
ลาํดับ ทะเบยีน ยศ  ชื�อ - ชื�อสกุล สังกดั ชื�อบุตร บัญชีเลขที�

1 8462 ด.ต.หญิงมณีรัตน์  สุขคุม้ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.เรืองศกัดิ�   สุขคุม้

2 7819 ด.ต.เอกชยั  สงพฒัน์แกว้ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.พรนภสั  สงพฒัน์แกว้

3 5414 ด.ต.จิระเดช วชิยัดิษฐ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ศุภสุตา  วชิยัดิษฐ

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

5 5315 ด.ต.วรรชยั  จนัทรทิพย์ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.พิจกัษณ์  จนัทรทิพย์

6 7942 ด.ต.พรเทพ  วยิทุธิ� กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.จิรัชญา  วยิทุธิ�

7 6497 ด.ต.สุริยา  ช่างสุวรรณ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ธีรศกัดิ�   ช่างสุวรรณ

8 10836 ร.ต.อ.ภิญโญ  วเิศษศกัดา กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.อุรัสยา  วเิศษศกัดา

9 10836 ร.ต.อ.ภิญโญ  วเิศษศกัดา กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ภิญญาพชัญ ์ วเิศษศกัดา

10 6863 ร.ต.อ.ภูวนาท  รุ่งแดง กาญจนดิษฐ์ ด.ช.อภิเดช  รุ่งแดง

11 7993 พ.ต.ท.สนั�น  ศรีสุวรรณโน เกาะเต่า ด.ช.กมัปนาท  ศรีสุวรรณโน

12 8473 ร.ต.อ.โกเมศ  อินทบุตร เกาะพะงนั ด.ช.พีรภทัร   อินทบุตร

13 8291 ด.ต.ขจรศกัดิ�     ขาวมรดก เกาะสมุย ด.ช.พงศธร    ขาวมรดก

14 7494 ร.ต.ท.จรัส  พฒัน์ทอง เกาะสมุย ด.ญ.ปรมาภรณ์   พฒัน์ทอง

15 7620 ด.ต.สุพจน์  จนัทรักษ์ ขนุทะเล ด.ญ.ฐานิตา  จนัทรักษ์

16 5707 ด.ต.คาํรณ  สุดจนัทร์ ขนุทะเล ด.ช.ณชัพงศธ์รณ์  สุดจนัทร์

17 6561 ด.ต.กิตติพงศ ์ หมั�นไชย ขนุทะเล ด.ญ.วริศรา  หมั�นไชย

18 7573 ร.ตอ.หญิง ศิโรลกัษม ์ พฒันกุล ขนุทะเล ด.ญ.พิชามญชุ์   พฒันกุล

19 10978 ร.ต.อ.เลิศ  ศรีรักษา ขนุทะเล ด.ญ.กณัฐชา  ศรีรักษา

20 10978 ร.ต.อ.เลิศ  ศรีรักษา ขนุทะเล ด.ญ.ขวญัแผน่ดิน  ศรีรักษา

21 6242 ด.ต.รณชยั  เหมทานนท์ ขนุทะเล ด.ช.สุธินนัท ์ เหมทานนท์

22 8282 ด.ต.ไชยรัตน์  ผลระเนอะ ขนุทะเล ด.ช.ติณณ์  แซ่เลี�ยว

23 7685 ด.ต.สิทธิชยั  ศิริวรรณ ขนุทะเล ด.ช.กรวชิญ ์ ศิริวรรณ

24 9071 พ.ต.ท.บริสุทธิ�    เจริญรักษ์ เขานิพนัธ์ ด.ช.ณภทัร  เจริญรักษ์

25 9071 พ.ต.ท.บริสุทธิ�    เจริญรักษ์ เขานิพนัธ์ ด.ช.ธีรภทัร  เจริญรักษ์

26 6052 ร.ต.อ.สุรศกัดิ�   เนียมช่วย เขานิพนัธ์ ด.ญ.กีรติ   เนียมช่วย

27 8248 ด.ต.ประดิษฐ ์ ติกขนา เขานิพนัธ์ ด.ช.ติณปกรณ์    ติกขนา

28 6424 ด.ต.มนตรี  ภู่สุวรรณ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ณิชานาฎ  ภู่สุวรรณ

29 10014 ด.ต.หญิง รุ่งอรุณ  สินโพธิ� คีรีรัฐนิคม ด.ช.ณฎัฐกิตติ�   หงษส์ระแกว้

30 5579 ด.ต.เดชา  แกว้ทองสร คีรีรัฐนิคม ด.ช.ฉตัรกมล   แกว้ทองสร

31 8804 ร.ต.อ.ธนพลกฤษณ์  ศรีกุลวงษ์ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.กญัญาพฒัน์  ศรีกุลวงษ์

รายชื�อสมาชิกยื�นขอรับทุนการศึกษาบุตร (ทุนส่งเสริมระดับประถม   ) ทุนละ 900  บาท
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32 9780 ด.ต.บณัทิตย ์ บริบูรณ์ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.กนกพิชญ ์ บริบูรณ์

33 4319 ด.ต.ภทัรพงศ ์ มูลสมบติั คีรีรัฐนิคม ด.ช.พีรณฐั  มูลสมบติั

34 9973 ด.ต.วชิาญวทิย ์ พฒันกิจ คีรีรัฐนิคม ด.ช.นพดล  พฒันกิจ

35 6432 ด.ต.สัญญา  คงไสย คีรีรัฐนิคม ด.ญ.กรภคั   คงไสย

36 5991 ด.ต.ธิติพฒัน์  ยดืยาว คีรีรัฐนิคม ด.ช.ณพฒัน์  ยดืยาว

37 9780 ด.ต.บณัทิตย ์ บริบูรณ์ คีรีรัฐนิคม ด.ช.ณฐัพงศ ์ บริบูรณ์

38 4505 ร.ต.อ.เชวง  ศรีทอง คีรีรัฐนิคม ด.ช.พศวร์ี  ศรีทอง

39 5958 ด.ต.ประสาทพร  ยุย่ฉิม คีรีรัฐนิคม ด.ช.ศุภณฐั  ยุย่ฉิม

40 5958 ด.ต.ประสาทพร  ยุย่ฉิม คีรีรัฐนิคม ด.ช.ณฐัภทัร  ยุย่ฉิม

41 6382 ด.ต.สรรชยั  คงท่าฉาง เคียนซา ด.ช.กฤตนนั คงท่าฉาง

42 6382 ด.ต.สรรชยั  คงท่าฉาง เคียนซา ด.ช.กฤชนนท ์ คงท่าฉาง

43 6382 ด.ต.สรรชยั  คงท่าฉาง เคียนซา ด.ญ.ธญัรดี  คงท่าฉาง

44 6622 ด.ต.ชโลธร  พรหมทองรักษ์ เคียนซา ด.ช.คณบดี  พรหมทองรักษ์

45 8643 ร.ต.อ.ปัณณวฒัน์   ทองชาติ เคียนซา ด.ญ.ลกัษิกา  ทองชาติ

46 4815 ด.ต.เดโช  เพชรรัตน์ เคียนซา ด.ช.ธนวฒัน์  เพชรรัตน์

47 4815 ด.ต.เดโช  เพชรรัตน์ เคียนซา ด.ญ.ณปภสัร  เพชรรัตน์

48 9602 ร.ต.อ.สันติ  อ่อนพร้อม เคียนซา ด.ช.ภูธเนศ  อ่อนพร้อม

49 8643 ร.ต.อ.ปัณณวฒัน์   ทองชาติ เคียนซา ด.ญ.ศิรดา   ทองชาติ

50 9043 ร.ต.อ.ภคัพล  นวนเปียน เคียนซา ด.ญ.ฑริตา  นวนเปียน

51 9373 ด.ต.วมิล  หมื�นชนะ เคียนซา ด.ช.วรชาติ  หมื�นชนะ

52 6757 ร.ต.อ.ฉตัรกมล  สายณัห์ เคียนซา ด.ญ.จารว ี สายณัห์

53 7525 ร.ต.อ.สมนึก  ฉิมมี เคียนซา ด.ช.ภูริพฒัน์   ฉิมมี

54 6859 ร.ต.อ.สุรินทร์  ไกรสิทธิ� ชยับุรี ด.ช.ปรินทร  ไกรสิทธิ�

55 9691 ร.ต.อ.ววิรรธน์  สิงหพนัธ์ุ ชยับุรี ด.ญ.พิชญธิตา  สิงหพนัธ์ุ

56 9313 ร.ต.อ.หญิง อรทยั  เจริญขวญั ชยับุรี ด.ช.ภรภทัรพงศ ์ ศรีเทพ

57 9927 ร.ต.อ.สิทธิรัตน์  แสงจนัศิริ ชยับุรี ด.ช.นนัทท์รัตน์   แสงจนัศิริ

58 7602 ด.ต.ชยัณรงค ์ รัตนะ ชยับุรี ด.ช.วรีภทัร  รัตนะ

59 5827 ด.ต.ศฤงคาร  พฒัฉิม ไชยา ด.ช.วรีภทัร  พฒัฉิม

60 5827 ด.ต.ศฤงคาร  พฒัฉิม ไชยา น.ส.กมลวรรณ  พฒัฉิม

61 6821 ด.ต.จารึก  จีนไทย ไชยา ด.ญ.เจนจิรา  จีนไทย

62 5590 ด.ต.อุทยั  ชาญณรงค์ ไชยา ด.ช.ภคิน   ชาญณรงค์
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63 9029 ร.ต.อ.สามารถ แพละออง ดอนสัก ด.ญ.สุภิสรา  แพละออง

64 5454 ร.ต.อ.ปรีชา  สุขสงค์ ดอนสัก ด.ช.วงศพ์ทัธ์  สุขสงค์

65 5454 ร.ต.อ.ปรีชา  สุขสงค์ ดอนสัก ด.ญ.นภสัฐสรณ์  สุขสงค์

66 5454 ร.ต.อ.ปรีชา  สุขสงค์ ดอนสัก ด.ช.ปาลกรภทัร  สุขสงค์

67 4763 ร.ต.อ.ธงชยั  เตม็พร้อม ดอนสัก ด.ญ.ชนากานต ์ เตม็พร้อม

68 6694 ร.ต.อ.อาเดียว  มะค่อม ดอนสัก ด.ช.ธนกร  มะค่อม

69 6786 ด.ต.ดิเรก  กมัปา ดอนสัก ด.ญ.พรรษชล  กมัปา

70 9157 พ.ต.ต.หญิง  ปิยะวรรณ  ไกรแกว้ ตรวจคนเขา้เมือง ด.ช.ปิยพงศ ์  ไกรแกว้

71 9157 พ.ต.ต.หญิง  ปิยะวรรณ  ไกรแกว้ ตรวจคนเขา้เมือง ด.ญ.สิราวรรณ  ไกรแกว้

72 5517 ร.ต.อ.สุชาติ  หนูชยัแกว้ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิมพช์นก  หนูชยัแกว้

73 6909 ร.ต.อ.ธีรยทุธ์  วทิิพยร์อด ต่างจงัหวดั ด.ช.ปรภคั  วทิิพยร์อด

74 6909 ร.ต.อ.ธีรยทุธ์  วทิิพยร์อด ต่างจงัหวดั ด.ช.ปรเมศวร์  วทิิพยร์อด

75 10876 ด.ต.สมบติั  ศิรินุพงค์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชชา  ศิรินุพงค์

76 10768 ร.ต.อ.สราวฒิุ  คงราม ต่างจงัหวดั ด.ช.เดชาวตั  คงราม

77 7931 พ.ต.ท.อุกฤษณ์  ศรีนวลขาว ต่างจงัหวดั ด.ญ.ชิตากานต ์ ศรีนวลขาว

78 7539 ร.ต.อ.อภิชาติ  พรหมมนตรี ต่างจงัหวดั ด.ญ.ฐิติชญา   พรหมมนตรี

79 9088 ร.ต.ท.กฤติเดช   เพชรขวญั ต่างจงัหวดั ด.ช.สุภเวช  เพชรขวญั

80 10768 ร.ต.อ.สราวฒิุ  คงราม ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณิชาภทัร  คงราม

81 6469 ร.ต.ท.นพพงศ ์ ปานทุ่ม ต่างจงัหวดั ด.ช.กนัตเ์ทพ  ปานทุ่ม

82 6469 ร.ต.ท.นพพงศ ์ ปานทุ่ม ต่างจงัหวดั ด.ช.สุรพศั ปานทุ่ม

83 8714 ร.ต.ท.ธนากร  บุญลํ�า ต่างจงัหวดั ด.ช.เจตนิภทัธ์  บุญลํ�า

84 10337 ส.ต.ท.ปัฐพล  สุคนธรส ต่างจงัหวดั ด.ญ.เอื�อองักรู  สุคนธรส

85 6559 ร.ต.อ.อภิชาติ  บุหลนั ต่างจงัหวดั ด.ช.ยศวนัต ์ บุหลนั

86 8800 จ.ส.ต.หญิง ศิริวรรณ สุวรรณรัตน์ ต่างจงัหวดั ด.ช.ศิริพงศ ์ สุวรรณรัตน์

87 8603 ด.ต.วเิชล  เกื�อทองสั�น ต่างจงัหวดั ด.ช.พิสิษฐ ์ เกื�อทองสั�น

88 8897 ด.ต.ไพฑูรย ์ เพช็รลา้น ต่างจงัหวดั ด.ช.ฐิติพนัธ์ุ  เพช็รลา้น

89 6990 ร.ต.อ.ทกัษิณ  กาละสีรัมย์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธนชัชา  กาละสีรัมย์

90 10258 จ.ส.ต.วรัิตน์  กตัโร ต่างจงัหวดั ด.ช.นราทศัน์   กตัโร

91 9250 ร.ต.ท.สาโรจน์  คาํแหง ต่างจงัหวดั ด.ช.สุรวชิญ ์คาํแหง

92 9479 จ.ส.ต.นิเวชศ ์ สุขสวสัดิ� ต่างจงัหวดั ด.ช.โปรดณพฒัน์  สุขสวสัดิ�
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93 9141 ร.ต.อ.สายนัต ์  นาทอง ต่างจงัหวดั ด.ช.กฤตภาส  นาทอง

94 10875 จ.ส.ต.หญิงสายชล  ช่วงโชติ ต่างจงัหวดั ด.ช.เนติธร  ชยัรัฐ

95 6164 ด.ต.ชาํนาญ  รักชนะ ต่างจงัหวดั ด.ช.ภูวดล  รักชนะ

96 7068 ด.ต.สันทดั  เนียมสุวรรณ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฐัภทัร  เนียมสุวรรณ

97 8741 ร.ต.อ.หญิงพิชามญชุ์  วงษจิ์ตร ต่างจงัหวดั ด.ช.นนทธ์วชั  วงษจิ์ตร

98 10316 ด.ต.ประเสริฐ  องักาบ ต่างจงัหวดั ด.ช.ธนโชติ  องักาบ

99 7521 ร.ต.อ.วรัิตน์  เพชรชู ต่างจงัหวดั ด.ช.ธีรพล  เพชรชู

100 8741 ร.ต.อ.หญิงพิชามญชุ์  วงษจิ์ตร ต่างจงัหวดั ด.ช.พศิน  วงษจิ์ตร

101 6263 ด.ต.วริะศกัดิ�   ธราพร ต่างจงัหวดั ด.ญ.หงสรถ  ธราพร

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

103 7521 ร.ต.อ.วรัิตน์  เพชรชู ต่างจงัหวดั ด.ญ.เพญ็นภา เพชรชู

104 10305 ด.ต.ธีระยทุธ  ทิพยสุ์วรรณ ต่างจงัหวดั ด.ช.พสิษฐ  ทิพยสุ์วรรณ

105 6990 ร.ต.อ.ทกัษิณ  กาละสีรัมย์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธนชัญา  กาละสีรัมย์

106 10477 จ.ส.ต.ประเสริฐ  เกื�อกาญจน์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พรหมภสัสร  เกื�อกาญจน์

107 10477 จ.ส.ต.ประเสริฐ  เกื�อกาญจน์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พลอยไพลิน  เกื�อกาญจน์

108 10477 จ.ส.ต.ประเสริฐ  เกื�อกาญจน์ ต่างจงัหวดั ด.ช.เธียรวชิญ ์ เกื�อกาญจน์

109 5167 ด.ต.หญิง ธนาภา   ตั�นฉว้น ต่างจงัหวดั ด.ช.ตะลนัต ์  ตั�นฉว้น

110 10773 ด.ต.ปัญญา  อินทรกาํเหนิด ต่างจงัหวดั ด.ญ.อจัฉริยา  อินทรกาํเหนิด

111 10167 ด.ต.อสันยั  ศรีสังขว์าลย์ ต่างจงัหวดั ด.ช.วรกฤศ  ศรีสังขว์าลย์

112 10167 ด.ต.อสันยั  ศรีสังขว์าลย์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ศศลกัษณ์  ศรีสังขว์าลย์

113 9403 ร.ต.อ.หญิง วจิิตรานุช คาํภูนอก ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณชญานุช  ผึ�งเล็ก

114 5899 ด.ต.ทว ี นิลสม ต่างจงัหวดั ด.ช.กฤษติพงษ ์ นิลสม

115 9143 พ.ต.ท.ไกรษร  ชมชื�น ต่างจงัหวดั ด.ช.ปัณณวฒัน์  ชมชื�น

116 6291 ด.ต.จุมพฎ  โชติช่วง ตาํรวจนํ�า ด.ญ.พิมพใ์จ  โชติช่วง

117 10729 ด.ต.ณฐัวตัร  สุขราม ตาํรวจนํ�า ด.ช.ธนกฤต  สุขราม

118 10729 ด.ต.ณฐัวตัร  สุขราม ตาํรวจนํ�า ด.ญ.ญานิศา  สุขราม

119 10839 จ.ส.ต.หญิง เกตน์นิภา  ชมแกว้ ตาํรวจนํ�า ด.ช.ยศภทัร  คงเมือง

120 10839 จ.ส.ต.หญิง เกตน์นิภา  ชมแกว้ ตาํรวจนํ�า ด.ช.เผดิมยศ  คงเมือง

121 8912 ด.ต.สัมพนัธ์  พรหมทองแกว้ ตาํรวจนํ�า ด.ช.ปภงักร  พรหมทองแกว้

122 8899 ร.ต.ท.ชดั  ศิริบุญวฒัน์ ตาํรวจนํ�า ด.ญ.ณฐัวรา  ศิริบุญวฒัน์
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123 9116 พ.ต.ท.วนิยั  นิ�มฟัก ตาํรวจนํ�า ด.ญ.อิสรีย ์ เชาวว์ชัรินทร์

124 8931 พ.ต.ท.เศรษฐพงศ ์ ทองทราย ตาํรวจนํ�า ด.ช.กษิดิ� เดช  ทองทราย

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

126 9954 ด.ต.สานาถ  พลายดว้ง ตาํรวจนํ�า ด.ช.ฟาดิล  พลายดว้ง

127 9954 ด.ต.สานาถ  พลายดว้ง ตาํรวจนํ�า ด.ช.ฟารุค  พลายดว้ง

128 9904 ด.ต.สมิง  ชูสุข ตาํรวจนํ�า ด.ช.สรวชิญ ์ ชูสุข

129 9101 ด.ต.หญิง  พรรณี    นิสภา ตาํรวจนํ�า ด.ญ.ปราญชลี ด่อนแผว้

130 5433 ด.ต.สุรเดช  สุทธิรักษ์ ตาํรวจนํ�า ด.ช.จุฑาภทัร  สุทธิรักษ์

131 5387 ด.ต.สาํเนียง  สังขเ์ลื�อน ตาํรวจนํ�า ด.ช.ศุภกร  สังขเ์ลื�อน

132 6828 ด.ต.ปัณณธร  โพธิ� ถาวร ตาํรวจนํ�า ด.ญ.ธญัญพ์ิชชา  โพธิ� ถาวร

133 5468 ด.ต.บุญญค์ง  วงับุญคง ตาํรวจนํ�า ด.ช.บวรพจน์  วงับุญคง

134 7984 ด.ต.ดาํรงค ์ สืบแสง ตาํรวจนํ�า ด.ช.พิพฒัน์  สืบแสง

135 9394 ด.ต.สุริยา  ส่งประดิษฐ์ ตาํรวจนํ�า ด.ญ.ณฐัธิดา  ส่งประดิษฐ์

136 7706 ด.ต.เจนยทุธ์  รัตนโสภา ตาํรวจนํ�า ด.ช.นนทกร  รัตนโสภา

137 9478 ด.ต.ศุภพงษ ์ หนูแกว้ ตาํรวจนํ�า ด.ช.นพรุจ  หนูแกว้

138 4645 ด.ต.เนาว ์ แท่นสงค์ ท่าฉาง ด.ญ.พิมพม์าดา แท่นสงค์

139 6520 ด.ต.จงกล  ซงัธาดา ท่าฉาง ด.ญ.พิมพว์ลญัช์ ซงัธาดา

140 7601 พ.ต.ต.ศุภกิจ  อินคชสาร ท่าฉาง ด.ญ.ทชัดา  อินคชสาร

141 8965 ร.ต.ท.อาคม  เกษสถิตย์ ท่าฉาง ด.ญพิมพม์าดา  เกษสถิตย์

142 7193 ด.ต.สรวศิ  พินิจอกัษร ท่าฉาง ด.ญ.เตชินี   พินิจอกัษร

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

144 7558 ด.ต.ณฐัชยั  อินทร์ท่าฉาง ท่าชนะ ดช.ณฐัชนน   อินทร์ท่าฉาง

145 9456 ด.ต.อารักข ์ เพชรเขียว ท่าชนะ ด.ญ.พชัรพร  เพชรเขียว

146 10806 ด.ต.ศุภศกัดิ�   แพนอ้ย ท่าชนะ ด.ช.ทกัษด์นยั  แพนอ้ย

147 5525 ร.ต.อ.ถวลัย ์ สุขศิริ ท่าชนะ ด.ญ.ธวลัรัตน์  สุขศิริ

148 5306 พ.ต.อ.ทกัษิณ  ศิริโภคพฒัน์ ท่าชนะ ด.ช.ธนวนิท ์ ศิริโภคพฒัน์

149 8970 ด.ต.ยทุธศกัดิ�   พานิชกุล ท่าชนะ ด.ช.ภควตั  พานิชกุล

150 6065 ด.ต.สุเทพ  แสงเสน่ห์ ท่าชนะ ด.ญ.ธิดารัตน์  แสงเสน่ห์

151 4800 ด.ต.ธนนัตท์ศัน์  วทิยปรีชากุล ท่าชี   ด.ช.ยศวริศ  วทิยปรีชากุล

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

153 6792 ด.ต.มนตรี  เพชรโพธิ� ท่าชี ด.ช.ภูมิเพชร  เพชรโพธิ�

154 6301 ร.ต.อ.ไพรประสิทธิ�   จิตรมุ่ง นปพ ด.ญ.จิตกมนต ์ จิตรมุ่ง
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155 6371 ด.ต.มานพ  ชูรีย์ นปพ ด.ช.ณชานนท ์ ชูรีย์

156 6197 ด.ต.วชิยั  แดงงาม นปพ ด.ญ.บุณยวร์ี  แดงงาม

157 9767 ด.ต.โกศล  บุญเกษม นปพ ด.ช.นนทพทัธ์  บุญเกษม

158 10065 จ.ส.ต.ศุภชยั  บวัสุวรรณ นปพ ด.ช.สิรวชิญ ์บวัสุวรรณ

159 3639 ด.ต.บุญโลม  มณีโชติ นปพ. ด.ญ.รมยช์ลี  มณีโชติ

160 5702 พ.ต.อ.สถาพร  พฒันรักษ์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.เรณุกา   พฒันรักษ์

161 6019 พ.ต.อ.ณพชร  เขียดแกว้ บก.สส.ภ.8 ด.ช.วงศภคั  เขียดแกว้

162 9018 ด.ต.เอกวทิย ์ สถาพร บก.สส.ภ.8 ด.ช.กิตติศกัดิ�   สถาพร

163 4838 ด.ต.ธนวฒัน์  มะยงค์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.กนัต ์ มะยงค์

164 5855 ด.ต.กิตติศกัดิ�   ดาวสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.พาขวญั  ดาวสุวรรณ

165 5855 ด.ต.กิตติศกัดิ�   ดาวสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณฐัชยา  ดาวสุวรรณ

166 5855 ด.ต.กิตติศกัดิ�   ดาวสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณฐัธิดา  ดาวสุวรรณ

167 10244 ด.ต.เอกชยั  ชื�นชม บก.สส.ภ.8 ด.ญ.บุญสิตา  ชื�นชม

168 9442 ร.ต.อ.ทนงเอก  พฒันภากรณ์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ภูริวฒั  พฒันภากรณ์

169 6447 ด.ต.วสิิทธิพร  ละออสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ธีรสิทธิ�   ละออสุวรรณ

170 8491 ด.ต.ไกรวสิิษฏ ์ มณีนอ้ย บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ศุภสุตา มณีนอ้ย

171 9649 ร.ต.อ.ธีรยทุธ  ศุภราช บก.สส.ภ.8 ด.ช.ศุภกร  ศุภราช

172 6126 ด.ต.คุณากร  วงศสุ์บรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ภีมเดช  วงศสุ์บรรณ

173 8836 ร.ต.อ.หญิงเรวดี  จนัทร์ประดิษฐ์ บก.อก.ภ.8 ด.ญ.วรุิฬห์กญัญ ์ ไชยฤกษ์

174 8363 พ.ต.ต.จารุวตัร  จารุพนัธ์ บก.อก.ภ.8 ด.ช.ณฎัฐกิตติ�   จารุพนัธ์

175 10466 จ.ส.ต.นสัรน  เร่สัน บอ.อก.ภ.8 ด.ญ.จสัมิน  เร่สัน

176 10782 ด.ต.ชยัณรงค ์ ทองรอด บ่อผดุ ด.ช.ชชัพิมุข  ทองรอด

177 7736 ด.ต.สาธิต  คงช่วย บ่อผดุ ด.ญ.ตรีสรา  คงช่วย

178 7736 ด.ต.สาธิต  คงช่วย บ่อผดุ ด.ญ.นนัทน์ภทัร  คงช่วย

179 9132 ด.ต.กิติศกัดิ�   ตามี บ่อผดุ ด.ญ.จุฑามาศ  ตามี

180 6509 ด.ต.พิพฒัน์  ทองแดง บ่อผดุ ด.ช.ยศภทัร  ทองแดง

181 5421 ด.ต.อรุณ  ชยัทิพย์ บ่อผดุ ด.ญ.ปภาวดี  ชยัทิพย์

182 7794 ด.ต.สุพร  เหมรังษี บ่อผดุ ด.ช.ตรีภพ  เหมรังษี

183 7794 ด.ต.สุพร  เหมรังษี บ่อผดุ ด.ช.รัฐธรรมนูญ  เหมรังษี

184 10782 ด.ต.ชยัณรงค ์ ทองรอด บ่อผดุ ด.ญ.นลินนิภา  ทองรอด

185 8303 ด.ต.อกัษร  คงรัตน์ บ่อผดุ ด.ช.พสุธร  คงรัตน์

186 7203 ด.ต.สมศกัดิ�   เยน็ใจ บ่อผดุ ด.ญ.สรณ์สิริ  เยน็ใจ
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187 7203 ด.ต.สมศกัดิ�   เยน็ใจ บ่อผดุ ด.ช.ประไนย  เยน็ใจ

188 7807 ด.ต.อาํนาจ  กิ�มเซียะ บ่อผดุ ด.ช.ธนกฤต  กิ�มเซียะ

189 9700 ร.ต.อ.นรินทร์  ถิ�นแกว้ บ่อผดุ ด.ญ.ชนฐักานต ์ ถิ�นแกว้

190 6741 ด.ต.ธงชยั  สุขปาน บ่อผดุ ด.ช.เนติภูมิ  สุขปาน

191 8441 ด.ต.ประยรูศกัดิ�   บุญยะศิลป์ บ่อผดุ ด.ช.ปวรุตม ์ บุญยะศิลป์

192 4822 ร.ต.ต.สมใจ  สุวรรณมณี บ่อผดุ ด.ญ.กรรณิการ์  สุวรรณมณี

193 5114 ร.ต.อ.วเิศษ  ชูพยคัฆ์ บ่อผดุ ด.ญ.พรนภสั  ชูพยคัฆ์

194 6947 ด.ต.วรีะพล  ไสยกิจ บ่อผดุ ด.ช.ภทัรพล  ไสยกิจ

195 6414 ด.ต.กาํแหง  เพชรศรี บางมะเดื�อ ด.ช.ปัณณวชิญ ์ เพชรศรี

196 10090 ด.ต.ภานุวฒัน์  จนัทราวรรณกุล บางมะเดื�อ ด.ช.พิธิวติ   จนัทราวรรณกุล

197 4926 ด.ต.อุดม  สมบูรณ์ บางมะเดื�อ ด.ญ.เกวลิน  สมบูรณ์

198 5959 ด.ต.อนุวตัร  ช่วยบางเดื�อ บา้นตาขนุ ด.ญ.นํ�าทิพย ์ ช่วยบางเดื�อ

199 10204 ร.ต.อ.สุวทิย ์ ชณาชล บา้นตาขนุ ด.ญ.ณฐมน  ชณาชล

200 7725 ร.ต.อ.ชาญณรงค ์ จนัทร์คง บา้นตาขนุ ด.ญ.มนสันนัท ์ จนัทร์คง

201 10094 ร.ต.อ.สมศกัดิ�   ฤทธิกุล บา้นตาขนุ ด.ช.ยศพนธ์  ฤทธิกุล

202 4450 พ.ต.ท.เดโช  คงสุข บา้นนาเดิม ด.ช.พชัรพล  คงสุข

203 3560 ร.ต.อ.สมชยั  หนูนาค บา้นนาเดิม ด.ญ.ตวงพลอย  หนูนาค

204 6568 ด.ต.ชชัชยั  วงษจิ์นดา บา้นนาเดิม ด.ญ.ทิชาพร  วงษจิ์นดา

205 5656 ด.ต.ปรีดา  แสงจนัศิริ บา้นนาเดิม ด.ญ.ปภชัญา   แสงจนัศิริ

206 4174 ร.ต.ต.พนม  สะราคาํ บา้นนาเดิม ด.ญ.กฤติมา  สะราคาํ

207 7083 ด.ต.อนุชา  รัตนแกว้ บา้นนาเดิม ด.ช.ศิรัณ   รัตนแกว้

208 7404 ร.ต.อ.อาํนาจ  หนูพาสุข บา้นนาเดิม ด.ญ.ปัทมพร หนูพาสุข

209 9666 ร.ต.อ.ธานนท ์ เฉลิมมิตร บา้นนาเดิม ด.ช.ขตัติยะ เฉลิมมิตร

210 4914 พ.ต.ท.วทิวธั  เพชรแบน บา้นนาเดิม ด.ช.กฤต  เพชรแบน

211 7354 ด.ต.กวนิ  ภกัดีไทย บา้นนาเดิม ด.ญ.ชุติกาญจน์  ภกัดีไทย

212 5963 ร.ต.อ.ฤกษช์ยั  วงศอิ์นทร์ บา้นนาเดิม ด.ญ.พรนภสั  วงศอิ์นทร์

213 6761 ด.ต.นนทศกัดิ�   ธีรกุล บา้นนาเดิม ด.ญ.อภิชญา ธีรกุล

214 5785 ด.ต.ธนาธิป  ศรีบวัทอง บา้นนาสาร ด.ช.ณชัพล  ศรีบวัทอง

215 7781 ด.ต.สามารถ  ชื�นบุตร บา้นนาสาร ด.ญ.เบญจพร  ชื�นบุตร

216 7506 พ.ต.ท.สุรัตน์  ม่วงศรี บา้นนาสาร ด.ญ.สุพิชญา  ม่วงศรี

217 7506 พ.ต.ท.สุรัตน์  ม่วงศรี บา้นนาสาร ด.ญ.คณพศ  ม่วงศรี

218 7585 ร.ต.อ.ภทัรพงศ ์ เพชรมีแกว้ บา้นนาสาร ด.ญ.ปิยธิดา  เพชรมีแกว้
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219 7370 ด.ต.โชติพนัธ์  เขียวแดง บา้นนาสาร ด.ญ.กวนิธิดา  เขียวแดง

220 6809 ด.ต.ดลจิตร  ชูจิตร บา้นนาสาร ด.ช.ดุลยวตั  ชูจิตร

221 4496 ด.ต.ธรรมรักษ ์ เจย้แกว้ บา้นนาสาร ด.ญ.นภาลกัษณ์    เจย้แกว้

222 7076 ร.ต.อ.วรัิตน์  เพชรรัตน์ บา้นนาสาร ด.ญ.สิริกร  เพชรรัตน์

223 5313 ด.ต.ศุภชยั  บุญชู บา้นนาสาร ด.ญ.บุญวรีย ์ บุญชู

224 4497 ด.ต.สาธิต  เพช็รสุวรรณ์ บา้นนาสาร ด.ญ.ธญัวรัตม ์  เพช็รสุวรรณ์

225 5981 ด.ต.วเิชียร  แกว้เนิน บาํนาญ ด.ช.ธนกฤต  แกว้เนิน

226 8892 ร.ต.ท.วนิิตย ์  ทบัศรี บาํนาญ ด.ญ.สุชาวดี  ทบัศรี

227 8213 พ.ต.ท.วริทธ์  ศิวายพราหมณ์ บาํนาญ ด.ช.ไกรวชิญ ์ ศิวายพราหมณ์

228 9072 ร.ต.ต.เปรม  อินทรบุรี บาํนาญ ด.ช.วรมนัต ์ อินทรบุรี

229 8086 ด.ต.หญิง สุชาดา  นาคปรุง พนม ด.ญ.รักรดา  ชูศรี

230 8086 ด.ต.หญิง สุชาดา  นาคปรุง พนม ด.ญ.บณัฑิตา  สมบติั

231 3608 ร.ต.ต.ณรงคช์ยั  ศรีเกื�อ พนม ด.ช.พงศศิ์ริ    ศรีเกื�อ

232 7078 ด.ต.สุนนัต ์สุปันตี พนม ด.ญ.พิชชาภา สุปันตี

233 9242 จ.ส.ต.ธวชัชยั  หนูคง พนม ด.ญ.เขมวกิา  หนูคง

234 6316 ด.ต.ทนงชยั  วชิยัดิษฐ พนม ด.ญ.ธีรดา  วชิยัดิษฐ

235 6485 ด.ต.โสภณ  ชยัมงคล พนม ด.ญ.ณิชานนัท ์ ชยัมงคล

236 5813 ร.ต.ท.ภทัรพร  จนัทร์อยู่ พนม ด.ช.วสุภทัร  จนัทร์อยู่

237 8941 ด.ต.สมโพช  ปราดเปรื�อง พระแสง ด.ช.ชนะพล  ปราดเปรื�อง

238 10898 จ.ส.ต.ชยพล  คาํนกขุม้ พระแสง ด.ช.ศิรศริต  คาํนกขุม้

239 6212 ร.ต.อ.มีศกัดิ�   เทพบุรี พระแสง ด.ช.กษิดิ� เดช  เทพบุรี

240 5872 ด.ต.เทพกร  ริยาพนัธ์ พุนพิน ด.ญ.ปิยธิดา  ริยาพนัธ์

241 5872 ด.ต.เทพกร  ริยาพนัธ์ พุนพิน ด.ช.ปิยพล  ริยาพนัธ์

242 9614 ด.ต.ณรงคเ์ดช  จีนประชา พุนพิน ด.ญ.อริสรา จีนประชา

243 4483 ร.ต.ต.จีรศกัดิ�   สิงพรหม พุนพิน ด.ญ.รัชนาท   สิงพรหม

244 9601 ด.ต.ทิพยทุธ  ภกัดีแกว้ พุนพิน ด.ช.ภูวศิ  ภกัดีแกว้

245 6927 ด.ต.ธรรมรัตน์  นวลวฒัน์ พุนพิน ด.ญ.เบญญาภา  นวลวฒัน์

246 4772 ด.ต.เสน่ห์  รูปโอ พุนพิน ด.ช.อภิรักษ ์ รูปโอ

247 7191 ด.ต.พนมพร  หนูศรีแกว้ พุนพิน ด.ญ.ธญัสินี  หนูศรีแกว้

248 8335 ด.ต.จรัญ   บ่อนอ้ย พุนพิน   ด.ช.สิรภพ บ่อนอ้ย

249 6504 ด.ต.สุริยา  สุขขี พุนพิน ด.ช.ธนบูลย ์ สุขขี

250 6916 ด.ต.ไพศาล  อินทร์ทอง พุนพิน ด.ช.อภิสิทธิ�   อินทร์ทอง
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251 9231 จ.ส.ต.ศิริชยั  เกตุแกว้ พุนพิน ด.ญ.ศิริวรรณ  เกตุแกว้

252 7234 ด.ต.สุนทร  ฤทธิรงค์ พุนพิน ด.ช.ธนกฤต   ฤทธิ� รงค์

253 5871 ร.ต.อ.มานิตย ์ ทองชั�ง พุนพิน ด.ช.สรวชัญ ์ทองชั�ง

254 8157 ด.ต.ขนิตร์  ปานเนื�อง ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ณภพ ปานเนื�อง

255 4724 พ.ต.ท.วทิยา  พิทกัษ์ ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ธนภทัร  พิทกัษ์

256 5994 ด.ต.จรัญ  ณ นคร ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ณครรัชญ ์ ณ นคร

257 5994 ด.ต.จรัญ  ณ นคร ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ณกรภูษ ์ ณ นคร

258 10407 ส.ต.ท.กฤษณะ  ดาํเกลี�ยง ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ธนกฤต  ดาํเกลี�ยง

259 6339 ร.ต.อ.บุญส่ง  รุ่งแจง้ ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ธนวชิญ ์ รุ่งแจง้

260 7526 ด.ต.อนุสรณ์  เสมอภาค ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ธนพนต ์ เสมอภาค

261 5905 ด.ต.ชณดล  ศรีบวัทอง ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.สาริศา  ศรีบวัทอง

262 7532 ร.ต.อ.กริช  สุวรรณภาพร ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.เดชาธร  สุวรรณภาพร

263 8279 ด.ต.สุธีพล  สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ธชัพรรณ  สุวรรณรัตน์

264 9413 ร.ต.อ.หญิงรัชณีพร ภกัดีบุญ ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ภทัทิยา  หอยแกว้

265 6944 ด.ต.กิตติณฐั  ฤทธิเกษร ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ณฐักมล  ฤทธิเกษร

266 9040 ด.ต.พุฒิพงศ ์ แกว้นอ้ย ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.วงศาวฒัน์  แกว้นอ้ย

267 9040 ด.ต.พุฒิพงศ ์ แกว้นอ้ย ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.พิจกัษข์ณา  แกว้นอ้ย

268 9297 พ.ต.ท.ณฐัพงษ ์ ร่มไทร เมือง ด.ช.ณฐัภทัร  ร่มไทร

269 9297 พ.ต.ท.ณฐัพงษ ์ ร่มไทร เมือง ด.ญ.ณฐัหทยั  ร่มไทร

270 6405 ด.ต.สมชาย  ศรีมหาวาส เมือง ด.ญ.ฐาณิศรา  ศรีมหาวาส

271 9222 ร.ต.อ.จรัญ  ช่วยแกว้ เมือง ด.ช.ชนกานต ์ ช่วยแกว้

272 9222 ร.ต.อ.จรัญ  ช่วยแกว้ เมือง ด.ญ.ณิชากร  ช่วยแกว้

273 10807 ด.ต.อนนัต ์ คงเรือง เมือง ด.ญ.กนกอร  คงเรือง

274 6719 ร.ต.ต.สังคม  เที�ยงปราณี เมือง ด.ญ.ทมิตา  เที�ยงปราณี

275 10611 ด.ต.โสธร  ประเสริฐ เมือง ด.ช.ชนินทร์  ประเสริฐ

276 8665 ร.ต.อ.ทินภทัร  ศรีรักษา เมือง ด.ญ.รักษา  ศรีรักษา

277 8665 ร.ต.อ.ทินภทัร  ศรีรักษา เมือง ด.ช.รศิร  ศรีรักษา

278 8835 ด.ต.สราวธุ  นาวาทอง เมือง ด.ญ.วรรณวสิาข ์ นาวาทอง

279 5576 ด.ต.วรายทุธ  โลหิตธาดา เมือง ด.ช.นครบาล  โลหิตธาดา

280 8394 ด.ต.หญิงจุไรวรรณ  ขนุทอง เมือง ด.ช.ณฐกร  จนัทร์นพรัตน์

281 6733 ร.ต.ต.พรเทพ  มีดี เมือง ด.ช.เจษฎากรณ์  มีดี

282 7817 ด.ต.สาํเริง  เกลี�ยงตะพงค์ เมือง ด.ญ.สุพิชญา  เกลี�ยงตะพงค์
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283 9073 ด.ต.ศุภชยั  แกว้สะอาด เมือง ด.ช.กีรติกร  แกว้สะอาด

284 5527 ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง เมือง ด.ช.สุวจิกัขณ์  ดว้งคง

285 7187 ด.ต.อาทิตย ์ วอ่งวทิยา เมือง ด.ญ.อาทิตยา  วอ่งวทิยา

286 8301 ร.ต.ท.วรีเชษฐ   เรืองแกว้ เมือง ด.ญ.กวนิทิพย ์  เรืองแกว้

287 6546 ด.ต.สิงห์สอง  ชูเชิด เมือง ด.ญ.นภสัสร  ชูเชิด

288 9619 ด.ต.ประสิทธิ�   ทองตาํลึง เมือง ด.ญ.ขวญัชนก  ทองตาํลึง

289 6386 ด.ต.วโิรจน์  ศรียงั เมือง ด.ช.ศิริโรจน์  ศรียงั

290 6386 ด.ต.วโิรจน์  ศรียงั เมือง ด.ช.ธรรมรัตน์  ศรียงั

291 8944 พ.ต.ท.บุญฤทธิ�   มุขวฒัน์ เมือง ด.ญ.ธญัวรัตม ์ มุขวฒัน์

292 10280 พ.ต.ท.ชยัฤทธิ�   ชูเสือหึง โมถ่าย ด.ช.ธิติวฒิุ  ชูเสือหึง

293 6342 ด.ต.อวยชยั  แกว้สังข์ วภิาวดี ด.ญ.ปิยาภทัร  แกว้สังข์

294 6466 ด.ต.ขจร  แสงสุข วภิาวดี ด.ช.เมธสั แสงสุข

295 9139 ด.ต.วชิยั  ทิพยท์าทอง วภิาวดี ด.ญ.ณฎัฐิมา  ทิพยท์าทอง

296 9139 ด.ต.วชิยั  ทิพยท์าทอง วภิาวดี ด.ช.วริิทธิ� พล  ทิพยท์าทอง

297 8812 ด.ต.สมบติั  พฒันสิงห์ วภิาวดี ด.ญ.พชัรพร  พฒันสิงห์

298 8812 ด.ต.สมบติั  พฒันสิงห์ วภิาวดี ด.ช.ศุภกิจ  พฒันสิงห์

299 6341 ด.ต.เริงฤทธิ�   วงัวเิศษกุศล วภิาวดี ด.ญ.ดลยา   วงัวเิศษกุศล

300 4837 ร.ต.ต.นาว ี เมฆแกว้ วภิาวดี น.ส.มณฑกานต ์ เมฆแกว้

301 7757 ด.ต.วจิิตร  คีรีรัตน์ วภิาวดี ด.ญ.ปิยะฉตัร  คีรีรัตน์

302 7757 ด.ต.วจิิตร  คีรีรัตน์ วภิาวดี ด.ช.ปรินทร์  คีรีรัตน์

303 5817 ด.ต.เกียรติศกัดิ�   ฉิมพาลี วภิาวดี ด.ช.ปิยะ  ฉิมพาลี

304 5815 ด.ต.สุชาติ  ธิปัตย์ วภิาวดี ด.ช.ปกรวรรธน์  ธิปัตย์

305 9434 ร.ต.อ.มนตรี  เตม็ไพโรจน์ วภิาวดี ด.ญ.ทศันนนัท ์ เตม็ไพโรจน์

306 5672 ด.ต.พรหมมาตร์  อภยัรัตน์ เวยีงสระ ด.ช.กอ้งองักรู  อภยัรัตน์

307 10751 ด.ต.สายณัห์  ทิพยด์าํ เวยีงสระ ด.ช.ภูริทตั  ทิพยด์าํ

308 5783 ด.ต.ทววีฒัน์  จริงบาํรุง เวยีงสระ ด.ช.รัฐภูมิ  จริงบาํรุง

309 6496 ด.ต.ปราโมทย ์ อุตะปะละ เวยีงสระ ด.ช.ธีรเมศวร์   อุตะปะละ

310 5226 ด.ต.วชัรินทร์  ทองขาํ เวยีงสระ ด.ญ.ณฎัฐกานต ์ ทองขาํ

311 5784 ด.ต.ณรงค ์ มะลิวลัย์ เวยีงสระ ด.ช.ณณฐั  มะลิวลัย์

312 9117 ด.ต.จรัส   ทองปัสโนว์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภูริพรรษ   ทองปัสโนว์

313 5692 ร.ต.อ.วฒิุเลิศ  เมืองหนู ศฝร.ภ.8 ด.ช.ทตัเทพ  เมืองหนู

314 10272 ด.ต.ชาญณรงค ์ แสวงจิตร ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภคัภทัร์  แสวงจิตร
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315 9022 พ.ต.ท.กฤทภาส  ฐานะตระการกลู ศฝร.ภ.8 ด.ช.ชวลัวทิย ์  ฐานะตระการกลู

316 9357 ด.ต.ปรีชา  พลาคม ศฝร.ภ.8 ด.ญ.กมลวรรณ พลาคม

317 8881 ร.ต.อ.เด่นชยั  แกว้เกิดเถื�อน ศฝร.ภ.8 ด.ญ.นภสร  แกว้เกิดเถื�อน

318 10056 จ.ส.ต.หญิง ธญัลกัษณ์  โบศรี ศฝร.ภ.8 ด.ญ.อิสรีย ์ สามารถ

319 8840 พ.ต.ท.หญิง กรวภิา  เมืองแมน ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธนชันนัท ์  เมืองแมน

320 9453 ร.ต.อ.นาํชยั  อินทร์จนัทร์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ฆฤต  อินทร์จนัทร์

321 8949 ดต.หญิงณิชาต ์ อินทรอกัษร ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ณรสิตา  อินทรอกัษร

322 9217 พ.ต.ท.จิรัชฌานนท ์ สุรกุล ศฝร.ภ.8 ด.ช.ปัณณธร สุรกุล

323 8099 ด.ต.สัมฤทธิ�   หนกัแกว้ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภีมากร  หนกัแกว้

324 8436 ด.ต.โกมินทร์  สาริพฒัน์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ชนาภทัร  สาริพฒัน์

325 8743 ด.ต.หญิงชุติมน  เขียวคง ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พิชญดา  เขียวคง

326 8947 ร.ต.อ.หญิงชนิภา  ช่วยชูหนู ศฝร.ภ.8 ด.ช.พงศพ์ล  พรหมเทพ

327 10181 ด.ต.ณรงคเ์ดช  วรรณเตม็ ศฝร.ภ.8 ด.ช.วรกว ี  วรรณเตม็

328 7864 ร.ต.ต.ทวศีกัดิ�   เพชรหนู ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ทสันนัทน์ เพชรหนู

329 10239 ด.ต.ศิวกร  โพธิจนัทร์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.คามิน  โพธิจนัทร์

330 9078 ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ณฐักรณ์  เกิดแกว้

331 6730 ด.ต.ปริญญา  บุญคง ศฝร.ภ.8 ด.ช.ขตัติยะ  บุญคง

332 9044 ด.ต.ปฐวยีพ์ิสุทธ์  เอกปัชชา ศฝร.ภ.8 ด.ญ.กมลพรรณ   เอกปัชชา

333 7992 ด.ต.สมภพ  ใจเยน็ ศพฐ.8 ด.ช.ชิษณุชา   ใจเยน็

334 7992 ด.ต.สมภพ  ใจเยน็ ศพฐ.8 ด.ช.ศวสั  ใจเยน็

335 6484 ด.ต.สมศกัดิ�   อินทร์สังข์ ศพฐ.8 ด.ญ.ฐาปรีย ์ อินทร์สังข์

336 6484 ด.ต.สมศกัดิ�   อินทร์สังข์ ศพฐ.8 ด.ญ.ฐิติรัตน์ อินทร์สังข์

337 5181 ด.ต.หญิงดวงพร  จิรัฐติกาลกุลเวท ศพฐ.8 ด.ช.ณฎัฐเอก  จิรัฐติกาลกุลเวท

338 8055 พ.ต.ท.สมบุญ  ศรีวรุิฬห์โชติ ศพฐ.8 ด.ญ.ปณิดา  ศรีวรุิฬห์โชติ

339 6069 นางปัญจรัตน์  นาคบาํรุง สหกรณ์ ด.ช.ยศพล  นาคบาํรุง

340 8234 ด.ต.ชยัสิทธิ�   เนียมมีศรี เสวยีด ด.ช.ณฐวฒัน์  เนียมมีศรี

341 7689 ด.ต.บรรดาศกัดิ�   คลา้ยเหลือ เสวยีด ด.ช.ณฐัพล  คลา้ยเหลือ

342 7689 ด.ต.บรรดาศกัดิ�   คลา้ยเหลือ เสวยีด ด.ญ.ศิรภสัสร  คลา้ยเหลือ

343 4879 ด.ต.สมบติั  เครืองา้ว เสวยีด ด.ญ.อชิรญาณ์   เครืองา้ว

344 7022 ด.ต.สมควร  ราชพิทกัษ์ เสวยีด ด.ช.พงศภคั  ราชพิทกัษ์

345 6528 ด.ต.สมบติั  จนัทรัตน์ เสวยีด ด.ญ.พชัรินทร์  จนัทรัตน์

รวม   345  ราย รวมจํานวนเงิน 310,500.00 


