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

1 6882 ร.ต.ต.สถาพร  เกื�อดว้ง กก.สส.ภ.8 น.ส.ธมลวรรณ  เกื�อดว้ง

2 6682 ด.ต.จินดา  เสือดาว กาญจนดิษฐ์ น.ส.จรรยพร  เสือดาว

3 8619 ร.ต.อ.ธนวฒัน์  สุวรรณเรืองศรี กาญจนดิษฐ์ นายธนภทัร  สุวรรณเรืองศรี

4 7039 ด.ต.สมศกัดิ�   สุวรรณพฒัน์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ปวริศา  สุวรรณพฒัน์

5 3904 ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง กาญจนดิษฐ์ นายกนัตช์�ุตม ์ มากดว้ง

6 3904 ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง กาญจนดิษฐ์ น.ส.ชนญัธิดา  มากดว้ง

7 7216 ด.ต.สมพงศ ์ สุขศรี กาญจนดิษฐ์ น.ส.พิมพช์นก  สุขศรี

8 6960 ด.ต.บุญชยั  เร็วเรียบ กาญจนดิษฐ์ นายณัฐชนน  เร็วเรียบ

9 4129 ร.ต.ต.สุนทร  ศรีภกัดี กาญจนดิษฐ์ นายนิธิ  ศรีภกัดี

10 3866 ด.ต.สมเชาว ์ ชูเดช กาญจนดิษฐ์ น.ส.สรีวรรณ ชูเดช

11 4808 ร.ต.อ.วชัรา  ชุมเชิงกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.กมลชนก  ชุมเชิงกาญจน์

12 7703 ด.ต.สุพจน์  ดาํคุม้ กาญจนดิษฐ์ นายชยัวฒัน์  ดาํคุม้

13 9066 ด.ต.วิสุทธิ�   ปราบกรี กาญจนดิษฐ์ นายภาสกร  ปราบกรี

14 7942 ด.ต.พรเทพ  วิยทุธิ� กาญจนดิษฐ์ น.ส.จุฬามณี  วิยทุธิ�

15 6753 ร.ต.อ.ศิรณัฎฐ ์ สาริพฒัน์ กาญจนดิษฐ์ นายณัทฐภสั  สาริพฒัน์

16 6753 ร.ต.อ.ศิรณัฎฐ ์ สาริพฒัน์ กาญจนดิษฐ์ นายฐปนสั  สาริพฒัน์

17 5458 ด.ต.พิทยา  พุทธศรี กาญจนดิษฐ์ น.ส.จุฑามาส  พุทธศรี

18 3588 ร.ต.อ.สิทธิโชค  สายชู เกาะเต่า นายภูริวชัร์  สายชู

19 5112 ร.ต.อ.วชัรินทร์  ชอ้งทอง เกาะพะงนั นายศุภกร ชอ้งทอง

20 5637 ด.ต.สนัต ์ อ่อนจนัทร์ เกาะพะงนั นายวีรภทัร  อ่อนจนัทร์

21 8452 พ.ต.ท.ยศ  ชาวเรา เกาะพะงนั น.ส.ภทัรนิธิ�   ชาวเรา

22 10238 พ.ต.ท.จิรวตัร  ไตรเมศ เกาะพะงนั น.ส.จิรัฐิพร  ไตรเมศ

23 10238 พ.ต.ท.จิรวตัร  ไตรเมศ เกาะพะงนั น.ส.ศศิประภา  ไตรเมศ

24 4876 ร.ต.อ.วีระศกัดิ�   บลัลพว์านิช เกาะพะงนั น.ส.อภิชญา  บลัลพว์านิช

25 4623 ร.ต.อ.สชัฌุกร  คงปรก เกาะสมุย นายทิฆมัพร  คงปรก

26 5413 ด.ต.ธวตัรชยั  ถิ�นหวัเตย เกาะสมุย นายธีระวฒัน์   ถิ�นหวัเตย

27 5693 ด.ต.วนชาติ  หนูศรี เกาะสมุย นายอินทชั  หนูศรี

28 7620 ด.ต.สุพจน์  จนัทรักษ์ ขุนทะเล นายธชัพงศ ์ จนัทรักษ์

29 5462 ด.ต.ธีรชยั  ชูช่วย ขุนทะเล นายชิษณุพงศ ์ ชูช่วย

30 5462 ด.ต.ธีรชยั  ชูช่วย ขุนทะเล น.ส.ณัฐสิณี  ชูช่วย

รายชื�อสมาชิกยื�นขอรับทุนการศึกษาบุตร (ทุนส่งเสิมระดับอุดม   )
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31 3797 ร.ต.ท.บุญเชาว ์ พลูพิพฒัน์ ขุนทะเล นายภทัรดนยั  พลูพิพฒัน์

32 6292 ร.ต.อ.อุดม  เพชรผจญ เขานิพนัธ์ น.ส.ณริสสา  เพชรผจญ

33 4061 ร.ต.ท..พิเชษฐ  อินทร์นาค เขานิพนัธ์ น.ส.กุมภธิ์ดา  อินทร์นาค

34 7317 ด.ต.มงคล  จินา เขานิพนัธ์ น.ส.พรรณนิภา  จินา

35 10053 ร.ต.อ.เมฆินทร์  แจ่มกระจ่าง เขานิพนัธ์ นายรวิพล  แจ่มกระจ่าง

36 7983 ด.ต.ไพฑูลย ์ ธรฤทธิ� เขานิพนัธ์ น.ส.สิริวรรณ  ธรฤทธิ�

37 5331 ด.ต.ทศพร  ยกเลก็ เขานิพนัธ์ นายกนกพงศ ์  ยกเลก็

38 5731 ด.ต.ชุมพร  บาํรุงรัตน์ คีรีรัฐนิคม นายพงษศ์กัดิ�   บาํรุงรัตน์

39 5577 ด.ต.นิมิตร  แกว้ดารา คีรีรัฐนิคม น.ส.พลอยไพลิน  แกว้ดารา

40 9125 พ.ต.ท.มงคล  เพชรนิล คีรีรัฐนิคม นายฐานทพั   เพชรนิล

41 9665 ร.ต.อ.ฉตัรชยั  คงพรศิริ คีรีรัฐนิคม น.ส.ผอ่งพรรณ  คงพรศิริ

42 7456 ด.ต.อารักษ ์ ศรีนาวา คีรีรัฐนิคม น.ส.ธิดารัตน์   ศรีนาวา

43 4682 พ.ต.ท.วิโรจน์  ยิ�งดาํนุ่น คีรีรัฐนิคม นายธนวิชญ ์  ยิ�งดาํนุ่น

44 7064 ด.ต.วีรวุฒิ  เทียมยม คีรีรัฐนิคม นายสุรพงศ ์ เทียมยม

45 10014 จ.ส.ต.หญิงรุ่งอรุณ  สินโพธิ� คีรีรัฐนิคม น.ส.ศศิประภา  หงษส์ระแกว้

46 8475 ด.ต.สุวฒัน์  จนัทร์แจ่ม เคียนซา นายคุณานนต ์ จนัทร์แจ่ม

47 4813 ด.ต.สุพจน์  เพชรช่วย เคียนซา นนร.สิริชยั   เพชรช่วย

48 3962 ด.ต.โกวิทย ์ พรมชู เคียนซา น.ส.เกศกนก  พรมชู

49 7168 ด.ต.จิระวุทธ  ศรีวิรักษ์ เคียนซา นายธนกร   ศรีวิรักษ์

50 5976 ด.ต.สมนึก  จนัทร์เพชร เคียนซา นายปริญญา  จนัทร์เพชร

51 5491 ร.ต.อ.ณรงค ์ สงแป้น เคียนซา นายวชัรพงษ ์ สงแป้น

52 6610 ด.ต.สุระสิทธิ�   คงแหลม เคียนซา นายเสฎฐวุฒิ คงแหลม

53 4175 พ.ต.ต.โคจร  ลานํ� าเที�ยง เคียนซา น.ส.ญานิกา  ลานํ� าเที�ยง

54 3557 ร.ต.ท.สนธยา  นอ้ยมี ชยับุรี นายรัฐศกัดิ�  นอ้ยมี

55 5521 ด.ต.โอภาส  เดชะราช ชยับุรี นายศุภณัฐ  เดชะราช

56 6806 ด.ต.มนตช์ยั  ปรีชา ชยับุรี นายชยัพทัธ ์ ปรีชา

57 5888 ด.ต.สหสั  นวลช่วย ชยับุรี นายเกริกชยั  นวลช่วย

58 5889 ด.ต.สุชาติ  โต๊ะหลาง ชยับุรี นายธีระพงษ ์ โต๊ะหลาง

59 5507 ด.ต.พสธร  แดงสุภา ชยับุรี นายจิรยสุ  แดงสุภา

60 4698 ด.ต.ดุลยรัตน์  แดงเสนาะ ไชยา น.ส.สุพิชญนนัท ์ แดงเสนาะ
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61 7393 ร.ต.ต.สหาด  พรชยั ไชยา น.ส.นิสรีน  พรชยั

62 7393 ร.ต.ต..สหาด  พรชยั ไชยา นายณัฐพล  พรชยั

63 5827 ด.ต.ศฤงคาร  พฒัฉิม ไชยา น.ส.กมลวรรณ  พฒัฉิม

64 4788 ด.ต.อษัฎาวุธ  เหมาะประมาณ ไชยา นายณัฐพงศ ์ เหมาะประมาณ

65 4246 ด.ต.สุริยา  เศษมา ไชยา นายรัชชานนท ์ เศษมา

66 8084 ด.ต.สมเกียรติ�   อนุจร ดอนสกั นายยศกร  อนุจร

67 8084 ด.ต.สมเกียรติ�   อนุจร ดอนสกั นายพิชยะ  อนุจร

68 10615 พ.ต.ท.สุรินทร์  บวัคง ดอนสกั นายณัฐศิลป์   บวัคง

69 8903 พ.ต.ท.ก.จารุ  สงัขมรรทร ต่างจงัหวดั นายนาวิน  สงัขมรรทร

70 3998 ร.ต.ท.ธีรทศัน์  แสงแป้น ต่างจงัหวดั น.ส.เนตรชนก   แสงแป้น

71 4605 ด.ต.ธนูศกัดิ�   รัตนคช ต่างจงัหวดั น.ส.ศิรินนัท ์ รัตนคช

72 7557 พ.ต.ท.นุกลู  แกว้ปลอด ต่างจงัหวดั นายยศภทัร   แกว้ปลอด

73 5517 ร.ต.อ.สุชาติ  หนูชยัแกว้ ต่างจงัหวดั นายกฤษฎา  หนูชยัแกว้

74 7475 ด.ต.ทนากร  จนัทร์สว่าง ต่างจงัหวดั น.ส.จุฑาทิพย ์ จนัทร์สว่าง

75 10223 พ.ต.ท.ศิริพงษ ์ จะรา ต่างจงัหวดั นายพลกฤต  จะรา

76 10223 พ.ต.ท.ศิริพงษ ์ จะรา ต่างจงัหวดั นาณัฐชนน  จะรา

77 9647 ด.ต.ศุภชยั  จอมพิทกัษ์ ต่างจงัหวดั น.ส.กญัทิมา  จอมพิทกัษ์

78 6636 ร.ต.อ.กิจจา  คุม้แกว้ ต่างจงัหวดั นายกิตติกานต ์ คุม้แกว้

79 9904 ด.ต.สมิง  ชูสุข ตาํรวจนํ� า น.ส.กญัญาณัฐ  ชูสุข

80 8927 ด.ต.สิบทิศ  ศิลปี ตาํรวจนํ� า นายพรหมพิริยะ  ศิลปี

81 8985 ร.ต.ต.นพพร  หวานสมัฤทธิ� ตาํรวจนํ� า น.ส.พชัรพร  หวานสมัฤทธิ�

82 6115 ด.ต.มลชยั  เศรษฐมาน ตาํรวจนํ� า น.ส.ณัฐธิดา  เศรษฐมาน

83 5433 ด.ต.สุรเดช  สุทธิรักษ์ ตาํรวจนํ� า น.ส.จุฬาลกัษณ์  สุทธิรักษ์

84 9003 ด.ต.สนัติ  ผลเลิศ ตาํรวจนํ� า นายสิปปนนท ์ ผลเลิศ

85 8225 ด.ต.เสรี  สะสมสงค์ ตาํรวจนํ� า น.ส.เบญจวรรณ  สะสมสงค์

86 10403 ร.ต.ท.ภูมภสัส์  สีรัตน์เจริญ ตาํรวจนํ� า นายสุวจัน์  สีรัตน์เจริญ

87 8902 ด.ต.พิศาล  อกัษรทิพย์ ตาํรวจนํ� า น.ส.กชกร  อกัษรทิพย์

88 5510 ด.ต.ธีระพล  วรรณศรี ท่าฉาง น.ส.ภทัรภร  วรรณศรี

89 6782 ด.ต.ณัฐวุฑ ผึ�งดอกไม้ ท่าฉาง น.ส.อมราพร  ผึ�งดอกไม้

90 6782 ด.ต.ณัฐวุฑ ผึ�งดอกไม้ ท่าฉาง น.ส.อรนลิน  ผึ�งดอกไม้
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91 9041 ร.ต.ต.จิโรจ  ศกัดิ� ศรี ท่าฉาง น.ส.อณัญญา  ศกัดิ� ศรี

92 4321 ร.ต.ต.สนัติ  นิลอรุณ ท่าฉาง น.ส.บุญญาภรณ์  นิลอรุณ

93 6200 ด.ต.สมยศ  วารีวะนิช ท่าฉาง น.ส.สาธิตา  วารีวะนิช

94 6200 ด.ต.สมยศ  วารีวะนิช ท่าฉาง น.ส.ญาณินท ์ วารีวะนิช

95 5711 ด.ต.วิวฒัน์  ตรียวง ท่าฉาง นายอรรถกร  ตรียวง

96 9689 พ.ต.ท.ถาวร  รามวงศ์ ท่าฉาง นายถาปนนัท ์ รามวงศ์

97 9689 พ.ต.ต.ถาวร  รามวงศ์ ท่าฉาง น.ส.ธานิษา  รามวงศ์

98 8366 ร.ต.อ.บุญเลิศ   สงัขชุ์ม ท่าฉาง นายพีระณัฐ   สงัขชุ์ม

99 4733 ร.ต.อ.วชัรพงษ ์ สุดจาํนงค์ ท่าชนะ นายพุฒิพงศ ์ สุดจาํนงค์

100 6885 ด.ต.สมบติั  พวงทอง ท่าชนะ นายกิตติศกัดิ�   พวงทอง

101 6885 ด.ต.สมบติั  พวงทอง ท่าชนะ นายสุวจัน์  พวงทอง

102 4599 ร.ต.ต.สุชาติ  ไชยวิเชียร ท่าชนะ นางสาวชไมพร  ไชยวิเชียร

103 4702 ด.ต.พเนศ  ทองสาลี ท่าชนะ นายนฐัพงศ ์ ทองสาลี

104 5306 พ.ต.อ.ทกัษิณ  ศิริโภคพฒัน์ ท่าชนะ นายเสฎฐนนัท ์ ศิริโภคพฒัน์

105 6527 ด.ต.อุทยั  กุมลี ท่าชนะ น.ส.อรวรรณ   กุมลี

106 6900 ร.ต.อ.วิจิตร  พลูสวสัดิ� ท่าชนะ นายภาณุวฒัน์  พลูสวสัดิ�

107 8293 ร.ต.อ.วินยัพงศ ์  แกว้บรรจง ท่าชนะ น.ส.ณัฎฐณิชา   แกว้บรรจง

108 7993 พ.ต.ท.สนั�น  ศรีสุวรรณโน ท่าชนะ น.ส.กญัณัฐ  ศรีสุวรรณโน

109 10702 พ.ต.ท.สุรินทร์  ใจแน่ ท่าชนะ นายสุทธินนัท ์ ใจแน่

110 7375 ด.ต.ประมวล  บุญมาก ท่าชี น.ส.พิชชาภรณ์  บุญมาก

111 10158 ด.ต.อาํนาจ  เกื�อดว้ง ท่าชี นายวีระพงศ ์ เกื�อดว้ง

112 6924 ด.ต.มงคล  ภกัดีไทย ท่าชี นายนฎัฐพนัธ ์ภกัดีไทย

113 7098 ด.ต.สุรศกัดิ�   เกตุวิชิต ท่าชี น.ส.กญัจนา  เกตุวิชิต

114 7098 ด.ต.สุรศกัดิ�   เกตุวิชิต ท่าชี นายกฤษณะ  เกตุวิชิต

115 5474 ด.ต.อวยชยั  ศรีพุฒ ท่าชี น.ส.อญัชลีพร   ศรีพุฒ

116 5909 ด.ต.สุธน  จุย้เริก ท่าชี น.ส.ชิชา  จุย้เริก

117 7373 ด.ต.ประทีป  พวงแกว้ - ท่าชี ท่าชี น.ส.วลยัลกัษณ์  พวงแกว้

118 4800 ด.ต.ธนนัตท์ศัน์  วิทยปรีชากุล ท่าชี นายภคพณ   วิทยปรีชากุล

119 8727 พ.ต.ต.อมร  บุญศิลป์ นปพ น.ส.ชญัญานุช  บุญศิลป์

120 7038 ร.ต.ต.ศกัดา  มะเลก็ นปพ นายสรณ์สิริ  มะเลก็
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121 7251 ด.ต.ฉตัรชยั  วิชิตชู บก.สส.ภ.8 น.ส.สรุตา  วิชิตชู

122 8448 ด.ต.จาํนง  วนัทา บก.สส.ภ.8 นายศกัรินทร์  วนัทา

123 4918 ด.ต.วิเชียร  วดัไชย บก.สส.ภ.8 น.ส.วิชิดา  วดัไชย

124 5702 พ.ต.อ.สถาพร  พฒันรักษ์ บก.สส.ภ.8 น.ส.สิตานนั  พฒันรักษ์

125 7530 ร.ต.ท.อิสระ  ครองระวะ บก.สส.ภ.8 น.ส.พีรยา  ครองระวะ

126 4790 ด.ต.อาํพล  สุวรรณโชโต บก.สส.ภ.8 นายอนพทัย ์ สุวรรณโชโต

127 5539 ด.ต.ธนกฤต  พรัดชู บก.สส.ภ.8 น.ส.ญาณัฐกานต ์ พรัดชู

128 5539 ด.ต.ธนกฤต  พรัดชู บก.สส.ภ.8 นายเดชาวตัร  พรัดชู

129 4292 ร.ต.ต.สมภาศ  สุพรรณดิษฐ์ บก.สส.ภ.8 น.ส.โสภิตา  สุพรรณดิษฐ์

130 5530 ด.ต.ณรงคช์ยั  ช่วยสม บก.สส.ภ.8 นายพรภวิษย ์ช่วยสม

131 4816 ด.ต.สุวรรณ  พรหมรุ่ง บก.สส.ภ.8 น.ส.สาธิตา  พรหมรุ่ง

132 9736 พ.ต.ท.หญิงณัฏฐพชัร์  สร้อยงาม บก.อก.ภ.8 นายนฤเมฆ  ผดุผอ่ง

133 5591 ร.ต.อ.ชวน  เหลก็เจริญ บก.อก.ภ.8 น.ส.ณัฐกฤตา  เหลก็เจริญ

134 5619 ด.ต.ชาตรี  จนัทร์ชาตรี บก.อก.ภ.8 นายเทอดภูมิ  จนัทร์ชาตรี

135 5619 ด.ต.ชาตรี  จนัทร์ชาตรี บก.อก.ภ.8 นายเกริกเกียรติ  จนัทร์ชาตรี

136 5619 ด.ต.ชาตรี  จนัทร์ชาตรี บก.อก.ภ.8 นายเกียรติภูมิ  จนัทร์ชาตรี

137 7342 ด.ต.สิทธิโชค   กรููเฝียะ บก.อก.ภ.8 นายอภินทัธ ์ กรููเฝียะ

138 7950 ร.ต.อ.หญิง ภสัพิชญช์า  เตชะสถิตยด์ลโชติ บก.อก.ภ.8 นายพิช�ุตม ์ เตชะสถิตยด์ลโชติ

139 9446 ด.ต.สมนึก  แสงสุรีย ์ บ่อผดุ นายพิเชษฐ ์ แสงสุรีย ์

140 6255 ด.ต.จารึก  พิบูลย์ บ่อผดุ น.ส.จุฑามาศ  พิบูลย์

141 8712 พ.ต.ท.โกมล  ทิศพ่วน บางมะเดื�อ นายภวิศกรณ์  ทิศพ่วน

142 6246 ด.ต.ธนะสิทธิ�   อินทแสง บางมะเดื�อ น.ส.สุรัชวดี  อินทแสง

143 6246 ด.ต.ธนะสิทธิ�   อินทแสง บางมะเดื�อ นายธนบดินทร์ อินทแสง

144 6323 พ.ต.ท.รัตนชยั  นาคมุสิก บางมะเดื�อ นนร.ศิรวิทย ์ นาคมุสิก

145 7799 ร.ต.ต.สุธรรม  สุขเกษม บางมะเดื�อ น.ส.สตกมล  สุขเกษม

146 3458 ด.ต.อนุชน  ฉิมละ บางมะเดื�อ น.ส.พิรุฬห์ลกัษณ์  ฉิมละ

147 3458 ด.ต.อนุชน  ฉิมละ บางมะเดื�อ น.ส.ศิโรรัตน์  ฉิมละ

148 7500 ร.ต.อ.เอกชยั  ณ นคร บางสวรรค์ นายพีรพฒัน์  ณ นคร

149 1412 ร.ต.อ.อาทิตย ์ ดิษฐสุวรรณ บา้นตาขุน น.ส.ทศันีย ์ ดิษฐสุวรรณ

150 4563 ด.ต.สมพงษ ์ เถาวท์อง บา้นตาขุน น.ส.พิมพช์นก   เถาวท์อง
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151 6273 ด.ต.ปรีดี  บุษยเ์พชร บา้นตาขุน น.ส.ธญัชนก  บุษยเ์พชร

152 6934 พ.ต.ท.พิศ  ยิ�มเยื�อน บา้นตาขุน นายภูมิ  ยิ�มเยื�อน

153 6096 ด.ต.ธีระพงษ ์ ศึกเสือ บา้นตาขุน นายจารุวฒัน์  ศึกเสือ

154 10204 ร.ต.อ.สุวิทย ์ ชณาชล บา้นตาขุน น.ส.ศุภิสรา  ชณาชล

155 10204 ร.ต.อ.สุวิทย ์ ชณาชล บา้นตาขุน น.ส.ศุภนิดา  ชณาชล

156 7725 ร.ต.อ.ชาญณรงค ์ จนัทร์คง บา้นตาขุน น.ส.ฐิติมา  จนัทร์คง

157 6768 ร.ต.อ.ธีรยทุธ  อู่ไทย บา้นนาเดิม นายอภิรัฐ  อู่ไทย

158 8959 ด.ต.ธรรมนูญ  เกิดเสมอ บา้นนาเดิม น.ส.อริสา  เกิดเสมอ

159 5568 ด.ต.อุทยั  อะโคตรมี บา้นนาเดิม นายอุกฤษณ์  อะโคตรมี

160 5972 ด.ต.ศศิธร  พยคัฆา บา้นนาเดิม นายณัฐพงศ ์ พยคัฆา

161 4803 ด.ต.ศุภกิจ  แจ่มใส บา้นนาเดิม น.ส.ศิริขวญั  แจ่มใส

162 7468 ด.ต.สุพจน์  หาญเม่ง บา้นนาสาร นายกรกนัต ์ หาญเม่ง

163 7016 ร.ต.ท.หญิง พรรณี  สุทธิรักษ์ บา้นนาสาร นายเจนยทุธ  สุทธิรักษ์

164 6378 ด.ต.เอกพงศ ์ เพง็สกุล บา้นนาสาร นายนฐัพงศ ์ เพง็สกุล

165 4941 ร.ต.ต.สุพล  พุฒผา บา้นนาสาร น.ส.อนญัญา  พุฒผา

166 7072 ด.ต.อดุลย ์ บุณยะโชติ บา้นนาสาร น.ส.สุภิญญา  บุณยะโชติ

167 4497 ด.ต.สาธิต  เพช็รสุวรรณ์ บา้นนาสาร น.ส.เจนจิรา  เพช็รสุวรรณ์

168 5796 ร.ต.อ.ชูชาติ  นุชชาวนา บา้นนาสาร น.ส.วชิญาภรณ์  นุชชาวนา

169 8016 ร.ต.อ.มานพ  เทียมมนู บา้นนาสาร น.ส.สุมาพร  เทียมมนู

170 8034 ด.ต.กิติศกัดิ�   พฒันสิงห์ บา้นนาสาร นายจกัรพงษ ์  พฒันสิงห์

171 5148 ด.ต.หญิง วลัดี  คงพุ่ม บา้นนาสาร นายรัฎฐาธิปัตย ์ คงพุ่ม

172 7621 ด.ต.สุวรรณ  จนัทฤทธิ� บา้นนาสาร น.ส.ธมลวรรณ  จนัทฤทธิ�

173 3750 ร.ต.อ.อภิวิชญ ์ หนูบุญ บา้นนาสาร นายปิยะวฒัน์   หนูบุญ

174 4033 พ.ต.ท.ไกรจกัร  สุดสาคร บาํนาญ นายธนสาร  สุดสาคร

175 9075 ร.ต.ต.สวสัดิ�   ทองชนะ บาํนาญ นายปองณัฐ  ทองชนะ

176 6328 ร.ต.อ.เสน่ห์  หีตอกัษร บาํนาญ นายณัฐภทัร  หีตอกัษร

177 2635 ร.ต.อ.ประคอง  หนูทบั บาํนาญ นายนพปฎล  หนูทบั

178 6595 ร.ต.อ.พิชิต  มานนัตพงศ์ บาํนาญ นายพฒันพงษ ์ มานนัตพงศ ์ 

179 8085 ร.ต.ต.เกรียงไกร  ศรีสุวรรณ บาํนาญ น.ส.วรารัตน์  ศรีสุวรรณ

180 6959 ร.ต.ท.ปิยะพจน์  กิจสาํเร็จ บาํนาญ น.ส.ศนิกานต ์  กิจสาํเร็จ
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181 9034 ร.ต.ท.เผด็จ  เขจรภกัดิ� บาํนาญ น.ส.เทพธิดา  เขจรภกัดิ�

182 5771 นายโกมินทร์  วงศศ์รีเมือง พนม น.ส.ณัฐริกา  วงศศ์รีเมือง

183 2785 ร.ต.อ.สุทธิวงศ ์ ทองดว้ง พนม นายกิตติพงษ ์ ทองดว้ง

184 9971 ร.ต.ต.ทินกร  สองวิหค พนม น.ส.อรอนงค ์ สองวิหค

185 5464 ร.ต.อ.อรุณ  เจริญรักษ์ พนม น.ส.ชุติกาญจน์   เจริญรักษ์

186 5846 ด.ต.ธนนัดร  มีแกว้ พนม น.ส.กรรติมา  มีแกว้

187 4251 ด.ต.วิรัตน์  อุ่นเมือง พนม  น.ส.วนัวิสาข ์ อุ่นเมือง

188 4192 ร.ต.ต.ชาญวิทย ์ จนัทร์มาศ พระแสง นายวฒันศกัดิ�   จนัทร์มาศ

189 7766 พ.ต.ท.ศิวนาถ  ลอดคูบอน พระแสง นายธนพล  ลอดคูบอน

190 4721 ด.ต.กรีฑา  อาคะมา พระแสง นายณรงศกัดิ�   อาคะมา

191 7930 ด.ต.ชาญชยั  คาํตา พระแสง นายณชธฤต  คาํตา

192 5006 ด.ต.จกัรชาย  จิตรธรรม พระแสง น.ส.จุลจิตต ์ จิตรธรรม

193 7380 ด.ต.มนตรี  บาํรุงราชภกัดี พระแสง นายสิริภพ  บาํรุงราชภกัดี

194 5002 ร.ต.ต.โสภณ  ศรีวิกะ พระแสง น.ส.สิริพตัร์   ศรีวิกะ

195 8487 พ.ต.ท.สุวฒัน์  ราชรักษ์ พระแสง นายงามพนัธ ์ ราชรักษ์

196 3600 ด.ต.โสภณ  สวสัดิ� วงศ์ พระแสง น.ส.กรกนก  สวสัดิวงศ์

197 9799 พ.ต.ท.ปรุฬห์ชยั  เหมกงั พระแสง น.ส.เนติวลยั  เหมกงั

198 7883 ด.ต.พยงุศกัดิ�   ทองแกว้เกิด พุนพิน นายเตโชวิชญ ์ ทองแกว้เกิด

199 4530 ด.ต.สุนทร  ศรีรักษา พุนพิน นายพลภทัร  ศรีรักษา

200 7833 ร.ต.ท.นพดล  ลาํใย พุนพิน นายธีรภทัร  ลาํใย

201 9379 พ.ต.ท.วีระศกัดิ�   ศิริมงคล พุนพิน นายกีรติ  ศิริมงคล

202 8310 ร.ต.ท.สมชาย  มสิูกะ พุนพิน นายดิศณัช   มสิูกะ

203 8310 ร.ต.ท.สมชาย  มสิูกะ พุนพิน นายนภสัรวิชญ ์ มสิูกะ

204 4772 ด.ต.เสน่ห์  รูปโอ พุนพิน นายภานุเดช  รูปโอ

205 6927 ด.ต.ธรรมรัตน์  นวลวฒัน์ พุนพิน นายภานุวฒัน์ นวลวฒัน์

206 6618 ด.ต.อาลี  เส็นบตัร พุนพิน นายอรรครินทร์  เส็นบตัร

207 8015 ด.ต.ภทัธศกัดิ�   นาทอง พุนพิน นายมฆวนั   นาทอง

208 6129 ด.ต.หญิง ประวีณา  แสงทวี พุนพิน น.ส.ปภาดา  ปานเพชร

209 5874 ด.ต.นพรัตน์  นุย้สุวรรณ พุนพิน นายไกรวิทย ์  นุย้สุวรรณ

210 4062 ร.ต.อ.สุชาติ  เกื�อฉิม พุนพิน น.ส.ชนากานต ์ เกื�อฉิม
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211 5878 ร.ต.อ.ปรีชา  สมนุ่น พุนพิน น.ส.ปวีณา  สมนุ่น

212 6095 ด.ต.ยทุธนา  ปรีชาชาญ พุนพิน น.ส.พรรษรัตน์  ปรีชาชาญ

213 8208 ด.ต.ภราดร   ผวิทอง ภ.จว.ส.ฎ นายฐิติ  ผวิทอง

214 7958 ร.ต.ท.ชุ่ม  ชูโชติ ภ.จว.ส.ฎ นายณัฐพล ชูโชติ

215 6819 ร.ต.อ.หญิงสุธาทิพย ์ จิตสบาย ภ.จว.ส.ฎ น.ส.ฐิติชญา  จิตสบาย

216 4105 ด.ต.อาคม  รอดทอง ภ.จว.ส.ฎ นายญาณิน  รอดทอง

217 5128 ด.ต.เชี�ยวชาญ  ปิ� วท่าไม้ ภ.จว.ส.ฎ น.ส.กฤษดาวดี  ปิ� วท่าไม้

218 5926 ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอี�ยม ภ.จว.ส.ฎ น.ส.แกว้กานดา  อ่อนเอี�ยม

219 7633 ด.ต.โยธิน  เกษรักษ์ ภ.จว.สฎ น.ส.อภิชญา  เกษรักษ์

220 8269 ด.ต.สุชีพ  วิสมิตะนนัท์ เมือง นายวงศธร  วิสมิตะนนัท์

221 2689 ร.ต.ท.ยงยทุธ  สะโรจน์ เมือง นายวชัรากร  สะโรจน์

222 9093 ด.ต.กนกพล    ศรีสาํราญ เมือง น.ส.สตัตบงกช  ศรีสาํราญ

223 2689 ร.ต.ท.ยงยทุธ  สะโรจน์ เมือง น.ส.มญัชลินทร์  สะโรจน์

224 3665 ด.ต.จิระเมศร์  บวรนชัชานนัท์ เมือง นายณัฎฐพชัร  บวรนชัชานนัท์

225 3665 ด.ต.จิระเมศร์  บวรนชัชานนัท์ เมือง นายนธันะพงศ ์ บวรนชัชานนัท์

226 2517 ร.ต.อ.เรวตั   แพหีต เมือง น.ส.ชญานิษฐ ์ แพหีต

227 5527 ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง เมือง นายณัฐพล  ดว้งคง

228 10807 ด.ต.อนนัต ์ คงเรือง เมือง น.ส.ภทัทจารี  คงเรือง

229 7684 ด.ต.อนุวตัร  สุทธิเนียม เมือง น.ส.ณัฐกานต ์ สุทธิเนียม

230 5954 ด.ต.สุวรรณ  รุ่งสวสัดิ� เมือง นายวรรณศกัดิ�   รุ่งสวสัดิ�

231 8319 ร.ต.อ..หญิงกรวรรณย ์ สงละเอียด เมือง น.ส.ชนญัชิดา  สงละเอียด

232 6820 ด.ต.พนาวรรณ์  หว้งทรัพย์ เมือง นายดุลยฤทธิ�  หว้งทรัพย์

233 6820 ด.ต.พนาวรรณ์  หว้งทรัพย์ เมือง น.ส.โรสยา  หว้งทรัพย์

234 4750 พ.ต.ท.มนตศ์กัดิ�   ศรีสุวรรณ์ เมือง นายณัฐปัญญ ์ ศรีสุวรรณ์

235 7015 ด.ต.ปฐม  รัตนมณี เมือง นายชวลัวิชญ ์  รัตนมณี

236 4980 ด.ต.นิคม  ปานวนั เมือง น.ส.เกศศิณี  ปานวนั

237 5004 ด.ต.ประสิทธิ�   เจียมวุฒิศกัดิ� เมือง นายอศันี  เจียมวุฒิศกัดิ�

238 6140 ด.ต.อนิวชัร์  รัศมีพงศ์ เมือง นายศจักร  รัศมีพงศ์

239 5346 ด.ต.พนมไพร  ดาํมุณี เมือง น.ส.อภิชญา   ดาํมุณี

240 7469 ด.ต.สมชาย  พืชผล เมือง น.ส.ปิยนุช  พืชผล
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241 7241 ด.ต.เริงณรงค ์ ชูกลิ�น เมือง น.ส.ณฐมน  ชูกลิ�น

242 10537 ร.ต.อ.ปริญญา  มีเพียร เมือง น.ส.ชิดชนก  มีเพียร

243 10537 ร.ต.อ.ปริญญา  มีเพียร เมือง นายอณิรุจน์  มีเพียร

244 7790 ด.ต.นิพร  ทิพยบ์รรพต เมือง นายคณิศร  ทิพยบ์รรพต

245 6904 ด.ต.สุรชยั  สุทธิช่วย เมือง นายณัฐพล  สุทธิช่วย

246 7750 พ.ต.ท.คมกฤษณ์  ชินพงศ์ โมถ่าย นายธนทตั  ชินพงศ์

247 7750 พ.ต.ท.คมกฤษณ์  ชินพงศ์ โมถ่าย นายธนกร  ชินพงศ์

248 6379 ร.ต.อ.สมโชติ  แกว้มณี โมถ่าย น.ส.ปัฐมาภรณ์   แกว้มณี

249 7338 ร.ต.ต.ประเชิญ  ประจาํเขต โมถ่าย น.ส.พิมพล์ภสั  ประจาํเขต

250 8440 ด.ต.ไพโรจน์  จาํนงคท์อง โมถ่าย นายกฤตตินนัท ์ จาํนงคท์อง

251 6132 ด.ต.ปริญญา  อั�นหมอ้ โมถ่าย นายทกัษด์นยั  อั�นหมอ้

252 6473 ด.ต.รัตนพล  ดิษฐราชา โมถ่าย น.ส.ชลลดา  ดิษฐราชา

253 6692 ด.ต.นิพนธ ์ พลภกัดี วิภาวดี นายณัฐพงษ ์ พลภกัดี

254 5815 ด.ต.สุชาติ  ธิปัตย์ วิภาวดี นายณัฐภทัร   ธิปัตย์

255 8750 ด.ต.ธงชยั  สงัเพชร เวียงสระ น.ส.เรวดี  สงัเพชร

256 8750 ด.ต.ธงชยั  สงัเพชร เวียงสระ น.ส.สไบทอง  สงัเพชร

257 8750 ด.ต.ธงชยั  สงัเพชร เวียงสระ น.ส.อรอนงค ์ สงัเพชร

258 6907 ด.ต.พิทกัษ ์ กรุงแกว้ เวียงสระ นายเกียรติศกัดิ�  กรุงแกว้

259 6907 ด.ต.พิทกัษ ์ กรุงแกว้ เวียงสระ น.ส.จุทามณี   กรุงแกว้

260 6760 ด.ต.ปิยะนนัท ์ เนื�องเยาว์ เวียงสระ นายนพณัฐ   เนื�องเยาว์

261 3869 ร.ต.อ.คาํนึง  ธรรมโชติ เวียงสระ น.ส.ชนินาถ  ธรรมโชติ

262 7569 ร.ต.ต.นภดล  นวลใย เวียงสระ นายนภกานต ์ นวลใย

263 3931 ร.ต.อ.สุวรรณ  จงไกรจกัร เวียงสระ น.ส.กานตสิ์รี  จงไกรจกัร

264 8006 ด.ต.เกรียงศกัดิ�   เสือทอง เวียงสระ นายฉตัรชยั   เสือทอง

265 8006 ด.ต.เกรียงศกัดิ�   เสือทอง เวียงสระ น.ส.วรรณฤดี   เสือทอง

266 5379 ด.ต.โชคดี  ศิริรัตน์ เวียงสระ นายชยตุพงศ ์ศิริรัตน์

267 6349 ด.ต.วรพงษ ์ สิงหฬ เวียงสระ น.ส.หทัยา  สิงหฬ

268 9757 ด.ต.ณรงคศ์กัดิ�   ติกขนา เวียงสระ น.ส.เจนจิรา  ติกขนา

269 5672 ด.ต.พรหมมาตร์  อภยัรัตน์ เวียงสระ นายสุรเดช  อภยัรัตน์

270 9059 ร.ต.อ.เกรียงศกัดิ�   สงัขผล เวียงสระ นายศตวรรษ  สงัขผล
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271 5783 ด.ต.ทวีวฒัน์  จริงบาํรุง เวียงสระ นายเทพนรินทร์  จริงบาํรุง

272 4029 ด.ต.กณิศพงศ ์ ชินวงศ์ เวียงสระ นายจตุรวิทย ์ ชินวงศ์

273 9879 ร.ต.อ.สุเมต  ทองอ่อน เวียงสระ น.ส.นจันนัท ์ ทองอ่อน

274 10384 พ.ต.ต.อุทยั  สยมภาค เวียงสระ นายภทัรชนน  สยมภาค

275 4908 พ.ต.ท.อธิวฒัน์  ชาํนาญกิจ เวียงสระ น.ส.ปภฒัวริญญ ์ ชาํนาญกิจ

276 7635 ร.ต.ต.เสน่ห์  คงอิ�ว เวียงสระ นายชาคริต  คงอิ�ว

277 10113 ด.ต.รุ่งโรจน์  ทองพรหม ศฝร.ภ.8 นายอภิรุจ  ทองพรหม

278 8878 พ.ต.อ.วิชาญ  เครือรัตน์ ศฝร.ภ.8 นายวีรภทัร  เครือรัตน์

279 8507 ด.ต.พลสิน  ขุนปักษี ศฝร.ภ.8 น.ส.พชัรพร  ขุนปักษี

280 8948 ร.ต.อ.หญิงศุภาวรรณ  ทองรักษ์ ศฝร.ภ.8 น.ส.อริสรา ทองรักษ์

281 7385 ร.ต.อ.สมบติั  ทองดี ศฝร.ภ.8 นายคุณานนท ์ ทองดี

282 9218 ด.ต.สถิต  โอพั�ง ศฝร.ภ.8 นายปฐมพงศ ์ โอพั�ง

283 9282 ร.ต.อ.สมโภช  คงนาลึก ศฝร.ภ.8 นางสาวกญัญณัฐ  คงนาลึก

284 8356 ด.ต.สิงเดช   ชูทอง ศฝร.ภ.8 นายพงษศิ์ริ  ชูทอง

285 8987 ร.ต.ต.ประสาน  สุขสุวรรณ ศฝร.ภ.8 น.ส.ศิริวิมล  สุขสุวรรณ

286 8994 ด.ต.ประสาทวิทย ์ สุขเขียว ศฝร.ภ.8 นายสุราษฎร์  สุขเขียว

287 10202 ร.ต.อ.ธชัพงศ ์ พริกคง ศฝร.ภ.8 น.ส.หทยัภทัร   พริกคง

288 4690 ด.ต.บุญรอง  ยอดสวสัดิ� ศฝร.ภ.8 นายพิชยา  ยอดสวสัดิ�

289 9453 ร.ต.อ.นาํชยั  อินทร์จนัทร์ ศฝร.ภ.8 นายธีรภทัร  อินทร์จนัทร์

290 4814 ด.ต.สมชาย  ดวงมณี ศฝร.ภ.8 น.ส.นทัธิดา  ดวงมณี

291 8355 ด.ต.สุชีพ   คลา้ยทอง ศฝร.ภ.8 น.ส.ภทัรวดี  คลา้ยทอง

292 3919 ด.ต.สมศกัดิ�   พรหมดวง ศฝร.ภ.8 น.ส.วิมลสิริ  พรหมดวง

293 9867 ด.ต.นพรัตน์  หนูนวล ศฝร.ภ.8 น.ส.นิศากร  หนูนวล

294 9117 ด.ต.จรัส   ทองปัสโนว์ ศฝร.ภ.8 น.ส.กญัญาณัฐ  ทองปัสโนว์

295 9028 ร.ต.อ.หญิง วราลี  พุทธชาติ ศฝร.ภ.8 นายอาคเนย ์ ชุมชนะ

296 5807 ด.ต.พฒันา  สงยอ้ย ศฝร.ภ.8 น.ส.องัคณา  สงยอ้ย

297 9247 ด.ต.กฤชพล  วิชยัดิษฐ ศฝร.ภ.8 น.ส.เกณิกา  วิชยัดิษฐ

298 8983 ด.ต.สมหมาย  เจริญกุล ศฝร.ภ.8 น.ส.ธญัวรัตน์  เจริญกุล

299 8949 ดต.หญิงณิชาต ์ อินทรอกัษร ศฝร.ภ.8 นายณัฐฐศรัณฐ ์ อินทรอกัษร

300 9540 ด.ต.วรรณโน  เกิดลาภ ศฝร.ภ.8 น.ส.ชุติมน  เกิดลาภ
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301 10197 ด.ต.ศิลปวฒัน์  จีนไทย ศฝร.ภ.8 นายสหรัฐ  จีนไทย

302 9080 ด.ต.จารุวฒัน์   ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 น.ส.ปาลิตา  ทองใหญ่

303 8591 พ.ต.ท.พงษสิ์ทธิ�   ทั�วจบ ศฝร.ภ.8 น.ส.ธญัญชล  ทั�วจบ

304 9455 ร.ต.ต.จาํรัส  วงคป์าน ศฝร.ภ.8 น.ส.ธีรนาถ  วงศป์าน

305 8983 ด.ต.สมหมาย  เจริญกุล ศฝร.ภ8 นายณัฐวฒัน์  เจริญกุล

306 5162 ด.ต.หญิงนาตยา  งามสง่า ศพฐ. 8 น.ส.วณัฐติยา  งามสง่า

307 7933 ด.ต.หญิง สุมาลี  วิโรจน์วรวิทย์ ศพฐ. 8 นายสรวิศ  พริกเบ็ญจะ

308 5154 ด.ต.หญิง ปิยธิดา  ยอดเจริญ ศพฐ. 8 นายธิรักษ ์ พรหมศิริ

309 6984 ด.ต.วิชานนท ์ งามสง่า ศพฐ. 8 นายณัฐนนท ์ งามสง่า

310 3623 ร.ต.ท.รณชยั  อินทรพาณิชย์ ศพฐ. 8 น.ส.พชัรี  อินทรพาณิชย์

311 5133 ร.ต.ต.วีระ  รักษาพราหมณ์ ศพฐ. 8 น.ส.ภทัรนิษฐ ์ รักษาพราหมณ์

312 7628 ด.ต.เกษม  นิลจินดา เสวียด นายกฤษณะ  นิลจินดา

รวม    312    ราย


