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1 8619 ร.ต.อ.ธนวฒัน์  สุวรรณเรืองศรี กาญจนดิษฐ์ นายพุฒิพงศ ์ สุวรรณเรืองศรี

2 8619 ร.ต.อ.ธนวฒัน์  สุวรรณเรืองศรี กาญจนดิษฐ์ นายธนภทัร  สุวรรณเรืองศรี

3 6682 ด.ต.จินดา  เสือดาว กาญจนดิษฐ์ น.ส.จรรยพร  เสือดาว

4 7703 ด.ต.สุพจน์  ดาํคุม้ กาญจนดิษฐ์ นายชยัวฒัน์  ดาํคุม้

5 5458 ด.ต.พิทยา  พุทธศรี กาญจนดิษฐ์ น.ส.จุฑามาส  พุทธศรี

6 7039 ด.ต.สมศกัดิ�   สุวรรณพฒัน์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ปวริศา  สุวรรณพฒัน์

7 3904 ร.ต.อ.สุวทิย ์ มากดว้ง กาญจนดิษฐ์ นายกนัตช์�ุตม ์ มากดว้ง

8 3904 ร.ต.อ.สุวทิย ์ มากดว้ง กาญจนดิษฐ์ น.ส.ชนญัธิดา  มากดว้ง

9 6960 ด.ต.บุญชยั  เร็วเรียบ กาญจนดิษฐ์ นายณฐัชนน  เร็วเรียบ

10 6753 ร.ต.อ.ศิรณฎัฐ ์ สาริพฒัน์ กาญจนดิษฐ์ นายณทัฐภสั  สาริพฒัน์

11 6753 ร.ต.อ.ศิรณฎัฐ ์ สาริพฒัน์ กาญจนดิษฐ์ นายฐปนสั  สาริพฒัน์

12 7216 ด.ต.สมพงศ ์ สุขศรี กาญจนดิษฐ์ น.ส.พิมพช์นก  สุขศรี

13 7942 ด.ต.พรเทพ  วยิทุธิ� กาญจนดิษฐ์ น.ส.จุฬามณี  วยิทุธิ�

14 4129 ร.ต.ต.สุนทร  ศรีภกัดี กาญจนดิษฐ์ นายนิธิ  ศรีภกัดี

15 7196 ร.ต.อ.วนิยั  รื�นรส กาญจนดิษฐ์ นายเรืองชยั  รื�นรส

16 6497 ด.ต.สุริยา  ช่างสุวรรณ กาญจนดิษฐ์ น.ส.แคทลียา  ช่างสุวรรณ

17 10836 ร.ต.อ.ภิญโญ  วเิศษศกัดา กาญจนดิษฐ์ น.ส.พชัราภา  วเิศษศกัดา

18 6497 ด.ต.สุริยา  ช่างสุวรรณ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ชมพนุูช  ช่างสุวรรณ

19 6335 ด.ต.พนัธ์ุไทย  วชิรัตน์ กาญจนดิษฐ์ นายพิจิก  วชิรัตน์

20 6335 ด.ต.พนัธ์ุไทย  วชิรัตน์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.นภาลยั  วชิรัตน์

21 7993 พ.ต.ท.สนั�น  ศรีสุวรรณโน เกาะเต่า น.ส.กญัณฐั  ศรีสุวรรณโน

22 7993 พ.ต.ท.สนั�น  ศรีสุวรรณโน เกาะเต่า น.ส.บุษยมาศ  ศรีสุวรรณโน

23 3588 พ.ต.ต.สิทธิโชค  สายชู เกาะเต่า นายภูริวชัร์  สายชู

24 5613 ด.ต.สุชาติ  ช่วยพิชยั เกาะพะงนั น.ส.พิมพพ์ิชญา  ช่วยพิชยั

25 10240 ร.ต.อ.สุเทพ  ว ั�นเส้ง เกาะพะงนั ด.ญ.ปานไพลิน  ว ั�นเส้ง

26 10240 ร.ต.อ.สุเทพ  ว ั�นเส้ง เกาะพะงนั ด.ญ.ชมพแูพร   ว ั�นเส้ง

27 10240 ร.ต.อ.สุเทพ  ว ั�นเส้ง เกาะพะงนั ด.ญ.กานตพ์ิชชา   ว ั�นเส้ง

28 8452 พ.ต.ท.ยศ  ชาวเรา เกาะพะงนั นายนิชนนท ์ ชาวเรา

29 6866 ด.ต.สุชาติ  รัตนบุรี เกาะพะงนั น.ส.ชนสัถา  รัตนบุรี

30 6866 ด.ต.สุชาติ  รัตนบุรี เกาะพะงนั น.ส.วรารัตน์  รัตนบุรี

31 4876 ร.ต.อ.วรีะศกัดิ�   บลัลพว์านิช เกาะพะงนั น.ส.อภิชญา  บลัลพว์านิช

32 10238 พ.ต.ท.จิรวตัร  ไตรเมศ เกาะพะงนั น.ส.จิรัฐิพร  ไตรเมศ

รายชื�อสมาชิกยื�นขอรับทุนการศึกษาบุตร (ทุนส่งเสิมระดับอุดม   )  ทุนละ 1,300  บาท
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33 4623 ร.ต.อ.สัชฌุกร  คงปรก เกาะสมุย นายทิฆมัพร  คงปรก

34 5413 ด.ต.ธวตัรชยั  ถิ�นหวัเตย เกาะสมุย นายธีระวฒัน์   ถิ�นหวัเตย

35 7494 ร.ต.ท.จรัส  พฒัน์ทอง เกาะสมุย นายปฎิวติั  พฒัน์ทอง

36 5585 ด.ต.ศรชยั  สัมพนัธ์ เกาะสมุย น.ส.ณฐักานต ์ สัมพนัธ์

37 8229 ร.ต.ต.สุนทร  อนุกลู เกาะสมุย น.ส.ธิตินนัต ์ อนุกลู

38 5462 ด.ต.ธีรชยั  ชูช่วย ขนุทะเล น.ส.ณฐัสิณี  ชูช่วย

39 5462 ด.ต.ธีรชยั  ชูช่วย ขนุทะเล นายชิษณุพงศ ์ ชูช่วย

40 7620 ด.ต.สุพจน์  จนัทรักษ์ ขนุทะเล นายธชัพงศ ์ จนัทรักษ์

41 7136 ด.ต.ณฐัพงศ ์ แท่นนิล ขนุทะเล น.ส.ณิชนนัทน์  แท่นนิล

42 9265 ด.ต.พศูกัดิ�   พลศิลป์ เขานิพนัธ์ น.ส.ฝนแรก  พลศิลป์

43 7317 ด.ต.มงคล  จินา เขานิพนัธ์ น.ส.พรรณนิภา  จินา

44 5811 ด.ต.วโิรจน์  พานชาตรี เขานิพนัธ์ น.ส.ศศิกานต ์ พานชาตรี

45 6292 ร.ต.อ.อุดม  เพชรผจญ เขานิพนัธ์ น.ส.ณริสสา  เพชรผจญ

46 5335 ด.ต.สมพร  ทองเสน เขานิพนัธ์ นายณฐัภทัร  ทองเสน

47 5812 ด.ต.อนนัท ์ อนุกลู เขานิพนัธ์ น.ส.ปิยนนัท ์ อนุกลู

48 10014 จ.ส.ต.หญิงรุ่งอรุณ  สินโพธิ� คีรีรัฐนิคม น.ส.ศศิประภา  หงษส์ระแกว้

49 7064 ด.ต.วรีวฒิุ  เทียมยม คีรีรัฐนิคม นายสุรพงศ ์ เทียมยม

50 5577 ด.ต.นิมิตร  แกว้ดารา คีรีรัฐนิคม น.ส.พลอยไพลิน  แกว้ดารา

51 5731 ด.ต.ชุมพร  บาํรุงรัตน์ คีรีรัฐนิคม นายพงษศ์กัดิ�   บาํรุงรัตน์

52 6962 ร.ต.อ.ถาวร  พลูนวล คีรีรัฐนิคิม นายศฤงคาร  พลูนวล

53 6757 ร.ต.อ.ฉตัรกมล  สายณัห์ เคียนซา น.ส.เกณิกา  สายณัห์

54 5976 ด.ต.สมนึก  จนัทร์เพชร เคียนซา นายปริญญา  จนัทร์เพชร

55 5104 ด.ต.สุพจน์  นอ้ยจีน เคียนซา นายพฤทธ์  นอ้ยจีน

56 3962 ด.ต.โกวทิย ์ พรมชู เคียนซา น.ส.เกศกนก  พรมชู

57 6610 ด.ต.สุระสิทธิ�   คงแหลม เคียนซา นายเสฎฐวฒิุ คงแหลม

58 7168 ด.ต.จิระวทุธ  ศรีวรัิกษ์ เคียนซา นายธนกร   ศรีวรัิกษ์

59 8475 ด.ต.สุวฒัน์  จนัทร์แจ่ม เคียนซา นายคุณานนต ์ จนัทร์แจ่ม

60 4813 ด.ต.สุพจน์  เพชรช่วย เคียนซา น.ส.วชิชาดา  เพชรช่วย

61 5597 พ.ต.ท.วรพงศ ์ ชุมวรฐายี เคียนซา น.ส.กนกรัตน์ ชุมวรฐายี

62 1980 ร.ต.อ.ไพฑูรย ์ ปัจฉา เคียนซา น.ส.เบญจมาศ  ปัจฉา

63 6380 ด.ต.ปราโมท  ณ นุวงศ์ เคียนซา นายจกัรกฤษณ์  ณ นุวงศ์

64 5889 ด.ต.สุชาติ  โตะ๊หลาง ชยับุรี นายธีระพงษ ์ โตะ๊หลาง
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65 6806 ด.ต.มนตช์ยั  ปรีชา ชยับุรี นายชยัพทัธ์  ปรีชา

66 3557 ร.ต.ท.สนธยา  นอ้ยมี ชยับุรี นายรัฐศกัดิ�  นอ้ยมี

67 5888 ด.ต.สหสั  นวลช่วย ชยับุรี นายเกริกชยั  นวลช่วย

68 7572 ด.ต.สมโชค  นามบุตร ชยับุรี นายอภิวฒัน์  นามบุตร

69 5825 ด.ต.อาํนวย  ฤทธิอา ไชยา ด.ช.ภูริณฐัน์   ฤทธิอา

70 5825 ด.ต.อาํนวย  ฤทธิอา ไชยา น.ส.ณฐักานต ์ ฤทธิอา

71 6644 ด.ต.วฒันา  สองสมุทร ไชยา นายศุภวชิญ ์ สองสมุทร

72 7393 ร.ต.ต.สหาด  พรชยั ไชยา น.ส.นิสรีน  พรชยั

73 4788 ด.ต.อษัฎาวธุ  เหมาะประมาณ ไชยา นายณฐัพงศ ์ เหมาะประมาณ

74 4489 ด.ต.สัมพนัธ์  ทองสมุทร ไชยา น.ส.ธนัยพร  ทองสมุทร

75 3932 ร.ต.ต.สุวทิย ์ ยิ�มฉอด ไชยา น.ส.บณัพิตา  ยิ�มฉอด

76 4246 ด.ต.สุริยา  เศษมา ไชยา นายรัชชานนท ์ เศษมา

77 6480 พ.ต.อ.สุทธิ  นิติอคัรพงศ์ ดอนสัก นายธิติภูมิ  นิติอคัรพงศ์

78 8884 พ.ต.ต.สิริชยั  ทิพยบ์รรพต ดอนสัก น.ส.ณชัชา  ทิพยบ์รรพต

79 7595 พ.ต.ท.สามารถ  ไกรสิทธิ� ต่างจงัหวดั นายปัณณวฒัน์ ไกรสิทธิ�

80 5517 ร.ต.อ.สุชาติ  หนูชยัแกว้ ต่างจงัหวดั นายกฤษฎา  หนูชยัแกว้

81 7557 พ.ต.ท.นุกลู  แกว้ปลอด ต่างจงัหวดั นายยศภทัร   แกว้ปลอด

82 8845 พ.ต.ต.ศรีวรัิตน์  พลรัฐธนาสิทธิ� ต่างจงัหวดั น.ส.ปริยาภรณ์  พลรัฐธนาสิทธิ�

83 6702 พ.ต.ท.มงคล  ทองคาํ ต่างจงัหวดั นายธญัพิสิษฐ ์ ทองคาํ

84 5091 ด.ต.จิรวฒั  เกลี�ยงเกลา ต่างจงัหวดั นายพชัรพล  เกลี�ยงเกลา

85 8903 พ.ต.ท.ก.จารุ  สังขมรรทร ต่างจงัหวดั นายนาวนิ  สังขมรรทร

86 8903 พ.ต.ท.ก.จารุ  สังขมรรทร ต่างจงัหวดั นายณนาว ี สังขมรรทร

87 10223 พ.ต.ท.ศิริพงษ ์ จะรา ต่างจงัหวดั นายพลกฤต  จะรา

88 10223 พ.ต.ท.ศิริพงษ ์ จะรา ต่างจงัหวดั นาณฐัชนน  จะรา

89 6529 ด.ต.ธราดล  ชุมเชิงกาญจน์ ต่างจงัหวดั นายกุลบุรุษ  ชุมเชิงกาญจน์

90 10109 ด.ต.นพดล  สามเคี�ยม ต่างจงัหวดั น.ส.กวสิรา  สามเคี�ยม

91 9125 พ.ต.ท.มงคล  เพชรนิล ต่างจงัหวดั นายฐานทพั   เพชรนิล

92 5464 ร.ต.อ.อรุณ  เจริญรักษ์ ต่างจงัหวดั น.ส.ชุติกาญจน์   เจริญรักษ์

93 5464 ร.ต.อ.อรุณ  เจริญรักษ์ ต่างจงัหวดั นายณภทัร   เจริญรักษ์

94 6138 ร.ต.อ.ภาณุมาศ  ชูเกื�อ ต่างจงัหวดั นายจิรานุวตัน์  ชูเกื�อ

95 5642 พ.ต.อ.เชาวลิต  เลี�ยงสุพงศ์ ต่างจงัหวดั น.ส.วริศรา  เลี�ยงสุพงศ์

96 7950 ร.ต.อ.หญิง ภสัพิชญช์า  เตชะสถิตยด์ลโชติ ต่างจงัหวดั นายอคัรนนัท ์ เตชะสถิตยด์ลโชติ
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97 7068 ด.ต.สันทดั  เนียมสุวรรณ ต่างจงัหวดั น.ส.ณฐัธิดา  เนียมสุวรรณ

98 6636 ร.ต.อ.กิจจา  คุม้แกว้ ต่างจงัหวดั นายกรวชิญ ์ คุม้แกว้

99 6636 ร.ต.อ.กิจจา  คุม้แกว้ ต่างจงัหวดั นายกิตติกานต ์ คุม้แกว้

100 8929 ด.ต.สุรชยั  สดศรี ตาํรวจนํ�า นายนนัทวฒัน์  สดศรี

101 9904 ด.ต.สมิง  ชูสุข ตาํรวจนํ�า น.ส.กญัญาณฐั  ชูสุข

102 8985 ร.ต.ต.นพพร  หวานสัมฤทธิ� ตาํรวจนํ�า น.ส.พชัรพร  หวานสัมฤทธิ�

103 8451 ด.ต.ชยัทตั  อินทร์ท่าฉาง ตาํรวจนํ�า น.ส.กานตธิ์ดา  อินทร์ท่าฉาง

104 8225 ด.ต.เสรี  สะสมสงค์ ตาํรวจนํ�า น.ส.เบญจวรรณ  สะสมสงค์

105 9003 ด.ต.สันติ  ผลเลิศ ตาํรวจนํ�า นายสิปปนนท ์ ผลเลิศ

106 5433 ด.ต.สุรเดช  สุทธิรักษ์ ตาํรวจนํ�า น.ส.จุฬาลกัษณ์  สุทธิรักษ์

107 6115 ด.ต.มลชยั  เศรษฐมาน ตาํรวจนํ�า น.ส.ณฐัธิดา  เศรษฐมาน

108 8927 ด.ต.สิบทิศ  ศิลปี ตาํรวจนํ�า นายพรหมพิริยะ  ศิลปี

109 10403 ร.ต.ท.ภูมภสัส์  สีรัตน์เจริญ ตาํรวจนํ�า นายธญันภทัร์  สีรัตน์เจริญ

110 8537 ร.ต.ท.สุธี  ศุภฉายากุล ตาํรวจนํ�า น.ส.ภทัรานิษฐ ์ ศุภฉายากุล

111 5711 ด.ต.ววิฒัน์  ตรียวง ท่าฉาง นายอรรถกร  ตรียวง

112 4321 ร.ต.ต.สันติ  นิลอรุณ ท่าฉาง น.ส.บุญญาภรณ์  นิลอรุณ

113 5510 ด.ต.ธีระพล  วรรณศรี ท่าฉาง น.ส.ภทัรภร  วรรณศรี

114 8138 ด.ต.วชิาญ  จตัตุพงศ์ ท่าฉาง น.ส.แพรววนิต  จตัตุพงศ์

115 9041 ร.ต.ต.จิโรจ  ศกัดิ� ศรี ท่าฉาง น.ส.อณญัญา  ศกัดิ� ศรี

116 6200 ด.ต.สมยศ  วารีวะนิช ท่าฉาง น.ส.ญาณินท ์ วารีวะนิช

117 6200 ด.ต.สมยศ  วารีวะนิช ท่าฉาง น.ส.สาธิตา  วารีวะนิช

118 8366 ร.ต.อ.บุญเลิศ   สังขชุ์ม ท่าฉาง นายพีระณฐั   สังขชุ์ม

119 4702 ด.ต.พเนศ  ทองสาลี ท่าชนะ นายนฐัพงศ ์ ทองสาลี

120 6900 ร.ต.อ.วจิิตร  พลูสวสัดิ� ท่าชนะ นายภาณุวฒัน์  พลูสวสัดิ�

121 6527 ด.ต.อุทยั  กุมลี ท่าชนะ น.ส.อรวรรณ   กุมลี

122 6778 ร.ต.ต.วชัรินทร์  จนัทวงศ์ ท่าชนะ น.ส.อภิชญา  จนัทวงศ์

123 9047 ด.ต.ชนินทร์  รอดศรีนาค ท่าชนะ น.ส.สุภรัตน์  รอดศรีนาค

124 5143 ด.ต.หญิง จีรนนัท ์ บุญแกว้ ท่าชนะ น.ส.โสภาพร   บุญแกว้

125 10702 พ.ต.ท.สุรินทร์  ใจแน่ ท่าชนะ น.ส.จุฑาทิพย ์  ใจแน่

126 10702 พ.ต.ท.สุรินทร์  ใจแน่ ท่าชนะ นายสุทธินนัท ์ ใจแน่

127 4264 ด.ต.ชนินทร์  นิลทพั ท่าชนะ น.ส.ณิชาบูล  นิลทพั
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128 5474 ด.ต.อวยชยั  ศรีพุฒ ท่าชี น.ส.อญัชลีพร   ศรีพุฒ

129 7375 ด.ต.ประมวล  บุญมาก ท่าชี น.ส.พิชชาภรณ์  บุญมาก

130 6792 ด.ต.มนตรี  เพชรโพธิ� ท่าชี น.ส.สกุลเพชร  เพชรโพธิ�

131 5694 พ.ต.ท.สมคิด  ใหม่คง ท่าชี น.ส.ไหมไทย  ใหม่คง

132 7376 ด.ต.พงคท์ร  พวงแกว้ ท่าชี น.ส.จิราวรรณ  พวงแกว้

133 4800 ด.ต.ธนนัตท์ศัน์  วทิยปรีชากุล ท่าชี นายภคพณ   วทิยปรีชากุล

134 10158 ด.ต.อาํนาจ  เกื�อดว้ง ท่าชี นายวรีะพงศ ์ เกื�อดว้ง

135 6924 ด.ต.มงคล  ภกัดีไทย ท่าชี นายนฎัฐพนัธ์ ภกัดีไทย

136 7098 ด.ต.สุรศกัดิ�   เกตุวชิิต ท่าชี นายกฤษณะ  เกตุวชิิต

137 7098 ด.ต.สุรศกัดิ�   เกตุวชิิต ท่าชี น.ส.กญัจนา  เกตุวชิิต

138 5909 ด.ต.สุธน  จุย้เริก ท่าชี น.ส.ชิชา  จุย้เริก

139 6589 ด.ต.ฉตัรชยั  ตอ้ยแกว้ ท่าชี น.ส.ปาณิศา  ตอ้ยแกว้

140 6195 ด.ต.พงษศ์กัดิ�   สมาธิ นปพ นายวชิยตุม ์ สมาธิ

141 6088 ด.ต.นเรศ  นุ่มนวล นปพ น.ส.ปานไพลิน  นุ่มนวล

142 3639 ด.ต.บุญโลม  มณีโชติ นปพ นายศรัณย ์ มณีโชติ

143 8024 ด.ต.นิพจน์  ดีช่วย นปพ. นายณฐัภทัร   ดีช่วย

144 8008 พ.ต.อ.โฆสิต  มณีอุปถมัภ์ บก.สส.ภ.8 นายเดชสิทธิ�   มณีอุปถมัภ์

145 5539 ด.ต.ธนกฤต  พรัดชู บก.สส.ภ.8 น.ส.ญาณฐักานต ์ พรัดชู

146 5539 ด.ต.ธนกฤต  พรัดชู บก.สส.ภ.8 นายเดชาวตัร  พรัดชู

147 4790 ด.ต.อาํพล  สุวรรณโชโต บก.สส.ภ.8 นายอนพทัย ์ สุวรรณโชโต

148 7682 ด.ต.หญิง สมใจ  รุ่งเรืองรัตน์ บก.สส.ภ.8 นายนิติภูมิ  สานนท์

149 7682 ด.ต.หญิง สมใจ  รุ่งเรืองรัตน์ บก.สส.ภ.8 น.ส.พิมชนก  สานนท์

150 7530 ร.ต.อ.อิสระ  ครองระวะ บก.สส.ภ.8 น.ส.พีรยา  ครองระวะ

151 4322 ด.ต.อนุเทพ  อินทชาติ บก.สส.ภ.8 น.ส.ณฐัาชล อินทชาติ

152 5530 ด.ต.ณรงคช์ยั  ช่วยสม บก.สส.ภ.8 น.ส.พิษญสิ์นี  ช่วยสม

153 4918 ด.ต.วเิชียร  วดัไชย บก.สส.ภ.8 น.ส.วชิิดา  วดัไชย

154 6446 ร.ต.ต.ทรงวฒิุ  ครุทชนะพงษ์ บก.สส.ภ.8 นายคชายศ  ครุทชนะพงษ์

155 6446 ร.ต.ต.ทรงวฒิุ  ครุทชนะพงษ์ บก.สส.ภ.8 น.ส.ขนิษฐา  ครุทชนะพงษ์

156 7600 ด.ต.ถวลิ  สุจริตธุระการ บก.สส.ภ.8 น.ส.ภทัรญาดา  สุจริตธุระการ

157 5702 พ.ต.อ.สถาพร  พฒันรักษ์ บก.สส.ภ.8 น.ส.สิตานนั  พฒันรักษ์

158 7367 ด.ต.เสกสรร  ทาระบา บก.สส.ภ.8 น.ส.วชุิดา  ทาระบา

159 6447 ด.ต.วสิิทธิพร  ละออสุวรรณ บก.สส.ภ.8 น.ส.วริศรา  ละออสุวรรณ
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160 7251 ด.ต.ฉตัรชยั  วชิิตชู บก.สส.ภ.8 น.ส.สรุตา  วชิิตชู

161 4750 พ.ต.ท.มนตศ์กัดิ�   ศรีสุวรรณ์ บก.สส.ภ.8 นายณฐัปัญญ ์ ศรีสุวรรณ์

162 8448 ด.ต.จาํนง  วนัทา บก.สส.ภ.8 ด.ช.ณรงศศ์กัดิ�   วนัทา

163 7129 ด.ต.ชชัชยั  ชนะประเสริฐ บก.สส.ภ.8 น.ส.ภทัรมาส  ชนะประเสริฐ

164 5591 ร.ต.อ.ชวน  เหล็กเจริญ บก.อก.ภ.8 น.ส.ณฐักฤตา  เหล็กเจริญ

165 8948 ร.ต.อ.หญิงศุภาวรรณ  ทองรักษ์ บก.อก.ภ.8 น.ส.อริสรา ทองรักษ์

166 5619 ด.ต.ชาตรี  จนัทร์ชาตรี บก.อก.ภ.8 นายเทอดภูมิ  จนัทร์ชาตรี

167 9912 ร.ต.อ.หญิงจรัสดาว  หิรัญรัตน์ บก.อก.ภ.8 นายปิยงักรู  หิรัญรัตน์

168 7342 ด.ต.สิทธิโชค   กรููเฝียะ บก.อก.ภ.8 นายอภินทัธ์  กรููเฝียะ

169 6516 ด.ต.ธวธุ  จนัทฤทธิ� บ่อผดุ นายธีราวฒิุ  จนัทฤทธิ�

170 6255 ด.ต.จารึก  พิบูลย์ บ่อผดุ น.ส.จุฑามาศ  พิบูลย์

171 5114 ร.ต.อ.วเิศษ  ชูพยคัฆ์ บ่อผดุ น.ส.เนตรศุภางค ์  ชูพยคัฆ์

172 6246 ด.ต.ธนะสิทธิ�   อินทแสง บางมะเดื�อ นายธนบดินทร์ อินทแสง

173 9472 ด.ต.สุรเชษฎ ์ สพานทอง บางมะเดื�อ นายชยณฐั  สพานทอง

174 7281 ด.ต.พงษพ์ิพฒัน์  สุธาพจน์ บางมะเดื�อ น.ส.ดวงกมล  สุธาพจน์

175 6096 ด.ต.ธีระพงษ ์ ศึกเสือ บา้นตาขนุ นายจารุวฒัน์  ศึกเสือ

176 3715 ด.ต.ถกล  ทองสมุทร บา้นตาขนุ นายเจษฎากร  ทองสมุทร

177 6273 ด.ต.ปรีดี  บุษยเ์พชร บา้นตาขนุ น.ส.ธญัชนก  บุษยเ์พชร

178 4563 ด.ต.สมพงษ ์ เถาวท์อง บา้นตาขนุ น.ส.พิมพช์นก   เถาวท์อง

179 6790 ร.ต.ท.วฒันา  ศรีศิลป์ บา้นตาขนุ น.ส.อโณทยั  ศรีศิลป์

180 6934 พ.ต.ท.พิศ  ยิ�มเยื�อน บา้นตาขนุ นายภูมิ  ยิ�มเยื�อน

181 8308 ด.ต.วฒิุพงษ ์ พืชผล บา้นตาขนุ นายอภิรัตน์  พืชผล

182 6883 ร.ต.อ.สัณญป์กรณ์  อร่ามเรือง บา้นนสาร ด.ญ.สุรางคณา  อร่ามเรือง

183 8959 ด.ต.ธรรมนูญ  เกิดเสมอ บา้นนาเดิม น.ส.อริสา  เกิดเสมอ

184 5307 พ.ต.ท.สมพร  เกิดกุล บา้นนาเดิม น.ส.ชนิกานต ์ เกิดกุล

185 4826 ด.ต.จรงค ์ ไกรถิ�น บา้นนาเดิม นายธีระชยั  ไกรถิ�น

186 4803 ด.ต.ศุภกิจ  แจ่มใส บา้นนาเดิม น.ส.ศิริขวญั  แจ่มใส

187 5568 ด.ต.อุทยั  อะโคตรมี บา้นนาเดิม น.ส.อรณิชา  อะโคตรมี

188 4605 ด.ต.ธนูศกัดิ�   รัตนคช บา้นนาเดิม น.ส.ศิรินนัท ์ รัตนคช

189 7468 ด.ต.สุพจน์  หาญเม่ง บา้นนาสาร นายกรกนัต ์ หาญเม่ง

190 6710 ด.ต.อภิชยั  พฒันประดิษฐ์ บา้นนาสาร น.ส.ขวญัชนก  พฒันประดิษฐ์

191 5796 ร.ต.อ.ชูชาติ  นุชชาวนา บา้นนาสาร น.ส.วชิญาภรณ์  นุชชาวนา
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192 8334 ด.ต.พงศพ์นัธ์   จนัทวงศ์ บา้นนาสาร นายนพรัตน์  จนัทวงศ์

193 8016 ร.ต.อ.มานพ  เทียมมนู บา้นนาสาร น.ส.สุมาพร  เทียมมนู

194 5148 ด.ต.หญิง วลัดี  คงพุม่ บา้นนาสาร นายรัฎฐาธิปัตย ์ คงพุม่

195 7370 ด.ต.โชติพนัธ์  เขียวแดง บา้นนาสาร น.ส.ชนิกานต ์ เขียวแดง

196 5142 พ.ต.ท.ประมินทร์  คงดี บา้นนาสาร นายคุณาสิน  คงดี

197 9075 ร.ต.ต.สวสัดิ�   ทองชนะ บาํนาญ นายปองณฐั  ทองชนะ

198 2635 ร.ต.อ.ประคอง  หนูทบั บาํนาญ นายนพปฎล  หนูทบั

199 6918 พ.ต.ท.สมมาตร  นวนทอง บาํนาญ นายณชัพล  นวนทอง

200 7092 ร.ต.ต.ศกัดิ� ชยั  ราชสงค์ บาํนาญ นายฐนกร  ราชสงค์

201 4033 พ.ต.ท.ไกรจกัร  สุดสาคร บาํนาญ นายธนสาร  สุดสาคร

202 6631 ร.ต.ท.ธนเดช  ชูแดง บาํนาญ น.ส.ณิชารีย ์ ชูแดง

203 6631 ร.ต.ท.ธนเดช  ชูแดง บาํนาญ น.ส.ปุญญิศษ  ชูแดง

204 6959 ร.ต.ท.ปิยะพจน์  กิจสาํเร็จ บาํนาญ น.ส.ศนิกานต ์  กิจสาํเร็จ

205 6328 ร.ต.อ.เสน่ห์  หีตอกัษร บาํนาญ นายณฐัภทัร  หีตอกัษร

206 1086 ร.ต.ต.จรูญ  หนูรัก บาํนาญ นายนรวชิญ ์ หนูรัก

207 8892 ร.ต.ต.วนิิตย ์  ทบัศรี บาํนาญ น.ส.ธนชัพร  ทบัศรี

208 4860 ร.ต.ต.สฤษฎิ� ชยั  วฒันประดิษฐ์ พนม น.ส.กิตติยาภรณ์  วฒันประดิษฐ์

209 3226 ร.ต.ต.สมพร  จุย้ทองคาํ พนม นายจกัรกฤษณ์   จุย้ทองคาํ

210 5846 ด.ต.ธนนัดร  มีแกว้ พนม น.ส.กรรติมา  มีแกว้

211 6485 ด.ต.โสภณ  ชยัมงคล พนม นายภทัรพงค ์ ชยัมงคล

212 4251 ด.ต.วรัิตน์  อุ่นเมือง พนม  น.ส.วนัวสิาข ์ อุ่นเมือง

213 4061 ร.ต.อ..พิเชษฐ  อินทร์นาค พระแสง น.ส.กุมภธิ์ดา  อินทร์นาค

214 4192 ร.ต.ท.ชาญวทิย ์ จนัทร์มาศ พระแสง นายวฒันศกัดิ�   จนัทร์มาศ

215 8487 พ.ต.ท.สุวฒัน์  ราชรักษ์ พระแสง นายงามพนัธ์  ราชรักษ์

216 7380 ด.ต.มนตรี  บาํรุงราชภกัดี พระแสง นายสิริภพ  บาํรุงราชภกัดี

217 7930 ด.ต.ชาญชยั  คาํตา พระแสง นายณชธฤต  คาํตา

218 8023 ร.ต.ต.สมบติั  ใหม่เอี�ยม พระแสง นายธราดล  ใหม่เอี�ยม

219 3600 ด.ต.โสภณ  สวสัดิ� วงศ์ พระแสง น.ส.กรกนก  สวสัดิวงศ์

220 7978 ด.ต.วภิาค  คงนวล พระแสง น.ส.ภาพิมล  คงนวล

221 7982 ด.ต.เมตตา  สายใจบุญ พระแสง น.ส.วริชยา  สายใจบุญ

222 7982 ด.ต.เมตตา  สายใจบุญ พระแสง น.ส.ภทัรวลยั  สายใจบุญ

223 5006 ด.ต.จกัรชาย  จิตรธรรม พระแสง น.ส.จุลจิตต ์ จิตรธรรม
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224 8310 ร.ต.ท.สมชาย  มูสิกะ พุนพิน นายดิศณชั   มูสิกะ

225 8310 ร.ต.ท.สมชาย  มูสิกะ พุนพิน นายนภสัรวชิญ ์ มูสิกะ

226 6927 ด.ต.ธรรมรัตน์  นวลวฒัน์ พุนพิน นายภานุวฒัน์ นวลวฒัน์

227 6618 ด.ต.อาลี  เส็นบตัร พุนพิน นายอรรครินทร์  เส็นบตัร

228 5874 ด.ต.นพรัตน์  นุย้สุวรรณ พุนพิน นายไกรวทิย ์  นุย้สุวรรณ

229 4772 ด.ต.เสน่ห์  รูปโอ พุนพิน นายภานุเดช  รูปโอ

230 7750 พ.ต.ท.คมกฤษณ์  ชินพงศ์ พุนพิน นายธนกร  ชินพงศ์

231 7750 พ.ต.ท.คมกฤษณ์  ชินพงศ์ พุนพิน นายธนทตั  ชินพงศ์

232 9952 ด.ต.สมภพ  ชุมชวด พุนพิน น.ส.เกวลิน  ชุมชวด

233 7883 ด.ต.พยงุศกัดิ�   ทองแกว้เกิด พุนพิน นายเตโชวชิญ ์ ทองแกว้เกิด

234 4530 ร.ต.ต.สุนทร  ศรีรักษา พุนพิน นายพลภทัร  ศรีรักษา

235 9379 พ.ต.ท.วรีะศกัดิ�   ศิริมงคล พุนพิน นายกีรติ  ศิริมงคล

236 7833 ร.ต.ท.นพดล  ลาํใย พุนพิน นายธีรภทัร  ลาํใย

237 5928 ด.ต.สมกะมล  สังขไ์ข พุนพิน น.ส.มินทร์ตรา  สังขไ์ข

238 5754 ร.ต.ต.ยทุธการ  เกียรติฉวี พุนพิน น.ส.ณฐัมน  เกียรติฉวี

239 6095 ด.ต.ยทุธนา  ปรีชาชาญ พุนพิน น.ส.พรรษรัตน์  ปรีชาชาญ

240 5192 ด.ต.พรรษา  โสมติด พุนพิน นายพชัรพงศ ์ โสมติด

241 5192 ด.ต.พรรษา  โสมติด พุนพิน นายรัฐพงศ ์ โสมติด

242 5681 ร.ต.อ.เรืองศกัดิ�   สงสวสัดิ� พุนพิน น.ส.วนัวสิาข ์ สงสวสัดิ�

243 9311 พ.ต.ท.เสว ี เวชพิทกัษ์ พุนพิน นายสิรวชิญ ์ เวชพิทกัษ์

244 6819 ร.ต.อ.หญิงสุธาทิพย ์ จิตสบาย ภ.จว.ส.ฎ น.ส.ฐิติชญา  จิตสบาย

245 9671 ด.ต.สมนึก  ศิริทรัพยจ์นนัท์ ภ.จว.ส.ฎ น.ส.ณฐัชา  ศิริทรัพยจ์นนัท์

246 9671 ด.ต.สมนึก  ศิริทรัพยจ์นนัท์ ภ.จว.ส.ฎ นายชวนิ  ศิริทรัพยจ์นนัท์

247 3661 ด.ต.จกัรพงษ ์ วงสุยะ ภ.จว.ส.ฎ นายณฐัพงศ ์ วงสุยะ

248 4105 ด.ต.อาคม  รอดทอง ภ.จว.ส.ฎ นายญาณิน  รอดทอง

249 9511 ร.ต.อ.โยธิน  แยม้มีศรี ภ.จว.ส.ฎ นายระพีพนัธ์     แยม้มีศรี

250 6029 ด.ต.ธนกร  รักสะอาด ภ.จว.ส.ฎ น.ส.นนัทน์ภสั  รักสะอาด

251 7633 ด.ต.โยธิน  เกษรักษ์ ภ.จว.ส.ฎ น.ส.อริยา  เกษรักษ์

252 6829 ร.ต.อ.ณฐัพงศ ์ นะพารา ภ.จว.ส.ฎ นายกฤตภาส  นะพารา

253 10022 ด.ต.อนุรักษ ์ ตลึงจิตร เมือง น.ส.ฐิติพร  ตลึงจิตร

254 9309 ร.ต.อ.สมศกัดิ�   นวลโพยม เมือง นายนิพทัธพนธ์  นวลโพยม

255 9309 ร.ต.อ.สมศกัดิ�   นวลโพยม เมือง นายนาถวฒัน์  นวลโพยม
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รายชื�อสมาชิกยื�นขอรับทุนการศึกษาบุตร (ทุนส่งเสิมระดับอุดม   )  ทุนละ 1,300  บาท

256 5576 ด.ต.วรายทุธ  โลหิตธาดา เมือง นายภูธร  โลหิตธาดา

257 2689 ร.ต.ท.ยงยทุธ  สะโรจน์ เมือง นายวชัรากร  สะโรจน์

258 10807 ด.ต.อนนัต ์ คงเรือง เมือง น.ส.ภทัทจารี  คงเรือง

259 5954 ร.ต.ต.สุวรรณ  รุ่งสวสัดิ� เมือง นายวรรณศกัดิ�   รุ่งสวสัดิ�

260 6820 ด.ต.พนาวรรณ์  หว้งทรัพย์ เมือง น.ส.โรสยา  หว้งทรัพย์

261 7790 ด.ต.นิพร  ทิพยบ์รรพต เมือง นายคณิศร  ทิพยบ์รรพต

262 8208 ด.ต.ภราดร   ผวิทอง เมือง นายฐิติ  ผวิทอง

263 7069 ด.ต.ประเสริฐ  หนูพิชยั เมือง นรต.ญ.ธนชัชา  หนูพิชยั

264 7241 ด.ต.เริงณรงค ์ ชูกลิ�น เมือง น.ส.ณฐมน  ชูกลิ�น

265 7684 ด.ต.อนุวตัร  สุทธิเนียม เมือง น.ส.ณฐักานต ์ สุทธิเนียม

266 7069 ด.ต.ประเสริฐ  หนูพิชยั เมือง นนส.ธเนศพล  หนูพิชยั

267 5527 ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง เมือง นายณฐัพล  ดว้งคง

268 6904 ด.ต.สุรชยั  สุทธิช่วย เมือง นายณฐัพล  สุทธิช่วย

269 6140 ด.ต.อนิวชัร์  รัศมีพงศ์ เมือง นายศจักร  รัศมีพงศ์

270 5346 ด.ต.พนมไพร  ดาํมุณี เมือง น.ส.อภิชญา   ดาํมุณี

271 8092 ด.ต.สัมพนัธ์  รักแกว้ เมือง นายภูมินทร์ รักแกว้

272 4766 ด.ต.ศกัดิ� ดา  บุญทิพย์ เมือง น.ส.ศศิพิมพ ์ บุญทิพย์

273 4766 ด.ต.ศกัดิ� ดา  บุญทิพย์ เมือง นายบดินทร์  บุญทิพย์

274 10765 ด.ต.พิทยา  ชยัยศ เมือง นายพีรดนย ์ ชยัยศ

275 6473 ด.ต.รัตนพล  ดิษฐราชา โมถ่าย น.ส.ชลลดา  ดิษฐราชา

276 7338 ร.ต.ต.ประเชิญ  ประจาํเขต โมถ่าย น.ส.พิมพล์ภสั  ประจาํเขต

277 6379 ร.ต.อ.สมโชติ  แกว้มณี โมถ่าย น.ส.ปัฐมาภรณ์   แกว้มณี

278 5815 ด.ต.สุชาติ  ธิปัตย์ วภิาวดี นายณฐัภทัร   ธิปัตย์

279 9542 ด.ต.จาํรัส  สีนิล วภิาวดี น.ส.ปณฐัดา   สีนิล

280 6692 ด.ต.นิพนธ์  พลภกัดี วภิาวดี นายณฐัพงษ ์ พลภกัดี

281 10053 ร.ต.อ.เมฆินทร์  แจ่มกระจ่าง เวยีงสระ นายรวพิล  แจ่มกระจ่าง

282 9757 ด.ต.ณรงคศ์กัดิ�   ติกขนา เวยีงสระ น.ส.เจนจิรา  ติกขนา

283 9757 ด.ต.ณรงคศ์กัดิ�   ติกขนา เวยีงสระ น.ส.มณัฑนา  ติกขนา

284 4470 ร.ต.ต.ขจรเกียรติ  สวสัดี เวยีงสระ นายเกริกเกียรติ  สวสัดี

285 9059 ร.ต.อ.เกรียงศกัดิ�   สังขผล เวยีงสระ นายศตวรรษ  สังขผล

286 6907 ด.ต.พิทกัษ ์ กรุงแกว้ เวยีงสระ น.ส.จุทามณี   กรุงแกว้

287 5672 ด.ต.พรหมมาตร์  อภยัรัตน์ เวยีงสระ นายสุรเดช  อภยัรัตน์



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

รายชื�อสมาชิกยื�นขอรับทุนการศึกษาบุตร (ทุนส่งเสิมระดับอุดม   )  ทุนละ 1,300  บาท

288 5783 ด.ต.ทววีฒัน์  จริงบาํรุง เวยีงสระ นายเทพนรินทร์  จริงบาํรุง

289 5783 ด.ต.ทววีฒัน์  จริงบาํรุง เวยีงสระ นายธีรพฒัน์  จริงบาํรุง

290 3265 ร.ต.ต.สาธิต  บุญเทียม เวยีงสระ นายจกัรกฤษณ์  บุญเทียม

291 7635 ร.ต.ต.เสน่ห์  คงอิ�ว เวยีงสระ นายชาคริต  คงอิ�ว

292 8006 ด.ต.เกรียงศกัดิ�   เสือทอง เวยีงสระ นายฉตัรชยั   เสือทอง

293 6349 ร.ต.ต.วรพงษ ์ สิงหฬ เวยีงสระ น.ส.หทัยา  สิงหฬ

294 8750 ด.ต.ธงชยั  สังเพชร เวยีงสระ น.ส.เรวดี  สังเพชร

295 8750 ด.ต.ธงชยั  สังเพชร เวยีงสระ น.ส.อรอนงค ์ สังเพชร

296 9879 ร.ต.อ.สุเมต  ทองอ่อน เวยีงสระ นายปรัชนนัท ์ ทองอ่อน

297 9879 ร.ต.อ.สุเมต  ทองอ่อน เวยีงสระ น.ส.นจันนัท ์ ทองอ่อน

298 10384 พ.ต.ต.อุทยั  สยมภาค เวยีงสระ นายภทัรชนน  สยมภาค

299 7569 ร.ต.ท.นภดล  นวลใย เวยีงสระ นายนภกานต ์ นวลใย

300 8006 ด.ต.เกรียงศกัดิ�   เสือทอง เวยีงสระ น.ส.วรรณฤดี   เสือทอง

301 6496 ด.ต.ปราโมทย ์ อุตะปะละ เวยีงสระ นายปรเมศวร์  อุตะปะละ

302 4377 ด.ต.สมเกียรติ  งามประดิษฐ์ เวยีงสระ นายวศินชยั  งามประดิษฐ์

303 9282 ร.ต.อ.สมโภช  คงนาลึก ศฝร.ภ.8 นางสาวกญัญณฐั  คงนาลึก

304 9867 ด.ต.นพรัตน์  หนูนวล ศฝร.ภ.8 น.ส.นิศากร  หนูนวล

305 7385 ร.ต.อ.สมบติั  ทองดี ศฝร.ภ.8 นายคุณานนท ์ ทองดี

306 9455 ร.ต.ต.จาํรัส  วงคป์าน ศฝร.ภ.8 น.ส.ธีรนาถ  วงศป์าน

307 9117 ด.ต.จรัส   ทองปัสโนว์ ศฝร.ภ.8 น.ส.กญัญาณฐั  ทองปัสโนว์

308 8878 พ.ต.อ.วชิาญ  เครือรัตน์ ศฝร.ภ.8 นายวรีภทัร  เครือรัตน์

309 9028 ร.ต.อ.หญิง วราลี  พุทธชาติ ศฝร.ภ.8 นายอาคเนย ์ ชุมชนะ

310 5692 ร.ต.อ.วฒิุเลิศ  เมืองหนู ศฝร.ภ.8 นายแทนไท  เมืองหนู

311 8066 ด.ต.มานพ  บทกระโทก ศฝร.ภ.8 น.ส.สุบงกช  บทกระโทก

312 6409 ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์  แกว้ชลคราม ศฝร.ภ.8 น.ส.พิชชาภา  แกว้ชลคราม

313 6409 ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์  แกว้ชลคราม ศฝร.ภ.8 นายธีรวชิ  แกว้ชลคราม

314 7420 ร.ต.อ.หญิง ลกัษณา  มุขเงิน ศฝร.ภ.8 น.ส.นภสร มุขเงิน

315 8994 ด.ต.ประสาทวทิย ์ สุขเขียว ศฝร.ภ.8 นายสุราษฎร์  สุขเขียว

316 8983 ด.ต.สมหมาย  เจริญกุล ศฝร.ภ.8 น.ส.ธญัวรัตน์  เจริญกุล

317 10197 ด.ต.ศิลปวฒัน์  จีนไทย ศฝร.ภ.8 นายปฎิวติั   จีนไทย

318 10197 ด.ต.ศิลปวฒัน์  จีนไทย ศฝร.ภ.8 นายสหรัฐ  จีนไทย

319 8356 ด.ต.สิงเดช   ชูทอง ศฝร.ภ.8 นายพงษศิ์ริ  ชูทอง
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รายชื�อสมาชิกยื�นขอรับทุนการศึกษาบุตร (ทุนส่งเสิมระดับอุดม   )  ทุนละ 1,300  บาท

320 10202 ร.ต.อ.ธชัพงศ ์ พริกคง ศฝร.ภ.8 น.ส.หทยัภทัร   พริกคง

321 9080 ด.ต.จารุวฒัน์   ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 น.ส.ปาลิตา  ทองใหญ่

322 9080 ด.ต.จารุวฒัน์   ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 นายกิตติเดช   ทองใหญ่

323 10113 ร.ต.ต.รุ่งโรจน์  ทองพรหม ศฝร.ภ.8 นายบุรธชั   ทองพรหม

324 10113 ร.ต.ต.รุ่งโรจน์  ทองพรหม ศฝร.ภ.8 นายอภิรุจ  ทองพรหม

325 4690 ด.ต.บุญรอง  ยอดสวสัดิ� ศฝร.ภ.8 น.ส.จีรณา  ยอดสวสัดิ�

326 8939 ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร ศฝร.ภ.8 น.ส.ปานชีวนั  พงศจ์นัทร์เสถียร

327 5807 ด.ต.พฒันา  สงยอ้ย ศฝร.ภ.8 น.ส.องัคณา  สงยอ้ย

328 8987 ร.ต.ท.ประสาน  สุขสุวรรณ ศฝร.ภ.8 น.ส.ศิริวมิล  สุขสุวรรณ

329 10023 ด.ต.สุเทพ  ภกัดีคลา้ย ศฝร.ภ.8 นายเตชพฒัน์  ภกัดีคลา้ย

330 4814 ด.ต.สมชาย  ดวงมณี ศฝร.ภ.8 น.ส.นทัธิดา  ดวงมณี

331 9218 ด.ต.สถิต  โอพั�ง ศฝร.ภ.8 นายปฐมพงศ ์ โอพั�ง

332 10379 ด.ต.ธงชยั  ธรรมรงค์ ศฝร.ภ.8 น.ส.ปรียาภรณ์  ธรรมรงค์

333 8949 ดต.หญิงณิชาต ์ อินทรอกัษร ศฝร.ภ.8 นายณฐัฐศรัณฐ ์ อินทรอกัษร

334 5407 ด.ต.เรืองวทิย ์ นาคนอ้ย ศฝร.ภ.8 นายทวเีกียรติ  นาคนอ้ย

335 10024 ด.ต.เจษฎา  ปานเชื�อ ศฝร.ภ.8 น.ส.นนัทน์ภสั  ปานเชื�อ

336 6730 ด.ต.ปริญญา  บุญคง ศฝร.ภ.8 น.ส.ฐิติยา  บุญคง

337 8983 ด.ต.สมหมาย  เจริญกุล ศฝร.ภ8 นายณฐัวฒัน์  เจริญกุล

338 8099 ด.ต.สัมฤทธิ�   หนกัแกว้ ศฝร.ภ8 นายภาณุภคั  หนกัแกว้

339 5154 ด.ต.หญิง ปิยธิดา  ยอดเจริญ ศพฐ. 8 นายธิรักษ ์ พรหมศิริ

340 5162 ด.ต.หญิงนาตยา  งามสง่า ศพฐ. 8 นายณฐันนท ์ งามสง่า

341 5162 ด.ต.หญิงนาตยา  งามสง่า ศพฐ. 8 น.ส.วณฐัติยา  งามสง่า

342 7933 ด.ต.หญิง สุมาลี  วโิรจน์วรวทิย์ ศพฐ. 8 นายสรวศิ  พริกเบญ็จะ

343 5133 ร.ต.ต.วรีะ  รักษาพราหมณ์ ศพฐ. 8 น.ส.ภทัรนิษฐ ์ รักษาพราหมณ์

344 8590 ด.ต.วสุิทธิ�    เทือกสุบรรณ ศพฐ.8 น.ส.โสภิตตา   เทือกสุบรรณ

345 7979 ร.ต.อ.หญิงสมพิต  บุตรมาตา ศพฐ.8 น.ส.วมิพว์ภิา  บุตรมาตา

346 7979 ร.ต.อ.หญิงสมพิต  บุตรมาตา ศพฐ.8 น.ส.วชิญาพร  บุตรมาตา

347 7422 ด.ต.วยัวฒิุ  แทนชื�น เสวยีด น.ส.กณิศา  แทนชื�น

348 9577 ด.ต.ไกรรงค ์ โพธิรัตน์ เสวยีด นายชณดล  โพธิรัตน์

รวม  348  ราย รวมจํานวนเงิน 452,400.00                    


