทอง

13 7447 ร.ต.อ.อิศเรศ  สาํเนียงหวาน เกาะสมุย ด.ช.ชนมส์รณ์   สาํเนียงหวาน

14 8176 ร.ต.อ.นาวี  จิตรบาล เกาะสมุย ด.ญ.ปาลิกา  จิตรบาล

15 10553 ส.ต.ต.ธนสาร แผเ่ต็ม เกาะสมุย ด.ญ.วีรดา แผเ่ต็ม

16 5380 ด.ต.ณัฐกร  ศรีเมือง เกาะสมุย ด.ช.พุฒิพงศ ์ ศรีเมือง

17 6176 ด.ต.โยคิน  ศรีฟ้า เกาะสมุย ด.ญ.กญัญาวีร์  ศรีฟ้า

18 8650 ด.ต.หาญชยั  นวลละออง ขุนทะเล ด.ญ.ปุณิกา  นวลละออง

19 6561 ด.ต.กิตติพงศ ์ หมั�นไชย ขุนทะเล ด.ช.ปวรวิชญ ์ หมั�นไชย

20 9503 ร.ต.อ.วชัรินทร์  ช่วยแกว้ ขุนทะเล ด.ญ.กมลชนก  ช่วยแกว้

21 6554 ด.ต.ชรินทร์  บุญชู เขานิพนัธ์ ด.ญ.นภสันนัท ์บุญชู

22 8248 ด.ต.ประดิษฐ ์ ติกขนา เขานิพนัธ์ ด.ญ.พทัธิชา  ติกขนา

23 7603 พ.ต.ท.ธีระรัฐ  ชอ้ยชาญชยักุล เขานิพนัธ์  ด.ช.ภณัณวฒัณ์ ชอ้ยชาญชยักุล

24 7983 ด.ต.ไพฑูลย ์ ธรฤทธิ� เขานิพนัธ์ ด.ช.กฤติพงศ ์ ธรฤทธิ�

25 10093 ส.ต.ต.สิทธิโชค  เสมรอด เขานิพนัธ์ ด.ญ.กญัญพชัร   เสมรอด

26 5991 ด.ต.ธิติพฒัน์  ยดืยาว คีรีรัฐนิคม ด.ช.ณพฒัน์  ยดืยาว

27 7645 พ.ต.ท.ถนดั  เหล่าประสิทธิ� คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ศศิฉาย  เหล่าประสิทธิ�

28 4319 ด.ต.ภทัรพงศ ์ มลูสมบติั คีรีรัฐนิคม ด.ช.ณัฐภทัร  มลูสมบติั

29 7169 ร.ต.อ.สุริยนั  เรืองนุย้ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ฐิติรัชต ์ เรืองนุย้

30 5669 ด.ต.สนัติภาพ  คาํรอด คีรีรัฐนิคม ด.ญ.นรรัตน์  คาํรอด

รายชื�อสมาชิกยื�นขอรับทุนการศึกษาบุตร (ทุนส่งเสริมระดับอนุบาล  )
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31 8804 ร.ต.ท.ธนพลกฤษณ์ ศรีกุลวงษ์ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ณัฐชาพร  ศรีกุลวงษ์

32 9973 ด.ต.วิชาญวิทย ์ พฒันกิจ คีรีรัฐนิคม ด.ช.นพดล  พฒันกิจ

33 8205 ด.ต.สายนัต ์ เขียวคง คีรีรัฐนิคม ด.ช.เสฎฐวุฒิ  เขียวคง

34 6190 ร.ต.อ.อาํพน  ศรีนวล เคียนซา ด.ช.มรรค  ศรีนวล

35 6382 ด.ต.สรรชยั  คงท่าฉาง เคียนซา ด.ช.กฤตนนั  คงท่าฉาง

36 7525 ร.ต.อ.สมนึก  ฉิมมี เคียนซา ด.ญ.ณัฐิดา  ฉิมมี

37 6382 ด.ต.สรรชยั  คงท่าฉาง เคียนซา ด.ญ.ธญัรดี  คงท่าฉาง

38 6806 ด.ต.มนตช์ยั  ปรีชา ชยับุรี ด.ช.ณัฐพงศ ์ ปรีชา

39 5888 ด.ต.สหสั  นวลช่วย ชยับุรี ด.ช.ชยานนัท ์ นวลช่วย

40 9726 พ.ต.ท.ประพนัธ ์ หนกัแน่น ไชยา ด.ช.อินทชั  หนกัแน่น

41 9598 ด.ต.อภิสิทธิ�   ทองเกษม ไชยา ด.ญ.นนัทชัพร  ทองเกษม

42 10693 ด.ต.รัชกฤต  ชื�นวิเศษ ไชยา ด.ญ.กญัญฌ์ณิฐ  ชื�นวิเศษ

43 9029 ร.ต.อ.สามารถ แพละออง ดอนสกั ด.ช.บรรยวสัถ ์แพละออง

44 7068 ด.ต.สนัทดั  เนียมสุวรรณ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณัฐภทัร  เนียมสุวรรณ

45 9656 จ.ส.ต.ชยัพร  บุญญาธิการ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชชาพร  บุญญาธิการ

46 10337 ส.ต.ท.ปัฐพล  สุคนธรส ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปัณณพร  สุคนธรส

47 9001 พ.ต.ต.สุนทร  ประตูใหญ่ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธญักมล  ประตูใหญ่

48 9240 ร.ต.ท.ชยัวฒัน์  ปั� นทอง ต่างจงัหวดั ด.ช.ณฐนนท  ปั� นทอง

49 6990 ร.ต.อ.ทกัษิณ  กาละสีรัมย์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธนชัชา  กาละสีรัมย์

50 6990 ร.ต.อ.ทกัษิณ  กาละสีรัมย์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธนชัญา  กาละสีรัมย์

51 8791 จ.ส.ต.หญิง อนญัญา บุญวงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิมพน์ลิน  บุญวงศ์

52 7595 พ.ต.ท.สามารถ  ไกรสิทธิ� ต่างจงัหวดั ด.ช ปัณณวิชญ ์ ไกรสิทธิ�

53 8846 ร.ต.อ.เอกราช  ชูสินธ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.อคัรินทร์  ชูสินธ์

54 10305 ด.ต.ธีระยทุธ  ทิพยสุ์วรรณ ต่างจงัหวดั ด.ช.ชนน  ทิพยสุ์วรรณ

55 9818 ร.ต.อ.จรรยง  โลหกิจ ต่างจงัหวดั ด.ช.จรรยวรรธน์  โลหกิจ

56 8728 พ.ต.ท.กฤษณะ  หยาดคาํ ต่างจงัหวดั ด.ช.กฤษกรณ์  หยาดคาํ

57 7984 ด.ต.ดาํรง  สืบแสง ตาํรวจนํ� า ด.ช.พิพฒัน์  สืบแสง

58 9910 พ.ต.ท.กอ้งเกียรติ  เหมทานนท์ ตาํรวจนํ� า ด.ช.จอมทพั  เหมทานนท์

59 8901 ด.ต.เกรียงศกัดิ�   รัตนกลู ตาํรวจนํ� า ด.ช.พีรพฒัน์  รัตนกลู

60 9954 ด.ต.สานาถ  พลายดว้ง ตาํรวจนํ� า ด.ช.ภูวนาถ  พลายดว้ง
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61 7706 ด.ต.เจนยทุธ ์ รัตนโสภา ตาํรวจนํ� า ด.ช.นนทกร  รัตนโสภา

62 7706 ด.ต.เจนยทุธ ์ รัตนโสภา ตาํรวจนํ� า ด.ญ.นภสัร  รัตนโสภา

63 7706 ด.ต.เจนยทุธ ์ รัตนโสภา ตาํรวจนํ� า ด.ญ.นภสร  รัตนโสภา

64 5736 ด.ต.เกียรติวฒัน์  พฒันจร ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ปณฎา  พฒันจร

65 6828 ด.ต.ปัณณธร  โพธิ� ถาวร ตาํรวจนํ� า ด.ช.พิพฒัน์พงศ ์ โพธิ� ถาวร

66 9478 ด.ต.ศุภพงษ ์ หนูแกว้ ตาํรวจนํ� า ด.ช.ชยพล   หนูแกว้

67 9306 ร.ต.อ.เศรษฐพฒัน์  เศรษฐพลอย ท่าฉาง ด.ช.ปัญจพฒัน์  เศรษฐพลอย

68 6894 ด.ต.วชิรศกัดิ�   ทองเดิม(เสียชีวิต) ท่าฉาง ด.ญ.ณัฐณิชา  ทองเดิม

69 5712 พ.ต.ท.สมัฤทธิ�   เจริญภกัดี ท่าฉาง ด.ช.ธนฤทธิ�   เจริญภกัดี

70 4731 ร.ต.ต.สุวฒัน์  จนัทร์ทิพย์ ท่าฉาง ด.ญ.นนัทน์ภสั  จนัทร์ทิพย์

71 9306 ร.ต.อ.เศรษฐพฒัน์  เศรษฐพลอย ท่าฉาง ด.ญ.ปัณณภสัร์  เศรษฐพลอย

72 7193 ด.ต.สรวิศ  พินิจอกัษร ท่าฉาง ด.ช.กฤตภาส  พินิจอกัษร

73 9391 พ.ต.ท.อรรถวุฒิ  สุทธิวิริยาภรณ์ ท่าชนะ ด.ช.ศุภรุจ  สุทธิวิริยาภรณ์

74 9456 ด.ต.อารักข ์ เพชรเขียว ท่าชนะ ด.ญ.ญาธิดา  เพชรเขียว

75 9210 ด.ต.สุติภาพ  อินทร์ชุมนุม ท่าชนะ ด.ช.ภูวิศ  อินทร์ชุมนุม

76 7717 ด.ต.ธนชัภคั  พรมมาศ ท่าชนะ ด.ช.สภคัพง  พรมมาศ

77 10065 จ.ส.ต.ศุภชยั  บวัสุวรรณ นปพ ด.ช.ปกป้อง  บวัสุวรรณ

78 10407 ส.ต.ท.กฤษณะ  ดาํเกลี�ยง บก.สส.ภ.8 ด.ช.กษิดิศ  ดาํเกลี�ยง

79 9353 ด.ต.วนัชยั  จนัทร์ช่วง บก.สส.ภ.8 ด.ญ.นิชาภา  จนัทร์ช่วง

80 10019 จ.ส.ต.ไพรัช  รอดภยั บก.สส.ภ.8 ด.ญ.พนิตาพร  รอดภยั

81 9659 จ.ส.ต.เอกพงค ์ สตัตะพนัธ์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ศุทธา  สตัตะพนัธ์

82 5906 ด.ต.สมศกัดิ�   อกัษรคง บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ชนมน  อกัษรคง

83 9133 พ.ต.ท.สนธยา  ปานแป้น บก.สส.ภ.8 ด.ญ.สุธาสินี  ปานแป้น

84 9133 พ.ต.ท.สนธยา  ปานแป้น บก.สส.ภ.8 ด.ช.สิรวุธ  ปานแป้น

85 9092 ด.ต.ฉตัรฑกร   ฉิมเรือง บก.สส.ภ.8 ด.ช.ศุภวิชช ์ณ ลาํปาง ฉิมเรือง

86 5702 พ.ต.อ.สถาพร  พฒันรักษ์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.กชมน  พฒันรักษ์

87 10117 ร.ต.อ.เอนก  ช่างคิด บก.สส.ภ.8 ด.ช.ชิษณุพงศ ์ ช่างคิด

88 9690 ด.ต.ปิยวิทย ์ มีวาสนา บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ไอยรินทร์  มีวาสนา

89 10275 จ.ส.ต.วุฒิชยั  รัตนพงศ์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ฟ้ากนัตา  รัตนพงศ์

90 8463 ด.ต.เกียรติพจน์  หนูแบน บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณัฐวลญัช ์ หนูแบน
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91 5855 ด.ต.กิตติศกัดิ�   ดาวสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณัฐชยา  ดาวสุวรรณ

92 5764 ด.ต.สมยคุ  เรือนไทย บก.สส.ภ.8 ด.ช.พชร  เรือนไทย

93 10167 ด.ต.อสันยั  ศรีสงัขว์าลย์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณัฎฐนิชา  ศรีสงัขว์าลย์

94 9355 ร.ต.อ.บุญญฤทธิ�  ศรีสุวรรณ์ บก.อก.ภ.8 ด.ญ.กฤตยา  ศรีสุวรรณ์

95 9032 ร.ต.อ.ไพศาล  ธารายศ บก.อก.ภ.8 ด.ญ.กุลธารา  ธารายศ

96 10466 จ.ส.ต.นสัรน  เร่สนั บก.อก.ภ.8 ด.ญ.จสัฟาเซีย  เร่สนั

97 9753 ร.ต.อ.ธานี  วิรวิกรม บก.อก.ภ.8 ด.ญ.อกัษราภคั  วิรวิกรม

98 10581 จ.ส.ต..สุวฒัน์  คชริน บก.อก.ภ.8 ด.ญ.พลอยวริน  คชริน

99 8649 ด.ต.เรืองชยั  ฉิมหาด บ่อผดุ ด.ช.ณฎฐพล  ฉิมหาด

100 8200 ร.ต.อ.บุญนาํ  ศรีนะรัตน์ บ่อผดุ ด.ช.ธนกฤต   ศรีนะรัตน์

101 8200 ร.ต.อ.บุญนาํ  ศรีนะรัตน์ บ่อผดุ ด.ญ.อิสรีย ์ ศรีนะรัตน์

102 6824 ด.ต.ไกรสร  ยติุธรรม บ่อผดุ ด.ช.กนัตินนัท ์ ยติุธรรม

103 9700 ร.ต.อ.นรินทร์  ถิ�นแกว้ บ่อผดุ ด.ช.ปัณณวิชญ ์ ถิ�นแกว้

104 6521 ด.ต.สมพร  คงทน บ่อผดุ ด.ญ.กญัญาพชัร  คงทน

105 8665 ร.ต.อ.ทินภทัร  ศรีรักษา บ่อผดุ ด.ช.รศิร  ศรีรักษา

106 9875 ร.ต.อ.จรัญ  จนัทร์เสน บางสวรรค์ ด.ช.ศรัณยพงศ ์ จนัทร์เสน

107 8114 พ.ต.ท.วสนัต ์ อารีรอบ บา้นตาขุน ด.ญ.ณัชชา  อารีรอบ

108 9225 จ.ส.ต.วราศกัดิ�   สาํลี บา้นตาขุน ด.ญ.ปิยธิดา  สาํลี

109 7725 ร.ต.อ.ชาญณรงค ์ จนัทร์คง บา้นตาขุน ด.ญ.ศรัณยรั์ชต ์ จนัทร์คง

110 5973 ด.ต.อภิชาติ  การุณกิจ บา้นนาเดิม ด.ญ.ขรินทร์ทิพย ์การุณกิจ

111 6167 ร.ต.อ.วิจิตร  พรหมม่วง บา้นนาเดิม ด.ช.ธนกฤต  พรหมม่วง

112 7601 ร.ต.อ.ศุภกิจ  อินคชสาร บา้นนาเดิม ด.ญ.ทชัดา  อินคชสาร

113 8152 ร.ต.อ.นพดล  วรรณบุรี บา้นนาเดิม ด.ช.ชยานนัต ์ วรรณบุรี

114 9666 ร.ต.อ.ธานนท ์ เฉลิมมิตร บา้นนาเดิม ด.ช.รฐนนท ์ เฉลิมมิตร

115 5903 ด.ต.สาทิตย ์ สุขใจ บา้นนาเดิม ด.ช.กฤติเดช  สุขใจ

116 5903 ด.ต.สาทิตย ์ สุขใจ บา้นนาเดิม ด.ช.กฤติพงศ ์ สุขใจ

117 3750 ร.ต.อ.อภิวิชญ ์ หนูบุญ บา้นนาสาร ด.ช.เกียรติภูมิ  หนูบุญ

118 7781 ด.ต.สามารถ  ชื�นบุตร บา้นนาสาร ด.ช.ธรนสั  ชื�นบุตร

119 9413 ร.ต.อ.หญิงรัชณีพร ภกัดีบุญ บา้นนาสาร ด.ญ.ภทัทิยา  หอยแกว้

120 5960 ด.ต.สุวิทย ์ วิชิต บา้นนาสาร ด.ญ.สุพิตตา  วิชิต
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121 9950 พ.ต.ท.จาํนิ  ชูช่วย บา้นนาสาร ด.ช.วชิรวิทย ์ ชูช่วย

122 4496 ด.ต.ธรรมรักษ ์ เจย้แกว้ บา้นนาสาร ด.ญ.นภาลกัษณ์    เจย้แกว้

123 8371 ด.ต.รัฐกานต ์  เพชรเมือง บา้นนาสาร ด.ช.รัชวินทร์  เพชรเมือง

124 5981 ด.ต.วิเชียร  แกว้เนิน บาํนาญ ด.ช.ธนกฤต  แกว้เนิน

125 10690 ร.ต.อ.ประสิทธิ�   ทรงศรี พนม ด.ช.ศกัดิ� ชยั  ทรงศรี

126 9971 ร.ต.ต.ทินกร  สองวิหค พนม ด.ญ.ธิชากร  สองวิหค

127 10690 ร.ต.อ.ประสิทธิ�   ทรงศรี พนม ด.ช.ศกัดิ� สิทธ ์ ทรงศรี

128 8941 ด.ต.สมโพช  ปราดเปรื�อง พระแสง ด.ช.ธนพฒัน์  ปราดเปรื�อง

129 8941 ด.ต.สมโพช  ปราดเปรื�อง พระแสง ด.ช.ชนะพล  ปราดเปรื�อง

130 5683 ด.ต.วาสิทธิ�   สวสัดี พระแสง ด.ช.ชยงักรู  สวสัดี

131 5683 ด.ต.วาสิทธิ�   สวสัดี พระแสง ด.ช.เอกพล  สวสัดี

132 6942 ด.ต.เกียรติกู ้ ปรีชา พระแสง ด.ญ.กลัยรัตน์  ปรีชา

133 7003 ร.ต.ต.สุธรรม  อนุกลู พระแสง ด.ช.กรกฎ  อนุกลู

134 10715 ด.ต.พนมกร  จนัทรประดิษฐ์ พระแสง ด.ญ.ปุญชรัสมิ�   จนัทรประดิษฐ์

135 10348 ส.ต.ต.พงษพ์ฒัน์  ไพรพฤกษ์ พระแสง ด.ญ.พิชามญชุ ์ ไพรพฤกษ์

136 10348 ส.ต.ต.พงษพ์ฒัน์  ไพรพฤกษ์ พระแสง ด.ญ.พิชญาภา  ไพรพฤกษ์

137 8022 ด.ต.เกียรติชยั  ถิ�นพิบูลย์ พระแสง ด.ญ.อารดา ถิ�นพิบูลย์

138 8474 พ.ต.ท.ณภาคย ์ ปรางนาคี พุนพิน ด.ญ.กนัติชา  ปรางนาคี

139 6663 ด.ต.โกมล  ช่วยอยู่ พุนพิน ด.ญ.เบญญาภา ช่วยอยู่

140 7793 ด.ต.ธานินทร์  นิจจนัทร์พนัธศ์รี พุนพิน ด.ช.ธราธรร์  นิจจนัทร์พนัธศ์รี

141 4483 ร.ต.ต.จีรศกัดิ�   สิงพรหม พุนพิน ด.ช.ณัฐธนนท ์ สิงพรหม

142 8399 ด.ต.เสกสนั  เจย้ยา พุนพิน ด.ญ.ปาณิสรา  เจย้ยา

143 8399 ด.ต.เสกสนั  เจย้ยา พุนพิน ด.ญ.วริศรา เจย้ยา

144 9601 จ.ส.ต.ทิพยทุธ  ภกัดีแกว้ พุนพิน ด.ญ.ภูริชญา  ภกัดีแกว้

145 6028 ด.ต.วรวิทย ์ สุปันตี พุนพิน ด.ช.อภิวิชญ ์ สุปันตี

146 6355 ด.ต.ธีรศกัดิ�   ขวญัมิ�ง พุนพิน ด.ญ.นวรัตน์  ขวญัมิ�ง

147 7775 ด.ต.ชาตรี  ชูรัตน์ พุนพิน ด.ช.ณชพล   ชูรัตน์

148 8940 ด.ต.นพพร  จนัทร์เชาว์ พุนพิน ด.ญ.พรรณพฤกษา  จนัทร์เชาว์

149 8940 ด.ต.นพพร  จนัทร์เชาว์ พุนพิน ด.ญพฤกษชาติ  จนัทร์เชาว์

150 5870 ด.ต.สุเทพ  กฤษกรี พุนพิน ด.ช.ปราชญ ์ กฤษกรี
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151 5874 ด.ต.นพรัตน์  นุย้สุวรรณ พุนพิน ด.ช.กอ้งเกียรติ  นุย้สุวรรณ

152 9127 ด.ต.ไชยพงศ ์ ศกัดา ภ.จว.สฎ ด.ช.ภูมิพศวตั  ศกัดา

153 10481 ร.ต.ท.หญิงจุฬ่าลกัษณ์  ธรรมรัตน์ ภ.จว.สฎ ด.ช.รพีภทัร  เบญจพล

154 10480 ส.ต.ต.หญิงมนสันนัท ์ ฟเูฟื� อง ภ.จว.สฎ ด.ญ.ณัฐกฤตา  ฟเูฟื� อง

155 9661 ร.ต.อ.วชัรินทร์  รัตนจินดา ภ.จว.สฎ ด.ช.พรรษวชัร  รัตนจินดา

156 9661 ร.ต.อ.วชัรินทร์  รัตนจินดา ภ.จว.สฎ ด.ญ.พิมพณ์ดา  รัตนจินดา

157 9407 ร.ต.อ.หญิง วิภารัตน์  วงคป์าน ภ.จว.สฎ ด.ช.ณภทัร  วงศป์าน

158 8827 ร.ต.อ.หญิงอญัชลี  เสริมษมา ภ.จว.สฎ ด.ญ.ขวญัพิชชา  เสริมษมา

159 3370 ด.ต.ชยัยทุธ  โรจนชินบญัชร ภ.จว.สฎ ด.ญ.ฐิติพร  โรจนชินบญัชร

160 6497 ร.ต.อ.ชยัวุฒิ  ช่างสุวรรณ ภ.จว.สฎ ด.ญ.ชญาญพ์ฎัฐ ์ ช่างสุวรรณ

161 9685 ร.ต.อ.หญิง วิราวรรณ  มีสุข ภ.จว.สฎ ด.ญ.วรรณรดา  มีสุข

162 8185 ด.ต.สิปปวิชญ ์ สุขประเสริฐ ภ.จว.สฎ ด.ญ.เนติกร  สุขประเสริฐ

163 6944 ด.ต.กิตติณัฐ  ฤทธิเกษร ภ.จว.สฎ ด.ช.ณัฐพล  ฤทธิเกษร

164 9743 ร.ต.อ.ธนกร  แกว้พิชยั ภ.จว.สฎ ด.ช.พงษกฤต  แกว้พิชยั

165 7293 ร.ต.ท.สุนนัท ์ โชคคณาพิทกัษ์ ภ.จว.สฎ ด.ญ.นนัทลิ์นี  โชคคณาพิทกัษ์

166 6785 ด.ต.เอกชยั  คงอินทร์ เมือง ด.ช.กมัปนาท  คงอินทร์

167 8921 ด.ต.เฉลิมรัตน์  นอ้ยแนม เมือง ด.ญ.วลญัรัตน์  นอ้ยแนม

168 5527 ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง เมือง ด.ช.สุวิจกัขณ์  ดว้งคง

169 6507 ร.ต.อ.ชชัชยั  ชื�นชม เมือง ด.ช.ปุณญพฒันื  ชื�นชม

170 10108 ร.ต.อ.บุญฤทธิ�   เพชรมั�ง เมือง ด.ช.วฤทธิ�   เพชรมั�ง

171 6514 ด.ต.เกียรติพงศ ์ คงทรัพย์ เมือง ด.ญ.ญาณิศา  คงทรัพย์

172 7758 ร.ต.อ.อาวุธ  ปาลีพิชยั เมือง ด.ญ.อญัญา  ปาลีพิชยั

173 8106 ด.ต.อนุรักษ ์ ลือแทน เมือง ด.ช.ขจรศกัดิ�   ลือแทน

174 9222 ร.ต.อ.จรัญ  ช่วยแกว้ เมือง ด.ช.ชนกานต ์ ช่วยแกว้

175 8798 ร.ต.อ.ธีรยทุธ ์หนูทอง เมือง ด.ช.ธนาธิป หนูทอง

176 7187 ด.ต.อาทิตย ์ ว่องวิทยา เมือง ด.ญ.อาทิตยา  ว่องวิทยา

177 8151 ด.ต.ชยัชาญ  ภกัดี เมือง ด.ญ.เนวิชญา  ภกัดี

178 10537 ร.ต.อ.ปริญญา  มีเพียร เมือง ด.ญ.ทิพยน์ภา   มีเพียร

179 7233 ด.ต.สมบูรณ์  พุทธชยั เมือง ด.ช.ภูมิพฒัน์  พุทธชยั

180 7919 ด.ต.วฒันา  นวลประสงค์ เมือง ด.ญ.วรวรรณ  นวลประสงค์
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181 9933 ส.ต.ท.วิทวสั  กาลาศรี เมือง ด.ญ.ภณัฑิลา  กาลาศรี

182 10081 ด.ต.ธงรพ  โอชุม เมือง ด.ช.ธนพชัญ ์ โอชุม

183 4699 ร.ต.อ.สุพร  เสวตวงษ์ โมถ่าย ด.ช.ธีรพล  เสวตวงษ์

184 8195 ร.ต.อ.วิทยา  ช่วยมาก โมถ่าย ด.ญ.พิชญาภคั  ช่วยมาก

185 10774 ด.ต.สุชาติ  สุวรรณเนาว์ โมถ่าย ด.ญ.กานตพิ์ชชา  สุวรรณเนาว์

186 5824 ด.ต.สุภาพ  คชรัตน์ วิภาวดี ด.ช.ธนกร  คชรัตน์

187 8812 ด.ต.สมบติั  พฒันสิงห์ วิภาวดี ด.ช.ศุภกิจ  พฒันสิงห์

188 8963 ร.ต.อ.วสุวฒัน์  ปานเจริญ วิภาวดี ด.ช.ปวตัร  ปานเจริญ

189 6860 ด.ต.ธเนศ  จนัทเวช วิภาวดี ด.ญ.ณัฐรินีย ์ จนัทเวช

190 7757 ด.ต.วิจิตร  คีรีรัตน์ วิภาวดี ด.ช.ธนบตัร  คีรีรัตน์

191 10751 จ.ส.ต.สายณัห์  ทิพยค์าํ เวียงสระ ด.ญ.พิมพน์ภสั  ทิพยค์าํ

192 9142 ร.ต.อ.ประวติั  ศรีเทพ เวียงสระ ด.ญ.เนตรมณี  ศรีเทพ

193 5226 ด.ต.วชัรินทร์  ทองขาํ เวียงสระ ด.ญ.ณัฎฐกานต ์ ทองขาํ

194 8881 ร.ต.อ.เด่นชยั  แกว้เกิดเถื�อน ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ญาดา  แกว้เกิดเถื�อน

195 8538 ร.ต.อ.นราวุธ   จนัทร์พุ่ม ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พิชญธิดา   จนัทร์พุ่ม

196 10056 จ.ส.ต.หญิง ธญัลกัษณ์  โบศรี ศฝร.ภ.8 ด.ญ.อิสรีย ์ สามารถ

197 10055 จ.ส.ต.หญิง ปวนัรัตน์  วชิรเชาวพงศ์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธนภทัร  เชาวลิต

198 8853 จ.ส.ต.หญิง วลิษา  จนัทร์ประสงค์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ชญานนัทร์  จนัทร์ประสงค์

199 8853 จ.ส.ต.หญิง วลิษา  จนัทร์ประสงค์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภฺริณัฐศกร  จนัทร์ประสงค์

200 7070 ด.ต.ธนู  ชูนวลศรี ศฝร.ภ.8 ด.ช.ปารมี  ชูนวลศรี

201 7145 ด.ต.หญิง มยรุา  เจริญแกว้ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ชนาภา  เจริญแกว้

202 10272 ด.ต.ชาญณรงค ์ แสวงจิตร ศฝร.ภ.8 ด.ช.พุฒิภทัร์  แสวงจิตร

203 8825 จ.ส.ต.หญิง กลัยา  รักษาชล ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธรณัส  นุ่นขาว

204 8947 ร.ต.อ.หญิงชนิภา  ช่วยชูหนู ศฝร.ภ.8 ด.ช.พงศพ์ล  พรหมเทพ

205 10672 ร.ต.ท.ประเสริฐ  สีแกว้ ศพฐ.8 ด.ญ.ปพิชญา  สีแกว้

206 7992 ด.ต.สมภพ  ใจเยน็ ศพฐ.8 ด.ช.ศวสั  ใจเยน็

207 10792 ร.ต.อ.หญิงสุปราณี  แกว้กระจ่าง ศพฐ.8 ด.ญ.ณัฐณิชา  ประดิษฐส์าร

208 8267 พ.ต.ท.รณรงค ์ พลูสวสัดิ� เสวียด ด.ญ.ณัฐธนนัท ์ พลูสวสัดิ�

209 6317 ด.ต.วีรพนัธ ์ รักกะเปา เสวียด ด.ญ.ณปภชั  รักกะเปา

210 6241 ด.ต.อุดมศกัดิ�   พรมสวาสดิ� เสวียด ด.ช.ปวรุตม ์ พรมสวาสดิ�
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