
ลาํดับ ทะเบียน ยศ  ชื�อ - ชื�อสกุล สังกดั ชื�อบุตร

1 8960 ด.ต.สุชาติ  มณีกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ชนิดาภา  มณีกาญจน์

2 2602 ร.ต.ท.วาณิชย ์ ยวนเกิด กาญจนดิษฐ์ ด.ช.เนติธร   ยวนเกิด

3 5375 ด.ต.วีระชาติ  ทองชยั กาญจนดิษฐ์ ด.ช.กษิดิศ  ทองชยั

4 4808 ร.ต.อ.วชัรา  ชุมเชิงกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.เนติภูมิ  ชุมเชิงกาญจน์

5 5039 ร.ต.ต.พาศกัดิ�   ศรีอ่อน กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.สุทตัตา  ศรีอ่อน

6 4796 ด.ต.รายพร  กุลนอ้ย กาญจนดิษฐ์ ด.ช.เพธาย  กุลนอ้ย

7 5961 ด.ต.มนตรี  สุขเสวียด กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.มญัฑิตา  สุขเสวียด

8 7819 ด.ต.เอกชยั  สงพฒัน์แกว้ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.พรนภสั  สงพฒัน์แกว้

9 7942 ด.ต.พรเทพ  วิยทุธิ� กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.จิรัชญา  วิยทุธิ�

10 6992 ด.ต.สาํเริง  จริตงาม เกาะพะงนั ด.ช.เมธสั  จริตงาม

11 8190 ด.ต.ชชัวาลย ์ ตรีโชติ เกาะพะงนั ด.ญ.วรัมพร  ตรีโชติ

12 8190 ด.ต.ชชัวาลย ์ ตรีโชติ เกาะพะงนั ด.ช.ปวรปรัชญ ์ ตรีโชติ

13 10240 ร.ต.อ.สุเทพ  ว ั�นเสง้ เกาะพะงนั ด.ญ.ชมพแูพร   ว ั�นเสง้

14 10240 ร.ต.อ.สุเทพ  ว ั�นเสง้ เกาะพะงนั ด.ญ.กานตพิ์ชชา   ว ั�นเสง้

15 9627 ร.ต.อ.สถาพร  ชลสาคร เกาะพะงนั ด.ญ.ขวญัดาว  ชลสาคร

16 7121 ร.ต.ท.สุชาติ  เพชรประดบั เกาะสมุย ด.ช.ปรเมษฐ ์ เพชรประดบั

17 4249 ร.ต.ต.ชยัยทุธ ์ ถุงสุวรรณ เกาะสมุย ด.ญ.สุภสัสร  ถุงสุวรรณ

18 9266 ด.ต.สุริยน  ขอ้ยี�แซ่ เกาะสมุย ด.ช.สุรพศั  ขอ้ยี�แซ่

19 7356 ด.ต.ยทุธจกัร  ทองรอด เกาะสมุย ด.ช.อคัรพร  ทองรอด

20 8081 ด.ต.สายชน  ชูตรี เกาะสมุย ด.ช.โชติธญัเทพ  ชูตรี

21 7494 ร.ต.ท.จรัส  พฒัน์ทอง เกาะสมุย ด.ญ.ปรมาภรณ์   พฒัน์ทอง

22 7685 ด.ต.สิทธิชยั  ศิริวรรณ ขุนทะเล ด.ช.กรวิชญ ์ ศิริวรรณ

23 7620 ด.ต.สุพจน์  จนัทรักษ์ ขุนทะเล ด.ช.สนัติพงศ ์ จนัทรักษ์

24 5707 ด.ต.คาํรณ  สุดจนัทร์ ขุนทะเล ด.ช.ณัชพงศธ์รณ์  สุดจนัทร์

25 9503 ร.ต.อ.วชัรินทร์  ช่วยแกว้ ขุนทะเล ด.ญ.แกว้ชนก  ช่วยแกว้

26 10106 ด.ต.สมชาย  ทองรุด ขุนทะเล ด.ช.พิทกัษพล  ทองรุด

27 6242 ด.ต.รณชยั  เหมทานนท์ ขุนทะเล ด.ช.สุธินนัท ์ เหมทานนท์

28 7573 ร.ตอ.หญิง ศิโรลกัษม ์ พฒันกุล ขุนทะเล ด.ญ.พิชามญชุ ์  พฒันกุล

29 9497 พ.ต.ท.วทันา  จนัทร์ส่ง เขานิพนัธ์ ด.ช.พงศภคั  จนัทร์ส่ง

30 6052 ร.ต.อ.สุรศกัดิ�   เนียมช่วย เขานิพนัธ์ ด.ญ.กีรติ   เนียมช่วย

รายชื�อสมาชิกยื�นขอรับทุนการศึกษาบุตร (ทุนส่งเสริมระดับประถม   )
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31 8248 ด.ต.ประดิษฐ ์ ติกขนา เขานิพนัธ์ ด.ช.ติณปกรณ์    ติกขนา

32 5589 ด.ต.ประเสริฐ  จา้ยเกิด เขานิพนัธ์ ด.ช.ปฐวี  จา้ยเกิด

33 5579 ด.ต.เดชา  แกว้ทองสร คีรีรัฐนิคม ด.ช.ฉตัรกมล   แกว้ทองสร

34 6424 ด.ต.มนตรี  ภู่สุวรรณ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ณิชานาฎ  ภู่สุวรรณ

35 5803 ด.ต.ศุภศิลป์  อินชนะ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ณัฐวลญัช ์ อินชนะ

36 5803 ด.ต.ศุภศิลป์  อินชนะ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.อชิรญาณ์   อินชนะ

37 8386 ด.ต.สรชยั  ศรีพุฒ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.พลอยชมพ ู ศรีพุฒ

38 9216 ด.ต.สุธรรม  สมัพนัธ์ คีรีรัฐนิคม ด.ช.สิงหนาท  สมัพนัธ์

39 9216 ด.ต.สุธรรม  สมัพนัธ์ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.วิมลสิริ  สมัพนัธ์

40 8804 ร.ต.ท.ธนพลกฤษณ์ ศรีกุลวงษ์ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.กญัญาพฒัน์  ศรีกุลวงษ์

41 10014 จ.ส.ต.หญิง รุ่งอรุณ  สินโพธิ� คีรีรัฐนิคม ด.ช.ณัฐกิตติ�   หงษส์ระแกว้

42 9545 ร.ต.อ.เดชา  จิมจวน เคียนซา ด.ญ.พิชชานนัท ์ จิมจวน

43 4815 ด.ต.เดโช  เพชรรัตน์ เคียนซา ด.ช.ธนวฒัน์  เพชรรัตน์

44 6382 ด.ต.สรรชยั  คงท่าฉาง เคียนซา ด.ช.กฤชนนท ์คงท่าฉาง

45 9602 ร.ต.อ.สนัติ  อ่อนพร้อม เคียนซา ด.ช.ภูธเนศ  อ่อนพร้อม

46 9043 ร.ต.อ.ภคัพล  นวนเปียน เคียนซา ด.ญ.ฑริตา  นวนเปียน

47 6757 ร.ต.อ.ฉตัรกมล  สายณัห์ เคียนซา ด.ญ.จารวี  สายณัห์

48 5833 ด.ต.สมยั  กนัสุทธิ� เคียนซา ด.ช.เจตณัฐ  กนัสุทธิ�

49 6622 ด.ต.ชโลธร  พรหมทองรักษ์ เคียนซา ด.ช.คณบดี  พรหมทองรักษ์

50 9545 ร.ต.อ.เดชา  จิมจวน เคียนซา ด.ญ.ญานิศา  จิมจวน

51 8643 ร.ต.อ.ปัณณวฒัน์   ทองชาติ เคียนซา ด.ญ.ศิรดา   ทองชาติ

52 6284 ร.ต.อ.สมเกียติ  สงัขน์าค เคียนซา ด.ช.สิรภพ  สงัขน์าค

53 8643 ร.ต.อ.ปัณณวฒัน์   ทองชาติ เคียนซา ด.ญ.ลกัษิกา  ทองชาติ

54 7525 ร.ต.อ.สมนึก  ฉิมมี เคียนซา ด.ช.ภูริพฒัน์   ฉิมมี

55 9691 ร.ต.อ.วิวรรธน์  สิงหพนัธุ์ ชยับุรี ด.ญ.พิชญธิตา  สิงหพนัธุ์

56 8437 พ.ต.ท.กิตติพล  ดวงศิริ ชยับุรี ด.ญ.วิรศรา  ดวงศิริ

57 6203 ด.ต.เอกชยั  บุษยเ์พชร ชยับุรี ด.ญ.ณัฐวลญัช ์ บุษยเ์พชร

58 9927 ร.ต.ท.สิทธิรัตน์  แสงจนัศิริ ชยับุรี ด.ช.นนัทท์รัตน์   แสงจนัศิริ

59 6588 ด.ต.ไพรฤทธิ�   มณีนวล ชยับุรี ด.ช.ปัณณวฒัน์  มณีนวล

60 5887 ด.ต.นพดล  สงัขเ์ลื�อน ชยับุรี ด.ช.ธนกฤติ  สงัขเ์ลื�อน
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61 9313 ร.ต.อ.หญิง อรทยั  เจริญขวญั ชยับุรี ด.ช.ภรภทัรพงศ ์ ศรีเทพ

62 6821 ด.ต.จารึก  จีนไทย ไชยา ด.ญ.เจนจิรา  จีนไทย

63 5827 ด.ต.ศฤงคาร  พฒัฉิม ไชยา ด.ช.วีรภทัร  พฒัฉิม

64 5831 ด.ต.โกวิท  นิลทน ไชยา ด.ช.อาริส นิลทน

65 5525 ร.ต.อ.ถวลัย ์ สุขศิริ ไชยา ด.ญ.ธวลัรัตน์  สุขศิริ

66 9285 ด.ต.สาโรช  แกว้เพชร ไชยา ด.ญ.ศุภิตา  แกว้เพชร

67 8763 ด.ต.วิทยา  เพิ�มพารารักษ์ ไชยา ด.ญ.พลอยขวญั  เพิ�มพารารักษ์

68 10588 จ.ส.ต.ธรณัส  พรอนนัตไ์พศาล ดอนสกั ด.ญฐานิตา  พรอนนัตไ์พศาล

69 9518 ร.ต.อ.เอกลกัษ ์ มากใหม่ ดอนสกั ด.ญ.พลอยปภสั   มากใหม่

70 8534 ร.ต.ท.ยศ  คงพยคัฆ์ ดอนสกั ด.ช.กษิดิศ  คงพยคัฆ์

71 7713 ร.ต.อ.สุวิทย ์ ช่วยมิตร ดอนสกั ด.ช.เมธสั  ช่วยมิตร

72 6694 ร.ต.อ.อาเดียว  มะค่อม ดอนสกั ด.ช.ธนกร  มะค่อม

73 5454 ร.ต.อ.ปรีชา  สุขสงค์ ดอนสกั ด.ช.วงศพ์ทัธ ์ สุขสงค์

74 5454 ร.ต.อ.ปรีชา  สุขสงค์ ดอนสกั ด.ญ.นภสัฐสรณ์  สุขสงค์

75 5454 ร.ต.อ.ปรีชา  สุขสงค์ ดอนสกั ด.ช.ปาลกรภทัร  สุขสงค์

76 9157 ร.ต.อ.หญิง  ปิยะวรรณ  ไกรแกว้ ตรวจคนเขา้เมือง ด.ญ.สิราวรรณ  ไกรแกว้

77 9157 ร.ต.อ.หญิง  ปิยะวรรณ  ไกรแกว้ ตรวจคนเขา้เมือง ด.ช.ปิยพงศ ์  ไกรแกว้

78 7207 ด.ต.ภาสกร  บุญล่อง ตรวจคนเขา้เมือง ด.ญ.ชวลัญา  บุญล่อง

79 9260 ร.ต.อ.วิฑูรย ์ รักษาวงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.เขมณัฐ  รักษาวงศ์

80 8741 ร.ต.อ.หญิงพิชามญชุ ์ วงษจิ์ตร ต่างจงัหวดั ด.ช.พศิน  วงษจิ์ตร

81 8741 ร.ต.อ.หญิงพิชามญชุ ์ วงษจิ์ตร ต่างจงัหวดั ด.ช.นนทธ์วชั  วงษจิ์ตร

82 7521 ร.ต.อ.วิรัตน์  เพชรชู ต่างจงัหวดั ด.ช.ธีรพล  เพชรชู

83 9403 ร.ต.อ.หญิง วิจิตรานุช คาํภูนอก ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณชญานุช  ผึ�งเลก็

84 8800 จ.ส.ต.หญิง ศิริวรรณ สุวรรณรัตน์ ต่างจงัหวดั ด.ช.ศิริพงศ ์ สุวรรณรัตน์

85 6263 ด.ต.วิระศกัดิ�   ธราพร ต่างจงัหวดั ด.ญ.หงสรถ  ธราพร

86 10337 ส.ต.ท.ปัฐพล  สุคนธรส ต่างจงัหวดั ด.ญ.เอื�อองักรู  สุคนธรส

87 9088 ร.ต.ต.กฤติเดช   เพชรขวญั ต่างจงัหวดั ด.ช.สุภเวช  เพชรขวญั

88 6559 ร.ต.อ.อภิชาติ  บุหลนั ต่างจงัหวดั ด.ช.ยศวนัต ์ บุหลนั

89 7539 ร.ต.ท.อภิชาติ  พรหมมนตรี ต่างจงัหวดั ด.ญ.ฐิติชญา   พรหมมนตรี

90 5156 ร.ต.อ.หญิง ณิชาภทัร   พุทธรงค์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.สุชญัญา  เนียมสมบติั
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91 9101 ด.ต.หญิง  พรรณี    นิสภา ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปราญชลี ด่อนแผว้

92 9101 ด.ต.หญิง  พรรณี    นิสภา ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปุลวชัร  ด่อนแผว้

93 8791 จ.ส.ต.หญิง อนญัญา บุญวงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.พศวตั  บุญวงศ์

94 6859 ร.ต.อ.สุรินทร์  ไกรสิทธิ� ต่างจงัหวดั ด.ช.ปรินทร  ไกรสิทธิ�

95 8831 ร.ต.อ.ปรีชา  สุดสาย ต่างจงัหวดั ด.ช.วาริช  สุดสาย

96 8831 ร.ต.อ.ปรีชา  สุดสาย ต่างจงัหวดั ด.ช.วสุธา  สุดสาย

97 9141 ร.ต.อ.สายนัต ์  นาทอง ต่างจงัหวดั ด.ช.กฤตภาส  นาทอง

98 10305 ด.ต.ธีระยทุธ  ทิพยสุ์วรรณ ต่างจงัหวดั ด.ช.พสิษฐ  ทิพยสุ์วรรณ

99 6909 ร.ต.อ.ธีรยทุธ ์ วิทิพยร์อด ต่างจงัหวดั ด.ช.ปรภคั  วิทิพยร์อด

100 9818 ร.ต.อ.จรรยง  โลหกิจ ต่างจงัหวดั ด.ญ.สุภาพิดา  โลหกิจ

101 6164 ด.ต.ชาํนาญ  รักชนะ ต่างจงัหวดั ด.ช.ภูวดล  รักชนะ

102 8449 ด.ต.สุทิน  ประวติั ต่างจงัหวดั ด.ช.ณภทัร  ประวติั

103 9119 ด.ต.ทวีศกัดิ�   แกว้เจริญ ต่างจงัหวดั ด.ช.กฤศณพน  แกว้เจริญ

104 9128 ร.ต.อ.อรรถวุฒิ  พฒัน์คง ต่างจงัหวดั ด.ช.ภาคิน  พฒัน์คง

105 10660 พ.ต.ท.สุทศั  พรหมอกัษร ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฐมน  พรหมอกัษร

106 5517 ร.ต.อ.สุชาติ  หนูชยัแกว้ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิมพช์นก  หนูชยัแกว้

107 7505 พ.ต.ท.วรวิทย ์ เจริญศุภผล ต่างจงัหวดั ด.ญ.วรัสยา เจริญศุภผล

108 8728 พ.ต.ท.กฤษณะ  หยาดคาํ ต่างจงัหวดั ด.ช.ธีร์จุฑา  หยาดคาํ

109 9904 ด.ต.สมิง  ชูสุข ตาํรวจนํ� า ด.ช.สรวิชญ ์ ชูสุข

110 9611 ด.ต.เกรียงไกร  แซ่ฮ๋ง ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ธนาวดี  แซ่ฮ๋ง

111 9954 ด.ต.สานาถ  พลายดว้ง ตาํรวจนํ� า ด.ญ.อุรัสยา พลายดว้ง

112 9954 ด.ต.สานาถ  พลายดว้ง ตาํรวจนํ� า ด.ช.ฟาดิล  พลายดว้ง

113 9954 ด.ต.สานาถ  พลายดว้ง ตาํรวจนํ� า ด.ช.ฟารุค  พลายดว้ง

114 9116 พ.ต.ท.วินยั  นิ�มฟัก ตาํรวจนํ� า ด.ญ.อิสรีย ์ นิ�มฟัก

115 8912 ด.ต.สมัพนัธ ์ พรหมทองแกว้ ตาํรวจนํ� า ด.ช.ปภงักร  พรหมทองแกว้

116 10729 ด.ต.ณัฐวตัร  สุขราม ตาํรวจนํ� า ด.ช.ธนกฤต  สุขราม

117 10729 ด.ต.ณัฐวตัร  สุขราม ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ญานิศา  สุขราม

118 8931 พ.ต.ท.เศรษฐพงศ ์ ทองทราย ตาํรวจนํ� า ด.ช.กษิดิ� เดช  ทองทราย

119 6828 ด.ต.ปัณณธร  โพธิ� ถาวร ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ธญัญพิ์ชชา  โพธิ� ถาวร

120 5387 ด.ต.สาํเนียง  สงัขเ์ลื�อน ตาํรวจนํ� า ด.ช.ศุภกร  สงัขเ์ลื�อน
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121 5433 ด.ต.สุรเดช  สุทธิรักษ์ ตาํรวจนํ� า ด.ช.จุฑาภทัร  สุทธิรักษ์

122 8930 ด.ต.สญัญา  เจริญสิน ตาํรวจนํ� า ด.ช.ภาณุพงศ ์ เจริญสิน

123 8899 ร.ต.ท.ชดั  ศิริบุญวฒัน์ ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ณัฐวรา  ศิริบุญวฒัน์

124 6291 ด.ต.จุมพฎ  โชติช่วง ตาํรวจนํ� า ด.ช.ภาคภูมิ โชติช่วง

125 8904 ด.ต.คาํนึง  กล่อมแกว้ ตาํรวจนํ� า ด.ช.ธนภทัร  กล่อมแกว้

126 6291 ด.ต.จุมพฎ  โชติช่วง ตาํรวจนํ� า ด.ญ.พิมพใ์จ  โชติช่วง

127 6945 ด.ต.ศราวุฒิ  จตุัรงคแ์สง ท่าฉาง ด.ญ.ปนุชศรา  จตุัรงคแ์สง

128 6945 ด.ต.ศราวุฒิ  จตุัรงคแ์สง ท่าฉาง ด.ช.เอราวณั   จตุัรงคแ์สง

129 8965 ร.ต.ท.อาคม  เกษสถิตย์ ท่าฉาง ด.ญพิมพม์าดา  เกษสถิตย์

130 4735 ร.ต.ต.บรรพต  วรรณวิริยะ ท่าฉาง ด.ช.ชยตุพงศ ์ วรรณวิริยะ

131 6520 ด.ต.จงกล  ซงัธาดา ท่าฉาง ด.ญ.พิมพว์ลญัช ์ซงัธาดา

132 4645 ด.ต.เนาว ์ แท่นสงค์ ท่าฉาง ด.ญ.พิมพม์าดา แท่นสงค์

133 6472 ด.ต.ธนญัชยั  ปรีชาเชี�ยว ท่าฉาง ด.ญ.ธญัชนก  ปรีชาเชี�ยว

134 7193 ด.ต.สรวิศ  พินิจอกัษร ท่าฉาง ด.ญ.เตชินี   พินิจอกัษร

135 9391 พ.ต.ท.อรรถวุฒิ  สุทธิวิริยาภรณ์ ท่าชนะ ด.ช.ณัฐวิทย ์  สุทธิวิริยาภรณ์

136 9391 พ.ต.ท.อรรถวุฒิ  สุทธิวิริยาภรณ์ ท่าชนะ ด.ช.ณฎฐกร  สุทธิวิริยาภรณ์

137 7558 ด.ต.ณัฐชยั  อินทร์ท่าฉาง ท่าชนะ ดช.ณัฐชนน   อินทร์ท่าฉาง

138 9456 ด.ต.อารักข ์ เพชรเขียว ท่าชนะ ด.ญ.พชัรพร  เพชรเขียว

139 6530 ด.ต.ทวีศกัดิ�   อินทร์เนื�อง ท่าชนะ ด.ช.อติชาติ  อินทร์เนื�อง

140 9250 จ.ส.ต.สาโรจน์  คาํแหง ท่าชนะ ด.ช.สุรวิชญ ์คาํแหง

141 9506 ด.ต.สมชาย  แกว้สี ท่าชนะ ด.ช.วิชชากร  แกว้สี

142 8970 ด.ต.ยทุธศกัดิ�   พานิชกุล ท่าชนะ ด.ช.ภควตั  พานิชกุล

143 7368 ร.ต.ต.ธนิต  ยมสวสัดิ� ท่าชนะ ด.ช.เจริญวิทย ์ ยมสวสัดิ�

144 9210 ด.ต.สุติภาพ  อินทร์ชุมนุม ท่าชนะ ด.ญ.สุพิทชา  อินทร์ชุมนุม

145 6024 ด.ต.ประสาร  ญาสิทธิ� ท่าชนะ ด.ญ.ณัฐณิชา   ญาสิทธิ�

146 7993 พ.ต.ท.สนั�น  ศรีสุวรรณโน ท่าชนะ ด.ช.กมัปนาท  ศรีสุวรรณโน

147 10702 พ.ต.ท.สุรินทร์  ใจแน่ ท่าชนะ ด.ช.สุรัช  ใจแน่

148 7081 ด.ต.สาธิต  ชูจิตร ท่าชี ด.ญ.นภทัรธญา  ชูจิตร

149 10158 ด.ต.อาํนาจ  เกื�อดว้ง ท่าชี ด.ช.ดนยั  เกื�อดว้ง

150 7376 ด.ต.พงคท์ร  พวงแกว้ ท่าชี ด.ญ.เมธินี  พวงแกว้



ลาํดับ ทะเบียน ยศ  ชื�อ - ชื�อสกุล สังกดั ชื�อบุตร

รายชื�อสมาชิกยื�นขอรับทุนการศึกษาบุตร (ทุนส่งเสริมระดับประถม   )

151 6792 ด.ต.มนตรี  เพชรโพธิ� ท่าชี ด.ช.ภูมิเพชร  เพชรโพธิ�

152 6589 ด.ต.ฉตัรชยั  ตอ้ยแกว้ ท่าชี ด.ญ.วาสินา  ตอ้ยแกว้

153 4800 ด.ต.ธนนัตท์ศัน์  วิทยปรีชากุล ท่าชี   ด.ช.ยศวริศ  วิทยปรีชากุล

154 5857 ด.ต.วชัรากร  พริกบุญจนัทร์ นปพ ด.ช.ศิวกร  พริงบุญาจนัทร์

155 9290 ร.ต.อ.บุญฤทธิ�   สุดทองคง นปพ ด.ญ.ชญาภา  สุดทองคง

156 6301 ร.ต.อ.ไพรประสิทธิ�   จิตรมุ่ง นปพ ด.ญ.จิตกมนต ์ จิตรมุ่ง

157 10065 จ.ส.ต.ศุภชยั  บวัสุวรรณ นปพ ด.ช.สิรวิชญ ์บวัสุวรรณ

158 3639 ด.ต.บุญโลม  มณีโชติ นปพ. ด.ญ.รมยช์ลี  มณีโชติ

159 10407 ส.ต.ท.กฤษณะ  ดาํเกลี�ยง บก.สส.ภ.8 ด.ช.ธนกฤต  ดาํเกลี�ยง

160 6414 ด.ต.กาํแหง  เพชรศรี บก.สส.ภ.8 ด.ช.ปัณณวิชญ ์ เพชรศรี

161 9018 ด.ต.เอกวิทย ์ สถาพร บก.สส.ภ.8 ด.ช.กิตติศกัดิ�   สถาพร

162 9649 ร.ต.อ.ธีรยทุธ  ศุภราช บก.สส.ภ.8 ด.ช.ศุภกร  ศุภราช

163 8491 ด.ต.ไกรวิสิษฏ ์ มณีนอ้ย บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ศุภสุตา  มณีนอ้ย

164 5702 พ.ต.อ.สถาพร  พฒันรักษ์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.เรณุกา   พฒันรักษ์

165 9442 ร.ต.อ.ทนงเอก  พฒันภากรณ์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.สิริวิมล  พมันภากรณ์

166 9641 ด.ต.วิชิต  วรรณบวร บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ช่อตะวนั  วรรณบวร

167 7101 ด.ต.สานนท ์ สม้เกิด บก.สส.ภ.8 ด.ช.ณัฐยทุธ ์ สม้เกิด

168 6019 พ.ต.อ.ณพชร  เขียดแกว้ บก.สส.ภ.8 ด.ช.วงศภคั  เขียดแกว้

169 4292 ร.ต.ต.สมภาศ  สุพรรณดิษฐ์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ศุภโชค  สุพรรณดิษฐ์

170 5853 ร.ต.อ.อภิชาญ  หสัโสะ บก.สส.ภ.8 ด.ช.นรวิชญ ์ หสัโสะ

171 6447 ด.ต.วิสิทธิพร  ละออสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ธีรสิทธิ�   ละออสุวรรณ

172 9750 ร.ต.ท.พรประเสริฐ  สีดาํ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ปองคุณ  สีดาํ

173 9646 ด.ต.ภาสกร  ชุมสวสัดิ� บก.สส.ภ.8 ด.ช.ณัฐนนท ์ ชุมสวสัดิ�

174 9646 ด.ต.ภาสกร  ชุมสวสัดิ� บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ชิชญานทัธ ์ ชุมสวสัดิ�

175 5855 ด.ต.กิตติศกัดิ�   ดาวสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณัฐธิดา  ดาวสุวรรณ

176 10167 ด.ต.อสันยั  ศรีสงัขว์าลย์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.วรกฤศ  ศรีสงัขว์าลย์

177 10167 ด.ต.อสันยั  ศรีสงัขว์าลย์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ศศลกัษณ์  ศรีสงัขว์าลย์

178 5855 ด.ต.กิตติศกัดิ�   ดาวสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.พาขวญั  ดาวสุวรรณ

179 9659 จ.ส.ต.เอกพงค ์ สตัตะพนัธ์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ธนน  สตัตะพนัธ์

180 4816 ด.ต.สุวรรณ  พรหมรุ่ง บก.สส.ภ.8 ด.ญ.วรรณิดา  พรหมรุ่ง
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181 10447 ด.ต.พิศิษฐ ์ ครรชิต บก.อก.ภ.8 ด.ญ.ธญัธิตา  ครรชิต

182 8836 ร.ต.อ.เรวดี  จนัทร์ประดิษฐ์ บก.อก.ภ.8 ด.ญ.วิรุฬห์กญัญ ์ ไชยฤกษ์

183 9753 ร.ต.อ.ธานี  วิรวิกรม บก.อก.ภ.8 ด.ช.ภูริทตั   วิรวิกรม

184 8363 พ.ต.ต.จารุวตัร  จารุพนัธ์ บก.อก.ภ.8 ด.ช.ณัฎฐกิจติ�   จารุพนัธ์

185 10250 ร.ต.อ.หญิงนวพร ช่วยเกลี�ยง บอ.อก.ภ.8 ด.ญ.วาริศา  ทุมมาลี

186 10466 จ.ส.ต.นสัรน  เร่สนั บอ.อก.ภ.8 ด.ญ.จสัมิน  เร่สนั

187 8303 ด.ต.อกัษร  คงรัตน์ บ่อผดุ ด.ช.พสุธร  คงรัตน์

188 7173 ร.ต.อ.โสภณ  มากสุวรรณ์ บ่อผดุ ด.ญ.พิชญช์านนัท ์ มากสุวรรณ์

189 6741 ด.ต.ธงชยั  สุขปาน บ่อผดุ ด.ช.เนติภูมิ  สุขปาน

190 7203 ด.ต.สมศกัดิ�   เยน็ใจ บ่อผดุ ด.ญ.สรณ์สิริ  เยน็ใจ

191 7203 ด.ต.สมศกัดิ�   เยน็ใจ บ่อผดุ ด.ช.ประไนย  เยน็ใจ

192 6169 ด.ต.สุทศัน์  สุดชี บ่อผดุ ด.ช.พนัธรักษ ์ สุดชี

193 7794 ด.ต.สุพร  เหมรังษี บ่อผดุ ด.ช.ตรีภพ  เหมรังษี

194 7794 ด.ต.สุพร  เหมรังษี บ่อผดุ ด.ช.รัฐธรรมนูญ  เหมรังษี

195 9700 ร.ต.อ.นรินทร์  ถิ�นแกว้ บ่อผดุ ด.ญ.ชนฐักานต ์ ถิ�นแกว้

196 6787 ด.ต.วารี  ผดุเผอืก บ่อผดุ ด.ญ.เมธาวินี  ผดุเผอืก

197 6521 ด.ต.สมพร  คงทน บ่อผดุ ด.ช.ชนญั�ู  คงทน

198 7736 ด.ต.สาธิต  คงช่วย บ่อผดุ ด.ญ.ตรีสรา  คงช่วย

199 9132 ด.ต.กิติศกัดิ�   ตามี บ่อผดุ ด.ญ.จุฑามาศ  ตามี

200 7736 ด.ต.สาธิต  คงช่วย บ่อผดุ ด.ญ.นนัทน์ภทัร  คงช่วย

201 8665 ร.ต.อ.ทินภทัร  ศรีรักษา บ่อผดุ ด.ญ.รักษา  ศรีรักษา

202 6509 ด.ต.พิพฒัน์  ทองแดง บ่อผดุ ด.ช.ยศภทัร  ทองแดง

203 6509 ด.ต.พิพฒัน์  ทองแดง บ่อผดุ ด.ญ.ธฤดี  ทองแดง

204 6947 ด.ต.วีระพล  ไสยกิจ บ่อผดุ ด.ช.ภทัรพล  ไสยกิจ

205 5421 ด.ต.อรุณ  ชยัทิพย์ บ่อผดุ ด.ญ.ปภาวดี  ชยัทิพย์

206 7807 ด.ต.อาํนาจ  กิ�มเซียะ บ่อผดุ ด.ช.ธนกฤต  กิ�มเซียะ

207 6781 ด.ต.ทวีศกัดิ�   ดว้งกิจ บ่อผดุ ด.ช.สุธาภสัส์ ดว้งกิจ

208 10782 ด.ต.ชยัณรงค ์ ทองรอด บ่อผดุ ด.ช.ชชัพิมุข  ทองรอด

209 7911 พ.ต.ท.กรณ์  ทองปรีชา บางมะเดื�อ ด.ช.อจัฉริยะ  ทองปรีชา

210 10090 ด.ต.ภานุวฒัน์  จนัทราวรรณกุล บางมะเดื�อ ด.ช.พิธิวิต   จนัทราวรรณกุล
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211 4926 ด.ต.อุดม  สมบูรณ์ บางมะเดื�อ ด.ญ.เกวลิน  สมบูรณ์

212 6562 ด.ต.รัตนศกัดิ�   จรัล บางมะเดื�อ ด.ญ.ศรัณยภ์ทัร  จรัล

213 6562 ด.ต.รัตนศกัดิ�   จรัล บางมะเดื�อ ด.ญ.ปาลิตา  จรัล

214 10146 ส.ต.ท.สายชล  นาคกนั บางมะเดื�อ ด.ช.กฤตเมธ นาคกนั

215 10146 ส.ต.ท.สายชล  นาคกนั บางมะเดื�อ ด.ช.เกียรติธนพฒัน์ นาคกนั

216 7500 ร.ต.อ.เอกชยั  ณ นคร บางสวรรค์ ด.ช.ศกัรินทร์   ณ นคร

217 6273 ด.ต.ปรีดี  บุษยเ์พชร บา้นตาขุน ด.ช.ศิรวิชญ ์ บุษยเ์พชร

218 5959 ด.ต.อนุวตัร  ช่วยบางเดื�อ บา้นตาขุน ด.ญ.นํ� าทิพย ์ ช่วยบางเดื�อ

219 7653 ด.ต.อุดม  รัตนเกลา้ บา้นตาขุน ด.ญ.กนัตพิชญ ์ รัตนเกลา้

220 6096 ด.ต.ธีระพงษ ์ ศึกเสือ บา้นตาขุน ด.ช.ณัฐวุฒิ  ศึกเสือ

221 7725 ร.ต.อ.ชาญณรงค ์ จนัทร์คง บา้นตาขุน ด.ญ.มนสันนัท ์ จนัทร์คง

222 10204 ร.ต.อ.สุวิทย ์ ชณาชล บา้นตาขุน ด.ญ.ณฐมน  ชณาชล

223 10094 ร.ต.อ.สมศกัดิ�   ฤทธิกุล บา้นตาขุน ด.ช.ยศพนธ ์ ฤทธิกุล

224 3560 ร.ต.อ.สมชยั  หนูนาค บา้นนาเดิม ด.ญ.ตวงพลอย  หนูนาค

225 5963 ร.ต.อ.ฤกษช์ยั  วงศอิ์นทร์ บา้นนาเดิม ด.ญ.พรนภสั  วงศอิ์นทร์

226 4450 พ.ต.ท.เดโช  คงสุข บา้นนาเดิม ด.ช.พชัรพล  คงสุข

227 4174 ร.ต.ต.พนม  สะราคาํ บา้นนาเดิม ด.ญ.กฤติมา  สะราคาํ

228 7083 ด.ต.อนุชา  รัตนแกว้ บา้นนาเดิม ด.ช.ศิรัณ   รัตนแกว้

229 7601 ร.ต.อ.ศุภกิจ  อินคชสาร บา้นนาเดิม ด.ช.ธน  อินคชสาร

230 5656 ด.ต.ปรีดา  แสงจนัศิริ บา้นนาเดิม ด.ญ.ปภชัญา   แสงจนัศิริ

231 7354 ด.ต.กวิน  ภกัดีไทย บา้นนาเดิม ด.ญ.ชุติกาญจน์  ภกัดีไทย

232 7404 ร.ต.อ.อาํนาจ  หนูพาสุข บา้นนาเดิม ด.ญ.ปัทมพร หนูพาสุข

233 9666 ร.ต.อ.ธานนท ์ เฉลิมมิตร บา้นนาเดิม ด.ช.ขตัติยะ เฉลิมมิตร

234 6378 ด.ต.เอกพงศ ์ เพง็สกุล บา้นนาสาร ด.ช.ภูวิศ  เพง็สกุล

235 5785 ด.ต.ธนาธิป  ศรีบวัทอง บา้นนาสาร ด.ช.ธีรภทัร  ศรีบวัทอง

236 5785 ด.ต.ธนาธิป  ศรีบวัทอง บา้นนาสาร ด.ช.ณัชพ ล ศรีบวัทอง

237 7781 ด.ต.สามารถ  ชื�นบุตร บา้นนาสาร ด.ญ.เบญจพร  ชื�นบุตร

238 5757 ด.ต.ถวลัย ์ ประชุมรัตน์ บา้นนาสาร ด.ญ.กรกนก  ประชุมรัตน์

239 4497 ด.ต.สาธิต  เพช็รสุวรรณ์ บา้นนาสาร ด.ญ.ธญัวรัตม ์  เพช็รสุวรรณ์

240 7585 ร.ต.อ.ภทัรพงศ ์ เพชรมีแกว้ บา้นนาสาร ด.ญ.ปิยธิดา  เพชรมีแกว้
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241 8016 ร.ต.อ.มานพ  เทียมมนู บา้นนาสาร ด.ช.สุกฤษฎิ�    เทียมมนู

242 7506 พ.ต.ท.สุรัตน์  ม่วงศรี บา้นนาสาร ด.ญ.สุพิชญา  ม่วงศรี

243 7506 พ.ต.ท.สุรัตน์  ม่วงศรี บา้นนาสาร ด.ญ.คณพศ  ม่วงศรี

244 7621 ด.ต.สุวรรณ  จนัทฤทธิ� บา้นนาสาร ด.ช.ชชัวลั  จนัทฤทธิ�

245 8174 ร.ต.ท.บณัฑิต  ไทยทอง บา้นนาสาร ด.ช.รัชชานนท ์ ไทยทอง

246 6809 ด.ต.ดลจิตร  ชูจิตร บา้นนาสาร ด.ช.ดุลยวตั  ชูจิตร

247 5313 ด.ต.ศุภชยั  บุญชู บา้นนาสาร ด.ญ.บุญวรีย ์ บุญชู

248 7076 ร.ต.อ.วิรัตน์  เพชรรัตน์ บา้นนาสาร ด.ญ.สิริกร  เพชรรัตน์

249 7370 ด.ต.โชติพนัธ ์ เขียวแดง บา้นนาสาร ด.ญ.กวินธิดา  เขียวแดง

250 8213 พ.ต.ท.วริทธ ์ ศิวายพราหมณ์ บาํนาญ ด.ช.ไกรวิชญ ์ ศิวายพราหมณ์

251 9072 ร.ต.ต.เปรม  อินทรบุรี บาํนาญ ด.ช.วรมนัต ์ อินทรบุรี

252 8086 ด.ต.หญิง สุชาดา  นาคปรุง พนม ด.ญ.รักรดา  ชูศรี

253 3608 ร.ต.ต.ณรงคช์ยั  ศรีเกื�อ พนม ด.ช.พงศศิ์ริ    ศรีเกื�อ

254 8086 ด.ต.หญิง สุชาดา  นาคปรุง พนม ด.ญ.บณัฑิตา  สมบติั

255 6574 ร.ต.อ.สุทศัน์  ทองมา พนม ด.ช.ทศัน์พล  ทองมา

256 7078 ด.ต.สุนนัต ์สุปันตี พนม ด.ญ.พิชชาภา สุปันตี

257 6485 ด.ต.โสภณ  ชยัมงคล พนม ด.ญ.ณิชานนัท ์ ชยัมงคล

258 8289 พ.ต.ท.กรกฤช  สตัตรัตน์ พนม ด.ช.อานนทณ์ัฎฐ ์ สตัตรัตน์

259 6811 ด.ต.ศุภชาติ  สุบรรณพนัธ์ พนม ด.ญ.พรรณรัตน์  สุบรรณพนัธ์

260 6214 ด.ต.สวสัดิ�   อินทร์เนื�อง พนม ด.ญ.ญาดา  อินทร์เนื�อง

261 7137 ร.ต.อ.จกัภพ  ขวญัแกว้ พนม ด.ญ.กนกพิชญ ์  ขวญัแกว้

262 6274 ร.ต.อ.สาคร  ขาํนุย้ พระแสง ด.ช.ปุณณสิน  ขาํนุย้

263 6212 ร.ต.อ.มีศกัดิ�   เทพบุรี พระแสง ด.ช.กษิดิ� เดช  เทพบุรี

264 4350 ร.ต.ต.คณาธิป  ศรีไสยเพชร พระแสง ด.ช.ศิริวิทย ์ ศรีไสยเพชร

265 7833 ร.ต.ท.นพดล  ลาํใย พุนพิน ด.ญ.ศุภณัฐ  ลาํใย

266 6028 ด.ต.วรวิทย ์ สุปันตี พุนพิน ด.ญ.ฐานิตา  สุปันตี

267 6565 ด.ต.เกียรติศกัดิ�   พินชู พุนพิน ด.ช.ภาคิน  พินชู

268 6916 ด.ต.ไพศาล  อินทร์ทอง พุนพิน ด.ช.อภิสิทธิ�   อินทร์ทอง

269 6927 ด.ต.ธรรมรัตน์  นวลวฒัน์ พุนพิน ด.ญ.เบญญาภา  นวลวฒัน์

270 5871 ร.ต.อ.มานิตย ์ ทองชั�ง พุนพิน ด.ช.สรวชัญ ์ทองชั�ง
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271 4483 ร.ต.ต.จีรศกัดิ�   สิงพรหม พุนพิน ด.ญรัชนาท   สิงพรหม

272 9061 ร.ต.อ.ธรรมประสิทธิ�   ยงยศยิ�ง พุนพิน ด.ช.กฤตภาส  ยงยศยิ�ง

273 4772 ด.ต.เสน่ห์  รูปโอ พุนพิน ด.ช.อภิรักษ ์ รูปโอ

274 9601 จ.ส.ต.ทิพยทุธ  ภกัดีแกว้ พุนพิน ด.ช.ภูวิศ  ภกัดีแกว้

275 9357 ด.ต.ปรีชา  พลาคม พุนพิน ด.ญ.กมลวรรณ พลาคม

276 7818 ด.ต.วชัรินทร์  สิทธิชู พุนพิน ด.ช.วชิรวิทย ์ สิทธิชู

277 7234 ด.ต.สุนทร  ฤทธิรงค์ พุนพิน ด.ช.ธนฤทธิ�   ฤทธิ� รงค์

278 7234 ด.ต.สุนทร  ฤทธิรงค์ พุนพิน ด.ช.ธนกฤต   ฤทธิ� รงค์

279 5872 ด.ต.เทพกร  ริยาพนัธ์ พุนพิน ด.ญ.ปิยธิดา  ริยาพนัธ์

280 5872 ด.ต.เทพกร  ริยาพนัธ์ พุนพิน ด.ช.ปิยพล  ริยาพนัธ์

281 8335 ด.ต.จรัญ   บ่อนอ้ย พุนพิน   ด.ช.สิรภพ บ่อนอ้ย

282 5874 ด.ต.นพรัตน์  นุย้สุวรรณ พุนพิน ด.ช.นพวิทย ์ นุย้สุวรรณ

283 5926 ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอี�ยม ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.นรวิชญ ์อ่อนเอียม

284 5232 พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.พิช�ุตม ์ ทองใหญ่

285 5994 ด.ต.จรัญ  ณ นคร ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ณครรัชญ ์ ณ นคร

286 5994 ด.ต.จรัญ  ณ นคร ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ณกรภูษ ์ ณ นคร

287 8157 ด.ต.ขนิตร์  ปานเนื�อง ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ณภพ ปานเนื�อง

288 7532 ร.ต.อ.กริช  สุวรรณภาพร ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.เดชาธร  สุวรรณภาพร

289 8279 ด.ต.สุธีพล  สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ธชัพรรณ  สุวรรณรัตน์

290 7705 ด.ต.สุขสนัต ์ หีตหมื�น ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.อชิรวิทย ์ หีตหมื�น

291 8185 ด.ต.สิปปวิชญ ์ สุขประเสริฐ ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.กรวิชญ ์ สุขประเสริฐ

292 6944 ด.ต.กิตติณัฐ  ฤทธิเกษร ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ณัฐกมล  ฤทธิเกษร

293 7526 ด.ต.อนุสรณ์  เสมอภาค ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ธนพนต ์ เสมอภาค

294 9040 ด.ต.พุฒิพงศ ์ แกว้นอ้ย ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.วงศาวฒัน์  แกว้นอ้ย

295 6339 ร.ต.อ.บุญส่ง  รุ่งแจง้ ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ธนวิชญ ์ รุ่งแจง้

296 8944 พ.ต.ท.บุญฤทธิ�   มุขวฒัน์ ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ธญัวรัตม ์ มุขวฒัน์

297 5576 ด.ต.วรายทุธ  โลหิตธาดา เมือง ด.ช.นครบาล  โลหิตธาดา

298 8995 ด.ต.อดุลย ์ สงวนพงศ์ เมือง ด.ญ.นนัทชัพร  สงวนพงศ์

299 5876 ด.ต.ศิริวฒัน์  ญาณสูตร เมือง ด.ญ.กลัยาภา  ญาณสูตร

300 7817 ด.ต.สาํเริง  เกลี�ยงตะพงค์ เมือง ด.ญ.สุพิชญา  เกลี�ยงตะพงค์



ลาํดับ ทะเบียน ยศ  ชื�อ - ชื�อสกุล สังกดั ชื�อบุตร

รายชื�อสมาชิกยื�นขอรับทุนการศึกษาบุตร (ทุนส่งเสริมระดับประถม   )

301 6733 ร.ต.ต.พรเทพ  มีดี เมือง ด.ช.เจษฎากรณ์  มีดี

302 10807 ด.ต.อนนัต ์ คงเรือง เมือง ด.ญ.กนกอร  คงเรือง

303 6719 ด.ต.สงัคม  เที�ยงปราณี เมือง ด.ญ.ทมิตา  เที�ยงปราณี

304 8835 ด.ต.สราวุธ  นาวาทอง เมือง ด.ญ.วรรณวิสาข ์ นาวาทอง

305 4944 พ.ต.ท.มนตช์ยั  แมนเมือง เมือง ด.ญ.จนัทกานต ์ แมนเมือง

306 4606 ด.ต.สมบติั  เพชรรอด เมือง ด.ญ.ณัชนิชา  เพชรรอด

307 9073 ด.ต.ศุภชยั  แกว้สะอาด เมือง ด.ช.กีรติกร  แกว้สะอาด

308 6008 ด.ต.ธงชยั  ศรีทอง เมือง ด.ญ.ฐานิตา  ศรีทอง

309 7760 ด.ต.วชัรินทร์  ทองนุ่ม เมือง ด.ช.ภูบดี  ทองนุ่ม

310 7142 ด.ต.วิภาค  จนัทนาคิน เมือง ด.ช.บรรณสรณ์  จนัทนาคิน

311 9297 พ.ต.ท.ณัฐพงษ ์ ร่มไทร เมือง ด.ญ.ณัฐนรี  ร่มไทร

312 9222 ร.ต.อ.จรัญ  ช่วยแกว้ เมือง ด.ญ.ณิชากร  ช่วยแกว้

313 6465 ด.ต.สุรชยั  บวัเจริญ เมือง ด.ญ.นฤมล  บวัเจริญ

314 8050 ด.ต.สุเทพ  จนัทร์โชติ เมือง ด.ญ.กวิสรา จนัทร์โชติ

315 7319 ด.ต.พิเชษฐ  อินทชยั เมือง ด.ช.เกรียงไกร  อินทชยั

316 7885 ด.ต.สง่า  จนัทร์เสี�ยน เมือง ด.ช.ปุญญพฒัน์  จนัทร์เสี�ยน

317 7120 ด.ต.อศัวิน  สืบอุทยั โมถ่าย ด.ญ.กชพร  สืบอุทยั

318 7100 ด.ต.สราวุธ  จินดา วิภาวดี ด.ญ.ณัฎฐกฤตา  จินดา

319 7757 ด.ต.วิจิตร  คีรีรัตน์ วิภาวดี ด.ญ.ปิยะฉตัร  คีรีรัตน์

320 7757 ด.ต.วิจิตร  คีรีรัตน์ วิภาวดี ด.ช.ศิลป์ชยั  คีรีรัตน์

321 7757 ด.ต.วิจิตร  คีรีรัตน์ วิภาวดี ด.ช.ปรินทร์  คีรีรัตน์

322 5824 ด.ต.สุภาพ  คชรัตน์ วิภาวดี ด.ญ.ฟ้าใส  มีแสง

323 9139 ด.ต.วิชยั  ทิพยท์าทอง วิภาวดี ด.ญ.ณัฎฐิมา  ทิพยท์าทอง

324 9139 ด.ต.วิชยั  ทิพยท์าทอง วิภาวดี ด.ช.วิริทธิ� พล  ทิพยท์าทอง

325 8812 ด.ต.สมบติั  พฒันสิงห์ วิภาวดี ด.ญ.พชัรพร  พฒันสิงห์

326 5815 ด.ต.สุชาติ  ธิปัตย์ วิภาวดี ด.ช.ปกรวรรธน์  ธิปัตย์

327 6342 ด.ต.อวยชยั  แกว้สงัข์ วิภาวดี ด.ญ.ปิยาภทัร  แกว้สงัข์

328 6466 ด.ต.ขจร  แสงสุข วิภาวดี ด.ช.เมธสั แสงสุข

329 9434 ร.ต.อ.มนตรี  เต็มไพโรจน์ วิภาวดี ด.ญ.ทศันนนัท ์ เต็มไพโรจน์

330 7105 ด.ต.ศิริพงศ ์ ภูมิไชยา เวียงสระ ด.ช.จตุรชยั  ภูมิไชยา
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331 7537 ร.ต.อ.สุรเชษฐ ์ ใจสมุทร เวียงสระ ด.ช.ธนพล ใจสมุทร

332 5672 ด.ต.พรหมมาตร์  อภยัรัตน์ เวียงสระ ด.ช.กอ้งองักรู  อภยัรัตน์

333 9142 ร.ต.อ.ประวติั  ศรีเทพ เวียงสระ ด.ญ.เนตรนภา  ศรีเทพ

334 5783 ด.ต.ทวีวฒัน์  จริงบาํรุง เวียงสระ ด.ช.รัฐภูมิ  จริงบาํรุง

335 6496 ด.ต.ปราโมทย ์ อุตะปะละ เวียงสระ ด.ช.ธีรเมศวร์   อุตะปะละ

336 7420 ร.ต.อ.หญิง ลกัษณา  มุขเงิน ศฝร.ภ.8 ด.ช.ปริพล  มุขเงิน

337 9217 พ.ต.ท.จิรัชฌานนท ์ สุรกุล ศฝร.ภ.8 ด.ช.ปัณณธร สุรกุล

338 8840 พ.ต.ท.หญิง กรวิภา  เมืองแมน ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธนชันนัท ์  เมืองแมน

339 8881 ร.ต.อ.เด่นชยั  แกว้เกิดเถื�อน ศฝร.ภ.8 ด.ญ.นภสร  แกว้เกิดเถื�อน

340 9022 พ.ต.ท.กฤทภาส  ฐานะตระการกลู ศฝร.ภ.8 ด.ช.ชวลัวิทย ์  ฐานะตระการกลู

341 8538 ร.ต.อ.นราวุธ   จนัทร์พุ่ม ศฝร.ภ.8 ด.ช.กิตติกวิน   จนัทร์พุ่ม

342 9645 ร.ต.ต.จรัญ  ประสานไทย ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธีรดนยั  ประสานไทย

343 8977 ด.ต.ธวชัชยั  ชูจิตร ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภูริณัฐ  ชูจิตร

344 8743 จ.ส.ต.หญิงชุติมน  เขียวคง ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พิชญดา  เขียวคง

345 8099 ด.ต.สมัฤทธิ�   หนกัแกว้ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภีมากร  หนกัแกว้

346 8099 ด.ต.สมัฤทธิ�   หนกัแกว้ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ยชญศ์กัดิ�   หนกัแกว้

347 7864 ร.ต.ต.ทวีศกัดิ�   เพชรหนู ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ทสันนัทน์ เพชรหนู

348 9117 ด.ต.จรัส   ทองปัสโนว์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภูริพรรษ   ทองปัสโนว์

349 10133 พล.ต.ต.สนธิชยั  อาวฒันกุลเทพ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.นํ� าฟ้า  อาวฒันกุลเทพ

350 10272 ด.ต.ชาญณรงค ์ แสวงจิตร ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภคัภทัร์  แสวงจิตร

351 10401 พ.ต.ท.หตัถพร  ทองคาํ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ณิชาพร  ทองคาํ

352 6272 ร.ต.อ.ทรงศกัดิ�   ทองพนัธ์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ชยพล  ทองพนัธ์

353 6965 ด.ต.ปฐวี  ทิพยห์มดั ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธาวิน  ทิพยห์มดั

354 8949 ดต.หญิงณิชาต ์ อินทรอกัษร ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ณรสิตา  อินทรอกัษร

355 8436 ด.ต.โกมินทร์  สาริพฒัน์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธนภทัร  สาริพฒัน์

356 9080 ด.ต.จารุวฒัน์   ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.กนัญารัตน์   ทองใหญ่

357 9453 ร.ต.อ.นาํชยั  อินทร์จนัทร์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ฆฤต  อินทร์จนัทร์

358 6484 ด.ต.สมศกัดิ�   อินทร์สงัข์ ศพฐ.8 ด.ญ.ฐาปรีย ์ อินทร์สงัข์

359 6484 ด.ต.สมศกัดิ�   อินทร์สงัข์ ศพฐ.8 ด.ญ.ฐิติรัตน์ อินทร์สงัข์

360 5181 ด.ต.หญิงดวงพร  จิรัฐติกาลกุลเวท ศพฐ.8 ด.ช.ณัฎฐเอก  จิรัฐติกาลกุลเวท



ลาํดับ ทะเบียน ยศ  ชื�อ - ชื�อสกุล สังกดั ชื�อบุตร

รายชื�อสมาชิกยื�นขอรับทุนการศึกษาบุตร (ทุนส่งเสริมระดับประถม   )

361 6567 ด.ต.พยงค ์ เพชรสุวรรณ ศพฐ.8 ด.ช.ปฐพี  เพชรสุวรรณ

362 8647 พ.ต.ท.หญิงเด่นระวี   ทองรัตน์ ศพฐ.8 ด.ช.กฤษกร  ทองรัตน์

363 7992 ด.ต.สมภพ  ใจเยน็ ศพฐ.8 ด.ช.ชิษณุชา   ใจเยน็

364 8063 ด.ต.สุวิทย ์ มิตรป่าเว ศพฐ.8 ด.ช.สรวรรษ  มิตรป่าเว

365 8055 พ.ต.ท.สมบุญ  ศรีวิรุฬห์โชติ ศพฐ.8 ด.ญ.ปณิดา  ศรีวิรุฬห์โชติ

366 6826 ด.ต.พงศกร  หอกแสง ศพฐ.8 ด.ช.อรรถกฤต  หอกแสง

367 6069 นางปัญจรัตน์  นาคบาํรุง สอ. ด.ช.ยศพล  นาคบาํรุง

368 4749 ด.ต.พรสิทธิ�   วงศสุ์วฒัน์ เสวียด ด.ช.จตุรพร  วงศสุ์วฒัน์

369 4879 ด.ต.สมบติั  เครืองา้ว เสวียด ด.ญ.อชิรญาณ์   เครืองา้ว

370 7689 ด.ต.บรรดาศกัดิ�   คลา้ยเหลือ เสวียด ด.ช.ณัฐพล  คลา้ยเหลือ

371 8234 ด.ต.ชยัสิทธิ�   เนียมมีศรี เสวียด ด.ช.ณฐวฒัน์  เนียมมีศรี

372 7022 ด.ต.สมควร  ราชพิทกัษ์ เสวียด ด.ช.พงศภคั  ราชพิทกัษ์

373 8401 ร.ต.อ.สุเมธ  ศรีทอง เสวียด ด.ญ.พิชยา  ศรีทอง

374 7689 ด.ต.บรรดาศกัดิ�   คลา้ยเหลือ เสวียด ด.ญ.ศิรภสัสร  คลา้ยเหลือ

รวม    374   ราย


