
ลาํดับ ทะเบียน ยศ-ชื�อ-สกุล สังกดั ชื�อ - สกุล บุตร ลายมือชื�อผู้รับเงินจํานวน 1,500  บาท

1 8242 ด.ต.พีระพงศ ์ บริบูรณ์ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.พีชญา บริบูรณ์ 4.00 

2 9566 ด.ต.ชนตั  ทองสุวรรณ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ชาคริยา  ทองสุวรรณ 4.00 

3 5298 ร.ต.อ.ณัฏฐพ์ชัร์  ชยัสงคราม กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ณัฐธิดา  ชยัสงคราม 4.00 

4 9433 ร.ต.อ.เขมอธิษฐ ์ ทองคาํ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ณิชาวีร์  ทองคาํ 3.83 

5 9433 ร.ต.อ.เขมอธิษฐ ์ ทองคาํ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.กนัตพงศ ์ ทองคาํ 3.98 

6 5039 ร.ต.ต.พาศกัดิ�   ศรีอ่อน กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.สุทตัตา  ศรีอ่อน 3.81 

7 5968 ร.ต.อ.สาํเริง  สุดจิตร กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ชยตุพงค ์  สุดจิตร 3.88 

8 5968 ร.ต.อ.สาํเริง  สุดจิตร กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.กชพร  สุดจิตร 3.95 

9 9362 ร.ต.อ.ชินรัตน์  แกว้ศรี กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.เปมิกา  แกว้ศรี 3.89 

10 6085 ด.ต.อดิเรก  ปลอดชุ่ม กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ตรัยคุณ  ปลอดชุ่ม 3.89 

11 9473 พ.ต.ท.หญิงศุภดา  แดงสุภา กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ธมนพชัร์  แดงสุภา 4.00 

12 8960 ด.ต.สุชาติ  มณีกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ชนิดาภา  มณีกาญจน์ 3.83 

13 7814 ด.ต.ไชยา  จรประดิษฐ์ เกาะพะงนั ด.ญ.สุพิชชา  จรประดิษฐ์ 3.96 

14 7814 ด.ต.ไชยา  จรประดิษฐ์ เกาะพะงนั ด.ช.สิรวิชญ ์ จรประดิษฐ์ 4.00 

15 7707 ร.ต.อ.จิรศกัดิ�   โพธิ� ถาวร เกาะพะงนั ด.ช.ชยพล  โพธิ� ถาวร 4.00 

16 8907 จ.ส.ต.มนตรี  บุญวงศ์ เกาะพะงนั ด.ช.ธนภทัร  บุญวงศ์ 4.00 

17 10937 ด.ต.พีรเดช  คงยศ เกาะสมุย ด.ญ.ปาณิสรา  คงยศ 3.96 

18 7954 ด.ต.สุวรรณ์  บิลยะรัตน์ เกาะสมุย ด.ช.สุทิวสั  บิลยะรัตน์ 3.90 

19 7356 ด.ต.ยทุธจกัร  ทองรอด เกาะสมุย ด.ช.อคัรพล  ทองรอด 3.80 

20 5396 ร.ต.ต.กมล  ทองพนัธ์ เกาะสมุย ด.ช.ภูสิทธิ�   ทองพนัธ์ 3.90 

21 6704 ร.ต.อ.ไพบูลย ์ เศวตเวช ขุนทะเล ด.ญ.ศตพร เศวตเวช 3.88 

22 6242 ด.ต.รณชยั  เหมทานนท์ ขุนทะเล ด.ญ.ณัจฉรียา เหมทานนท์ 4.00 

23 9296 พ.ต.ท.ประสิทธิ�   แกว้กิ�ม ขุนทะเล ด.ช.ชญาณ์ภทัร์  แกว้กิ�ม 4.00 

24 7136 ด.ต.ณัฐพงศ ์ แท่นนิล ขุนทะเล ด.ช.รัญชน์รวินท ์ แท่นนิล 4.00 

25 6018 พ.ต.ท.ธนาเดช  ยว้นบุญหลิม ขุนทะเล ด.ช.เตโชดม  ยว้นบุญหลิม 3.87 

26 6886 ร.ต.อ.สุวิทย ์ ทองคาํแท้ ขุนทะเล ด.ญ.จิรสุตา  ทองคาํแท้ 4.00 

27 6558 ด.ต.ชรินทร์  อยูแ่สง ขุนทะเล ด.ช.พิช�ุตม ์ อยูแ่สง 3.91 

28 6560 ด.ต.อาํนาจ  เนตรนอ้ย ขุนทะเล ด.ญ.ทกัษอร  เนตรนอ้ย 4.00 

ทุนการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี ระดับประถมศึกษา
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29 6209 ด.ต.ศุภกิจ  นาควิโรจน์ ขุนทะเล ด.ญ.พรรณณิการ์  นาควิโรจน์ 3.90 

30 8650 ด.ต.หาญชยั  นวลละออง ขุนทะเล ด.ช.ชยพล  นวลละออง 3.90 

31 10736 ด.ต.ณรงค ์ ชุมโรย เขานิพนัธ์ ด.ญ.กานตพิ์ชชา  ชุมโรย 4.00 

32 10736 ด.ต.ณรงค ์ ชุมโรย เขานิพนัธ์ ด.ญ.ประภสัสร  ชุมโรย 4.00 

33 7533 ด.ต.ธีระวุธ  คาํนวณ* เขานิพนัธ์ ด.ช.ณัฐปคลัภ ์ คาํนวณ* 4.00 

34 10218 ด.ต.อดิสรณ์  ละมา้ย เขานิพนัธ์ ด.ญ.อมลวรรณ  ละมา้ย 3.86 

35 5811 ด.ต.วิโรจน์  พานชาตรี เขานิพนัธ์ ด.ญ.ชญาณิศ  พานชาตรี 4.00 

36 8804 ร.ต.ท.ธนพลกฤษณ์ ศรีกุลวงษ์ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.กฤษติยาพร  ศรีกุลวงษ์ 4.00 

37 7645 พ.ต.ท.ถนดั  เหล่าประสิทธิ� คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ศศิฉาย  เหล่าประสิทธิ� 4.00 

38 6964 ร.ต.อ.วิเชฐ  โจมฤทธิ� คีรีรัฐนิคม ด.ช.ชาญชยั  โจมฤทธิ� 3.87 

39 6964 ร.ต.อ.วิเชฐ  โจมฤทธิ� คีรีรัฐนิคม ด.ญ.กมลรัตน์  โจมฤทธิ� 3.87 

40 6307 ด.ต.ธงไชย  สุทธิศิลป์ คีรีรัฐนิคม ด.ช.นพกร  สุทธิศิลป์ 3.82 

41 9665 ร.ต.อ.ฉตัรชยั  คงพรศิริ คีรีรัฐนิคม ด.ช.เอกชยั   คงพรศิริ 3.92 

42 5669 ด.ต.สนัติภาพ  คาํรอด คีรีรัฐนิคม ด.ญ.สุรัสวดี  คาํรอด 4.00 

43 5669 ด.ต.สนัติภาพ  คาํรอด คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ฐิยาภา  คาํรอด 4.00 

44 8187 ด.ต.ภานุพงศ ์ ปานเหลือง คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ปุญจิรภา  ปานเหลือง 4.00 

45 8386 ด.ต.สรชยั  ศรีพุฒ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.พลอยชมพ ู ศรีพุฒ 3.81 

46 8205 ด.ต.สายนัต ์ เขียวคง คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ญาณิศา  เขียวคง 4.00 

47 5803 ด.ต.ศุภศิลป์  อินชนะ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ณัฐวลญัช ์ อินชนะ 4.00 

48 6394 ด.ต.ครรชิต  อุปการ เคียนซา ด.ญ.พิมพพิ์ชชา  อุปการ 4.00 

49 4175 พ.ต.ต.โคจร  ลานํ� าเที�ยง เคียนซา ด.ช.คุณากร  ลานํ� าเที�ยง 3.90 

50 6289 ด.ต.ธิระวิทย ์ สุขแท้ เคียนซา ด.ญ.นภสัภรณ์  สุขแท้ 3.95 

51 6610 ด.ต.สุระสิทธิ�   คงแหลม เคียนซา ด.ญ.ประวีณมยั  คงแหลม 4.00 

52 9545 ร.ต.อ.เดชา  จิมจวน เคียนซา ด.ญ.ญานิศา  จิมจวน 3.85 

53 9545 ร.ต.อ.เดชา  จิมจวน เคียนซา ด.ญ.พิชชานนัท ์ จิมจวน 3.91 

54 9063 ร.ต.ต.มีศกัดิ�   จรดาํ เคียนซา ด.ช.กิจญาณ  จรดาํ 3.81 

55 9226 จ.ส.ต.ธวชัชยั  นาคเพง็ เคียนซา ด.ช.พีรพฒัน์  นาคเพง็ 4.00 

56 5515 ด.ต.ประพจน์  เทียมสานุจิตต์ ชยับุรี ด.ช.รัชชานนท ์ เทียมสานุจิตต์ 4.00 



ลาํดับ ทะเบียน ยศ-ชื�อ-สกุล สังกดั ชื�อ - สกุล บุตร ลายมือชื�อผู้รับเงินจํานวน 1,500  บาท

ทุนการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี ระดับประถมศึกษา

57 6203 ด.ต.เอกชยั  บุษยเ์พชร ชยับุรี ด.ญ.ณัฐวลญัช ์ บุษยเ์พชร 3.86 

58 8668 พ.ต.ท.สุทศัน์  นาคพนัธ์ ชยับุรี ด.ช.ปัณณทตั  นาคพนัธ์ 4.00 

59 8668 พ.ต.ท.สุทศัน์  นาคพนัธ์ ชยับุรี ด.ญ.บณัฑิตา  นาคพนัธ์ 4.00 

60 5887 ด.ต.นพดล  สงัขเ์ลื�อน ชยับุรี ด.ช.ธนกฤติ  สงัขเ์ลื�อน 4.00 

61 6588 ด.ต.ไพรฤทธิ�   มณีนวล ชยับุรี ด.ช.ปัณณวฒัน์  มณีนวล 4.00 

62 5516 ด.ต.สุพรรณ  คงศรีชาย ชยับุรี ด.ญ.ณิชารีย ์ คงศรีชาย 3.93 

63 7812 ร.ต.อ.วิสูตร  คงรักที� ชยับุรี ด.ญ.ใบเงิน  คงรักที� 4.00 

64 6204 ด.ต.นิพนธ ์ ชาญณรงค์ ชยับุรี ด.ญ.ภรณ์ชนก  หาญณรงค์ 4.00 

65 8437 พ.ต.ท.กิตติพล  ดวงศิริ ชยับุรี ด.ญ.อริสรา  ดวงศิริ 4.00 

66 9726 พ.ต.ท.ประพนัธ ์ หนกัแน่น ไชยา ด.ช.อินทชั  หนกัแน่น 4.00 

67 7214 ร.ต.ต.อุทิตย ์ จนัทะคาม ไชยา ด.ญ.มณฑิตา  สวนานนท์ 4.00 

68 9598 ด.ต.อภิสิทธิ�   ทองเกษม ไชยา ด.ช.ฐีรวฒัน์  ทองเกษม 3.88 

69 6061 ด.ต.ชุมพล  อินทจกัร ไชยา ด.ญ.ชนาภา  อินทจกัร 4.00 

70 8763 ด.ต.วิทยา  เพิ�มพารารักษ์ ไชยา ด.ญ.พลอยขวญั  เพิ�มพารารักษ์ 3.89 

71 7917 ร.ต.อ.พิรุณ  ซงัธาดา ไชยา ด.ช.ธีทตั  ซงัธาดา 3.87 

72 7917 ร.ต.อ.พิรุณ  ซงัธาดา ไชยา ด.ช.ธนตัถ ์ ซงัธาดา 4.00 

73 5831 ด.ต.โกวิท  นิลทน ไชยา ด.ช.อนสั นิลทน 4.00 

74 5831 ด.ต.โกวิท  นิลทน ไชยา ด.ช.อาริส นิลทน 3.92 

75 8976 ด.ต.มนูญ  เขียวมา ดอนสกั ด.ญ.ฐิติมา   เขียวมา 3.98 

76 6851 ร.ต.ท.ธฤษณัช  ไตรเมศร์ ดอนสกั ด.ญ.ชณิสรา  ไตรเมศร์ 4.00 

77 7654 ด.ต.ทิวตัถ ์ ทวีทรัพย์ ดอนสกั ด.ญ.นนัทน์ภสั  ทวีทรัพย์ 3.91 

78 8534 ร.ต.อ.ยศ  คงพยคัฆ์ ดอนสกั ด.ญ.สุชญัญา   คงพยคัฆ์ 4.00 

79 7789 ด.ต.คาํนพ  เลก็นอ้ย ดอนสกั ด.ญ.พิชญา  เลก็นอ้ย 4.00 

80 9404 ร.ต.อ.หญิงปาณิศา มุขรัษฏา ตรวจคนเขา้เมือง ด.ญ.ปุณยวีร์  อรุณพนัธุ์ 4.00 

81 10578 จ.ส.ต.วฒิุภทัร  จนัทสุวรรณโณ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พรปภสัสร์  จนัทสุวรรณโณ 4.00 

82 10876 ด.ต.สมบติั  ศิรินุพงค์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.นภสั  ศิรินุพงค์ 3.96 

83 9307 ด.ต.สวง  คงแง่ง ต่างจงัหวดั ด.ญ.คุณัญญา   คงแง่ง 4.00 

84 9307 ด.ต.สวง  คงแง่ง ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชญสิ์ณี  คงแง่ง 4.00 
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85 9818 ร.ต.อ.จรรยง  โลหกิจ ต่างจงัหวดั ด.ญ.สุภาพิดา  โลหกิจ 3.87 

86 7503 ด.ต.นรบดี  รักนาควน ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชามญชุ ์ รักนาควน 4.00 

87 7503 ด.ต.นรบดี  รักนาควน ต่างจงัหวดั ด.ช.พีรวิชญ ์ รักนาควน 3.85 

88 7595 พ.ต.ท.สามารถ  ไกรสิทธิ� ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปัณฑิตา  ไกรสิทธิ� 3.84 

89 7595 พ.ต.ท.สามารถ  ไกรสิทธิ� ต่างจงัหวดั ด.ช ปัณณวิชญ ์ ไกรสิทธิ� 4.00 

90 8768 จ.ส.ต.หญิง นนัทน์ภสั  คีรีมา ต่างจงัหวดั ด.ช.นนทพทัธ ์ คีรีมา 4.00 

91 9260 ร.ต.อ.วิฑูรย ์ รักษาวงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.สรรเพชญ  รักษาวงศ์ 4.00 

92 10961 ด.ต.อภิชาติ  สงัขะวิชยั ต่างจงัหวดั ด.ช.ภูรินท ์ สงัขะวิชยั 4.00 

93 6912 ด.ต.ทรงพล  ญาณสูตร ต่างจงัหวดั ด.ญ.นทัธมน  ญาณสูตร 4.00 

94 5353 ด.ต.อรุณ  รัตนพรหม ต่างจงัหวดั ด.ช.ธนภทัร  รัตนพรหม 3.93 

95 5353 ด.ต.อรุณ  รัตนพรหม ต่างจงัหวดั ด.ช.ตีรณ  รัตนพรหม 3.83 

96 3750 ร.ต.อ.อภิวิชญ ์ หนูบุญ ต่างจงัหวดั ด.ช.กานตก์ุญช ์  หนูบุญ 3.91 

97 7414 ด.ต.เอกรัตน์  ปลอดอ่อน ต่างจงัหวดั ด.ญ.สุธิธิดา  ปลอดอ่อน 3.80 

98 10568 ด.ต.ศกัดิ� ดา  หนูขาว ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปุญชรัสมี  หนูขาว 3.85 

99 6507 ร.ต.อ.ชชัชยั  ชื�นชม ต่างจงัหวดั ด.ญ.นนัทน์ภสั   ชื�นชม 4.00 

100 5703 พ.ต.ต.จิรวฒัน์  มะเลก็ ต่างจงัหวดั ด.ช.นิติภูมิ  มะเลก็ 3.86 

101 9263 ร.ต.อ.วิทยา  รุ่งรางษี ต่างจงัหวดั ด.ญ.ชลินทรา  ชูนาวา 4.00 

102 8564 พ.ต.ท.สาคร  ไชยวรรณ ต่างจงัหวดั ด.ญ.นนัทน์ภสั   ไชยวรรณ 3.91 

103 8564 พ.ต.ท.สาคร  ไชยวรรณ ต่างจงัหวดั ด.ญ.รักษณาลี  ไชยวรรณ 4.00 

104 10633 ร.ต.ท.ปิติพงษ ์ เสนชู ต่างจงัหวดั ด.ญ.สุภานนั  เสนชู 4.00 

105 10789 ด.ต.สุเทพ  กงัวาฬ ต่างจงัหวดั ด.ช.ปิติกร กงัวาฬ 3.96 

106 9479 จ.ส.ต.นิเวชศ ์ สุขสวสัดิ� ต่างจงัหวดั ด.ญ.เปรมา   สุขสวสัดิ� 3.91 

107 10844 พ.ต.ต.ธรรมนูญ  สุขอุ่น ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปริณดา  สุขอุ่น 4.00 

108 8546 ด.ต.มนตรี  เดี�ยวกี� ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธญัชนก  เดี�ยวกี� 3.88 

109 10133 พล.ต.ต.สนธิชยั  อาวฒันกุลเทพ ต่างจงัหวดั ด.ญ.นํ� าฟ้า  อาวฒันกุลเทพ 3.89 

110 9592 ร.ต.อ..กชมล  เทือกสุบรรณ ต่างจงัหวดั ด.ญ.กนกพร  เทือกสุบรรณ 3.81 

111 9143 พ.ต.ท.ไกรษร  ชมชื�น ต่างจงัหวดั ด.ญ.โชษิตา  ชมชื�น 3.89 

112 8398 พ.ต.ท.สมสิน   เกิดผล ต่างจงัหวดั ด.ช.สุพศิน  เกิดผล 3.80 
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113 8416 พ.ต.ท.สายชล  เพชรสุวรรณ ต่างจงัหวดั ด.ญ.บุศรินทร์  เพชรสุวรรณ 4.00 

114 8416 พ.ต.ท.สายชล  เพชรสุวรรณ ต่างจงัหวดั ด.ช.เพชรนิรันดร์   เพชรสุวรรณ 3.84 

115 8929 ด.ต.สุรชยั  สดศรี ตาํรวจนํ� า ด.ช.ธนดล   สดศรี 3.91 

116 10105 ด.ต.สุรพงศ ์ จอนจนัทร์ ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ชนิสรา  จอนจนัทร์ 4.00 

117 9611 ด.ต.เกรียงไกร  แซ่ฮ๋ง ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ธนาวดี  แซ่ฮ๋ง 3.95 

118 9101 ด.ต.หญิง  พรรณี    นิสภา ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ปุลวชัร  ด่อนแผว้ 4.00 

119 9536 ด.ต.ธวชัชยั  กิ�งทอง ตาํรวจนํ� า ด.ช.ภูริณัฐ  กิ�งทอง 3.82 

120 9045 ด.ต.ชชัวงศ ์ คงปรก ตาํรวจนํ� า ด.ช.นนัทเ์ตชินท ์ คงปรก 4.00 

121 9045 ด.ต.ชชัวงศ ์ คงปรก ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ธนญัชิดา  คงปรก 4.00 

122 9349 ด.ต.ฐานุพงศ ์ เจริญวชัร์วรกุล ตาํรวจนํ� า ด.ช.พุฒิพงศ ์  เจริญวชัร์วรกุล 3.89 

123 9349 ด.ต.ฐานุพงศ ์ เจริญวชัร์วรกุล ตาํรวจนํ� า ด.ญ.พชิชานนัท์  เจริญวชัร์วรกลุ 3.86 

124 9189 ด.ต.กิตติศกัดิ�   ทองเผอืก ตาํรวจนํ� า ด.ต.กิตติศกัดิ�   ทองเผอืก 3.98 

125 7458 ด.ต.พงศก์รณ์  พลูสวสัดิ� ตาํรวจนํ� า ด.ช.นธัวฒัน์  พลูสวสัดิ� 4.00 

126 9904 ด.ต.สมิง  ชูสุข ตาํรวจนํ� า ด.ญ.อศิฐา  ชูสุข 3.95 

127 9089 ด.ต.เสกสรร   ทองใหญ่ ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ธญัชนก   ทองใหญ่ 4.00 

128 9954 ด.ต.สานาถ  พลายดว้ง ตาํรวจนํ� า ด.ญ.อุรัสยา พลายดว้ง 4.00 

129 8849 ด.ต.บรรหาร  บุญไธสง ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ลภสัรดา  บุญไธสง 3.90 

130 10458 ด.ต.วิรัช  บุญอภิวฒัน์กุล ตาํรวจนํ� า ด.ญ.นภสัสรวดี บุญอภิวฒัน์กุล 4.00 

131 8117 ร.ต.อ.วุฒิพงษ ์ อินทร์จนัทร์ ท่าฉาง ด.ญ.จารุกญัญ ์ อินทร์จนัทร์ 4.00 

132 8117 ร.ต.อ.วุฒิพงษ ์ อินทร์จนัทร์ ท่าฉาง ด.ญ.ณัฏฐณิชา  อินทร์จนัทร์ 4.00 

133 8792 ด.ต.มณฑล คชรัตน์ ท่าฉาง ด.ญ.ศิศิรา  คชรัตน์ 3.85 

134 5712 พ.ต.ท.สมัฤทธิ�   เจริญภกัดี ท่าฉาง ด.ช.ณฐฤทธิ�   เจริญภกัดี 3.86 

135 5712 พ.ต.ท.สมัฤทธิ�   เจริญภกัดี ท่าฉาง ด.ญ.นรินทร์ฎา   เจริญภกัดี 4.00 

136 4439 ร.ต.อ.ชรินทร์  สาริมา ท่าฉาง ด.ญ.สุชานนัท ์ สาริมา 3.83 

137 8648 ร.ต.อ.กรรณวชัร  แกว้เรือง ท่าฉาง ด.ช.ภูวเดช  แกว้เรือง 3.80 

138 8138 ด.ต.วิชาญ  จตัตุพงศ์ ท่าฉาง ด.ญ.ธชัพรรณ  จตัตุพงศ์ 3.87 

139 4072 ด.ต.มาวิน  วงศค์ช ท่าชนะ ด.ช.ภูมิพฒัน์  วงคค์ช 4.00 

140 4072 ด.ต.มาวิน  วงศค์ช ท่าชนะ ด.ช.มนสัวิน  วงศค์ช 4.00 
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141 6093 ด.ต.อนนัต ์ อนุสรณ์ ท่าชนะ ด.ญ.ศุภาพิชญ ์ อนุสรณ์ 3.93 

142 4702 ด.ต.พเนศ  ทองสาลี ท่าชนะ ด.ช.ธีรภทัร  ทองสาลี 4.00 

143 10877 ด.ต.สนัชยั  เอียดเกลี�ยง ท่าชนะ ด.ญ.สลินทิพย ์ เอียดเกลี�ยง 4.00 

144 10973 ด.ต.ชยันรงค ์ เนตรเจริญ ท่าชนะ ด.ญ.อิศวรา  เนตรเจริญ 3.91 

145 6024 ด.ต.ประสาร  ญาสิทธิ� ท่าชนะ ด.ญ.ณัฐณิชา   ญาสิทธิ� 3.82 

146 8298 ด.ต.เวช   อินนุรักษ์ ท่าชนะ ด.ช.จิรเมธ  อินนุรักษ์ 4.00 

147 9185 ด.ต.ปฏิภาณ  โพนพนันา ท่าชนะ ด.ญ.พานแกว้  โพนพนันา 4.00 

148 9506 ด.ต.สมชาย  แกว้สี ท่าชนะ ด.ช.วิชชากร  แกว้สี 3.93 

149 9210 ด.ต.สุติภาพ  อินทร์ชุมนุม ท่าชนะ ด.ช.ภูวิศ  อินทร์ชุมนุม 3.89 

150 9210 ด.ต.สุติภาพ  อินทร์ชุมนุม ท่าชนะ ด.ญ.สุพิทชา  อินทร์ชุมนุม 3.96 

151 10571 ร.ต.อ.มานิต  กาญจนะภาชนะ ท่าชนะ ด.ช.จกัพงษ ์ กาญจนะภาชนะ 4.00 

152 5901 ร.ต.อ.ทวีศกัดิ�   รอดรักษ์ ท่าชี ด.ญ.คุณัญญา รอดรักษ์ 4.00 

153 5901 ร.ต.อ.ทวีศกัดิ�   รอดรักษ์ ท่าชี ด.ญ.กญัจน์ณิชา  รอดรักษ์ 3.93 

154 8586 พ.ต.ต.สญัชยั  ใจหา้ว ท่าชี ด.ญ.บุญญาภา  ใจหา้ว 3.89 

155 4629 ด.ต.สนิท  สมกระษาปณ์ นปพ. ด.ช.ติธานพ  สมกระษาปณ์ 3.96 

156 7748 ด.ต.นิวฒัน์  ชุมแกว้ นปพ. ด.ช.วรินทร   ชุมแกว้ 4.00 

157 8856 ด.ต.สมใจ  บวัมณี บก.สส.ภ.8 ด.ญ.สุวรรณา  บวัมณี 4.00 

158 10666 จ.ส.ต.นิรันด ์ ระดารุตน์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ธนตัพร  ระดารุตน์ 4.00 

159 9261 พ.ต.ท.ธนญัชยั  นวลนิรันดร์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.นนัทลิ์นี  นวลนิรันดร์ 4.00 

160 9261 พ.ต.ท.ธนญัชยั  นวลนิรันดร์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.แทนคุณ  นวลนิรันดร์ 3.89 

161 5906 ด.ต.สมศกัดิ�   อกัษรคง บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ชนมน  อกัษรคง 4.00 

162 8083 ร.ต.อ.อภิชาติ  สกุลกิจ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ฐิติชญา  สกุลกิจ 3.90 

163 7008 ด.ต.วรรณศร  จรเปลี�ยว บก.สส.ภ.8 ด.ญ.คุณิตา  จรเปลี�ยว 4.00 

164 9637 ด.ต.วรชาติ  พลวิชยั บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ธนพร  พลวิชยั 3.83 

165 6283 ด.ต.วินยั  พรหมสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ศุภณัฐ  พรหมสุวรรณ 3.90

166 10244 จ.ส.ต.เอกชยั  ชื�นชม บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณัฐนนัท ์  ชื�นชม 4.00 

167 9442 ร.ต.อ.ทนงเอก  พฒันภากรณ์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.สิริวิมล  พมันภากรณ์ 3.90 

168 9753 ร.ต.อ.ธานี  วิรวิกรม บก.อก.ภ.8 ด.ช.ภูริทตั   วิรวิกรม 3.95 
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169 10474 จ.ส.ต.หญิงเขมิกา  จนัทร์ลุน บก.อก.ภ.8 ด.ญ.ปุณยนุช  แกว้หะนาม 3.83 

170 4503 ร.ต.อ.รณชยั  วรภณัฑว์ิศิษฎ์ บก.อก.ภ.8 ด.ช.ภูวริษฐ ์ วรภณัฑว์ิศิษฎ์ 3.81 

171 10466 จ.ส.ต.นสัรน  เร่สนั บก.อก.ภ.8 ด.ญ.จสัฟาเซีย  เร่สนั 3.98 

172 10259 พ.ต.ท.หญิงศุภกานต ์ วงศฤ์ทธิ� บก.อก.ภ.8 ด.ญ.ฐิตาภา  สมัฤทธิ� 4.00 

173 10447 ด.ต.พิศิษฐ ์ ครรชิต บก.อก.ภ.8 ด.ญ.ธญัธิตา  ครรชิต 3.80 

174 10651 พ.ต.ท.หญิงธญักมล  วิจาราณ์ บกอก.ภ.8 ด.ญ.อจัฉริยวรรณ  วิจาราณ์ 4.00 

175 8681 ด.ต.สมศกัดิ�   เดือนจาํรูญ บ่อผดุ ด.ญ.พิชามญชุ ์ เดือนจาํรูญ 4.00 

176 6519 ด.ต.ศรชยั  แทนโชติ บ่อผดุ ด.ญ.ณิชาภทัร  แทนโชติ 4.00 

177 4833 ด.ต.วชัรินทร์  ศรีสุวรรณ บ่อผดุ ด.ญ.อภิรุจี  ศรีสุวรรณ 3.93 

178 9358 ด.ต.นรินทร์  สุริยะผล บ่อผดุ ด.ชจิตติพฒัน์  สุริยะผล 3.95 

179 6787 ด.ต.วารี  ผดุเผอืก บ่อผดุ ด.ญ.เมธาวินี  ผดุเผอืก 3.86 

180 6824 ด.ต.ไกรสร  ยติุธรรม บ่อผดุ ด.ญ.กญัญพชัร  ยติุธรรม 4.00 

181 5262 ร.ต.อ.ระวิ  ณ บุญโณ บ่อผดุ ด.ญ.ปพิชญา ณ บุญโณ 3.87 

182 7255 ร.ต.อ.ศิรชชั  กามณีู บ่อผดุ ด.ช.วชัรวีร์  กามณีู 4.00 

183 8165 ด.ต.ประสาน  ช่วยอุปการ บ่อผดุ ด.ช.กรวิชญ ์ ช่วยอุปการ 4.00 

184 10018 ด.ต.จงรักษ ์ แสนทองแกว้ บ่อผดุ ด.ญ.พิชญปิ์ยา  แสนทองแกว้ 4.00 

185 6320 ด.ต.มณเฑียร  ทองบางพระ บ่อผดุ ด.ช.คณพศ  ทองบางพระ 4.00 

186 7173 ร.ต.อ.โสภณ  มากสุวรรณ์ บ่อผดุ ด.ญ.พิชญช์านันท ์ มากสุวรรณ์ 3.80 

187 8009 ด.ต.เชาวลิต  ทองวิเศษ บางมะเดื�อ ด.ช.กนัตพชัร  ทองวิเศษ 3.96 

188 5460 ด.ต.นพรัตน์  เกษแป้น บางมะเดื�อ ด.ช.อคัรชา   เกษแป้น 4.00 

189 10744 พ.ต.ท.เอกอรรถ  เจริญพร บางมะเดื�อ ด.ญ.พทัร์ฑีรา  เจริญพร 3.83 

190 10631 ด.ต.ภิญโญ  สุขแกว้ บางสวรรค์ ด.ญ.ภทัธนิตา  สุขแกว้ 4.00 

191 6205 ร.ต.อ.สมัฤทธิ�   รัตนรัตน์ บางสวรรค์ ด.ญ.อนญัญา  รัตนรัตน์ 4.00 

192 10422 ร.ต.อ.สิทธิพร  ขนัธพ์ระแสง บางสวรรค์ ด.ช.กฤตภคั  ขนัธพ์ระแสง 3.87 

193 6654 ร.ต.อ..สุริยนั  นิลประดิษฐ์ บางสวรรค์ ด.ช.ภูวเดช  นิลประดษฐ์ 3.98 

194 6572 ด.ต.รณกร  ชูประเสริฐ บา้นตาขุน ด.ญ.รมยกร  ชูประเสริฐ 3.88 

195 6576 ด.ต.ศกัดา  เดชมณี บา้นตาขุน ด.ญ.พิมพน์ารา  เดชมณี 3.95 

196 6573 ด.ต.มนสั  แกว้พิชยั บา้นตาขุน ด.ญ.ธีวลัยน์ฐั  แกว้พิชยั 3.91 
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197 9386 ร.ต.อ.พรชยั  วุ่นชุม บา้นตาขุน ด.ช.จารุวิทย ์ วุ่นชุม 4.00 

198 9386 ร.ต.อ.พรชยั  วุ่นชุม บา้นตาขุน ด.ช.จารุกิตติ�    วุ่นชุม 4.00 

199 3715 ด.ต.ถกล  ทองสมุทร บา้นตาขุน ด.ญ.ณัฐสุดา  ทองสมุทร 4.00 

200 6725 ด.ต.ณัฐพล  ทบัทอง บา้นตาขุน ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  ทบัทอง 4.00 

201 6725 ด.ต.ณัฐพล  ทบัทอง บา้นตาขุน ด.ญ.กลัยกร  ทบัทอง 3.96 

202 7653 ด.ต.อุดม  รัตนเกลา้ บา้นตาขุน ด.ญ.กนัตพิชญ ์ รัตนเกลา้ 4.00 

203 7523 ด.ต.ศกัดิ� สิทธิ�   สงทองแกว้ บา้นตาขุน ด.ญ.ปภาวรินทร์  สงทองแกว้ 4.00 

204 8114 พ.ต.ท.วสนัต ์ อารีรอบ บา้นตาขุน ด.ญ.ณัชชา  อารีรอบ 4.00 

205 7404 ร.ต.อ.อาํนาจ  หนูพาสุข บา้นนาเดิม ด.ญ.ปิยาพชัร หนูพาสุข 3.90 

206 6167 ร.ต.อ.วิจิตร  พรหมม่วง บา้นนาเดิม ด.ช.ธีรเมธ  พรหมม่วง 3.96 

207 4605 ด.ต.ธนูศกัดิ�   รัตนคช บา้นนาเดิม ด.ญ.ธญัรดา  รัตนคช 3.97 

208 9090 ด.ต.ชยัยนัต ์  ปลอดจนัทร์ บา้นนาเดิม ด.ญ.ชญัญา   ปลอดจนัทร์ 3.89 

209 6287 ด.ต.ปุณญวฒัน์  ไมแ้กว้ บา้นนาสาร ด.ช.กิตติภพ  ไมแ้กว้ 3.83 

210 6710 ด.ต.อภิชยั  พฒันประดิษฐ์ บา้นนาสาร ด.ช.พชัรพงศ ์ พฒันประดิษฐ์ 4.00 

211 6908 ด.ต.บุญชยั  วิเศษคณากุล บา้นนาสาร ด.ญ.ณัชชา  วิเศษคณากุล 4.00 

212 7781 ด.ต.สามารถ  ชื�นบุตร บา้นนาสาร ด.ญ.ปรีชญา  ชื�นบุตร 3.85 

213 9950 พ.ต.ท.จาํนิ  ชูช่วย บา้นนาสาร ด.ช.ชินภทัร  ชูช่วย 3.81 

214 6891 ด.ต.กิตติ  วรรณทอง บา้นนาสาร ด.ญ.กญัญว์รา  วรรณทอง 3.89 

215 6891 ด.ต.กิตติ  วรรณทอง บา้นนาสาร ด.ช.กวิน  วรรณทอง 4.00 

216 7621 ด.ต.สุวรรณ  จนัทฤทธิ� บา้นนาสาร ด.ช.ชชัวลั  จนัทฤทธิ� 3.83 

217 5960 ด.ต.สุวิทย ์ วิชิต บา้นนาสาร ด.ญ.สุพิตตา  วิชิต 4.00 

218 5960 ด.ต.สุวิทย ์ วิชิต บา้นนาสาร ด.ญ.สุชญา วิชิต 4.00 

219 4989 ร.ต.อ.สุริยน  เพชรฤทธิ� บา้นนาสาร ด.ญ.สุณิสา  เพชรฤทธิ� 4.00 

220 5740 ด.ต.สมพร  จนัทรสุวรรณ บา้นนาสาร ด.ญ.แพเพชร จนัทรสุวรรณ 4.00 

221 4484 ร.ต.ต.เดชา  ธรรมาภิรักษ์ บาํนาญ ด.ช.กฤตภคั  ธรรมาภิรักษ์ 3.97 

222 7131 พ.ต.อ.รักษ ์ สิทธิสุราษฎร์ บาํนาญ ด.ช.ทินภทัร  สิทธิสุราษฎร์ 4.00 

223 8470 ด.ต.คมเดช  แสงจง พนม ด.ญ.สุธิมา  แสงจง 4.00 

224 6624 ด.ต.สจัจะ  เสมียนเพชร พนม ด.ญ.ภวิกา   เสมียนเพชร 3.81 
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225 8938 ร.ต.อ.มณชยั  รัตกุล พนม ด.ญ.ณัฐปภสัร์  รัตกุล 3.89 

226 7078 ด.ต.สุนนัต ์สุปันตี พนม ด.ญ.บณัฑิตา  สุปันตี 4.00 

227 6574 ร.ต.อ.สุทศัน์  ทองมา พนม ด.ช.ทศัน์พล  ทองมา 4.00 

228 6479 พ.ต.ท.สมพงษ ์ ครุฑสุวรรณ พนม ด.ช.พศุตม ์  ครุฑสุวรรณ 3.95 

229 6479 พ.ต.ท.สมพงษ ์ ครุฑสุวรรณ พนม ด.ช.ภีมพล   ครุฑสุวรรณ 4.00 

230 7844 ด.ต.โกศิษ  ขุนทน พนม ด.ญ.ธญัวรัตม ์ ขุนทน 3.80 

231 9159 ด.ต.อุทิศ   สิทธี พนม ด.ช.อคัรนนัท ์  สิทธี 4.00 

232 9971 ร.ต.ต.ทินกร  สองวิหค พนม ด.ญ.ธิชากร  สองวิหค 4.00 

233 6214 ด.ต.สวสัดิ�   อินทร์เนื�อง พนม ด.ญ.ญาดา  อินทร์เนื�อง 3.85 

234 6856 ด.ต.ประทีป  บุญชูวงค์ พนม ด.ช.ธนาวุฒิ  บุญชูวงศ์ 3.98 

235 7137 ร.ต.อ.จกัภพ  ขวญัแกว้ พนม ด.ญ.กนกพิชญ ์  ขวญัแกว้ 3.96 

236 10690 ร.ต.อ.ประสิทธิ�   ทรงศรี พนม ด.ช.ศกัดิ� สิทธ ์ ทรงศรี 4.00 

237 5849 ด.ต.สมพงษ ์ สมสุข พนม ด.ญ.ญาณัจฉรา  สมสุข 4.00 

238 6184 ด.ต.พิชยั  อกัษรดาํ พระแสง ด.ช.อติวิชญ ์อกัษรดาํ 4.00 

239 4720 ด.ต.พรรณทิพย ์ มฎัฐารักษ์ พระแสง ด.ช.กิตติพณ  มฎัฐารักษ์ 3.84 

240 6079 ด.ต.สุนทร  สตัถาพร พระแสง ด.ญ.พรณภทัร์  สตัถาพร 4.00 

241 6185 ด.ต.มนตรี  ยศศกัดิ� พระแสง ด.ญ.ธมลวรรณ  ยศศกัดิ� 3.86 

242 6185 ด.ต.มนตรี  ยศศกัดิ� พระแสง ด.ญ.วิมลวรรณ  ยศศกัดิ� 4.00 

243 5683 ด.ต.วาสิทธิ�   สวสัดี พระแสง ด.ช.ชยพล  สวสัดี 4.00 

244 7126 ด.ต.ประจกัร  อินทร์สุวรรณ พระแสง ด.ช.ปรเมศวร์  อินทร์สุวรรณ 4.00 

245 7126 ด.ต.ประจกัร  อินทร์สุวรรณ พระแสง ด.ช.ภูเบศวร์  อินทร์สุวรรณ 4.00 

246 10715 ด.ต.พนมกร  จนัทรประดิษฐ์ พระแสง ด.ญ.ปุญชรัสมิ�   จนัทรประดิษฐ์ 4.00 

247 10715 ด.ต.พนมกร  จนัทรประดิษฐ์ พระแสง ด.ช.เปรมวิชญ ์ จนัทรประดิษฐ์ 4.00 

248 10348 ส.ต.ท.พงษพ์ฒัน์  ไพรพฤกษ์ พระแสง ด.ญ.พิชามญชุ ์ ไพรพฤกษ์ 4.00 

249 8145 ด.ต.วิระ  แสงอาํไพ พระแสง ด.ญ.ณิชา  แสงอาํไพ 3.89 

250 6875 พ.ต.ท.ฤทธิชยั  ผดุประสิทธิกุล พระแสง ด.ญ.ณภฎัษอร  ผดุประสิทธิกุล 4.00 

251 8290 ด.ต.พิชยั   สงแกว้ พระแสง ด.ญ.นฤภร  สงแกว้ 3.83 

252 6942 ด.ต.เกียรติกู ้ ปรีชา พระแสง ด.ญ.กลัยรัตน์  ปรีชา 3.90 
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253 7288 ด.ต.สมใจ  ไตรรัตน์ พุนพิน ด.ช.เสกขส์รรณ์  ไตรรัตน์ 3.84 

254 4545 ด.ต.สมมาต  ชูสงดาํ พุนพิน ด.ญ.ชนกานต ์ ชูสงดาํ 4.00 

255 8479 ด.ต.ปัญญาพล  บูรณะพงค์ พุนพิน ด.ช.นนัตไชย  บูรณะพงค์ 4.00 

256 8479 ด.ต.ปัญญาพล  บูรณะพงค์ พุนพิน ด.ญ.ชนิกา  บูรณะพงค์ 4.00 

257 6404 ร.ต.อ.หญิง รุจจิรา  เบา้ทอง พุนพิน ด.ช.กฤช  เบา้ทอง 4.00 

258 6659 ร.ต.อ.ปวตัน์พงศ ์ พวงเพชร พุนพิน ด.ช.ศิรวิทย ์ พวงเพชร 4.00 

259 5871 ร.ต.อ.มานิตย ์ ทองชั�ง พุนพิน ด.ญ.พทัธนนัท ์ทองชั�ง 4.00 

260 7793 ด.ต.ธานินทร์ นิจจนัทร์พนัธศ์รี พุนพิน ด.ญ.ธณฐัดา นิจจนัทร์พนัธศ์รี 4.00 

261 5869 ด.ต.สมเกียรติ  สุวรรณรัตน์ พุนพิน ด.ช.นธัทวฒัน์  สุวรรณรัตน์ 3.90 

262 8474 พ.ต.ท.ณภาคย ์ ปรางนาคี พุนพิน ด.ช.กรรณไท  ปรางนาคี 3.92 

263 8399 ด.ต.เสกสนั  เจย้ยา พุนพิน ด.ญ.วริศรา เจย้ยา 4.00 

264 6552 ด.ต.วินยั  ศรียงัมาศ พุนพิน ด.ช.พงศศิ์ริ  ศรียงัมาศ 4.00 

265 5929 ด.ต.สมัพนัธ ์ มาศกสิน พุนพิน ด.ญ.ชนิกานต ์ มาศสิน 3.89 

266 7862 ร.ต.ท.สาํราญ  คงขนัธ์ พุนพิน ด.ญ.ฐิติชญา   คงขนัธ์ 3.93 

267 10777 พ.ต.อ.กฤศ  โอสถาพนัธุ์ พุนพิน ด.ญ.พรรณณวร  โอสถาพนัธ์ุ 4.00 

268 8157 ด.ต.ขนิตร์  ปานเนื�อง ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ชมพพูลอย   ปานเนื�อง 4.00 

269 10481 ร.ต.อ.หญิงจุฬ่าลกัษณ์  ธรรมรัตน์ ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.เขมนิจ  เมืองสว่าง 3.96 

270 6943 ด.ต.พฒันพงษ ์ ศรีอินทร์ ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ปิยากร  ศรีอินทร์ 3.91 

271 9753 ร.ต.อ.ธานี  วิรวิกรม ภ.จว.สฎ ด.ญ.อกัษราภคั  วิรวิกรม 3.83 

272 9850 จ.ส.ต.หญิง พลูสุข  ชูไกรไทย ภ.จว.สฎ ด.ญ.ชนกนนัท ์ ชูไกรไทย 4.00 

273 9850 จ.ส.ต.หญิง พลูสุข  ชูไกรไทย ภ.จว.สฎ ด.ญ.พชัรมณฑ ์ชูไกรไทย 4.00 

274 5905 ด.ต.ชณดล  ศรีบวัทอง ภ.จว.สฎ ด.ญ.ปุณิกา  ศรีบวัทอง 4.00 

275 6318 ร.ต.อ.สิทธิศกัดิ�   ยศเมฆ ภ.จว.สฎ ด.ช.อนาวิล  ยศเมฆ 4.00 

276 3370 ด.ต.ชยัยทุธ  โรจนชินบญัชร ภ.จว.สฎ. ด.ญ.ณิชากร  โรจนชินบญัชร 3.89 

277 6511 ด.ต.พิพฒัน์  สุทธิจาํนงค์ ภ.จว.สฎ. ด.ญ.ญาณิศา  สุทธิจาํนงค์ 4.00 

278 8995 ด.ต.อดุลย ์ สงวนพงศ์ เมือง ด.ญ.นนัทชัพร  สงวนพงศ์ 3.90 

279 8995 ด.ต.อดุลย ์ สงวนพงศ์ เมือง ด.ญ.ธนภญัณัฐ  สงวนพงศ์ 3.82 

280 7871 พ.ต.ท.อรรถวรรธน์  ใบหา เมือง ด.ญ.อกัษราภคั ใบหา 4.00 
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281 9297 พ.ต.ท.ณัฐพงษ ์ ร่มไทร เมือง ด.ญ.ณัฐนรี  ร่มไทร 3.85 

282 7208 ด.ต.ประชา  งานดี เมือง ด.ญ.กานตธิ์ดา  งานดี 3.92 

283 9508 ร.ต.อ.เอกชยั  กาํประโคน เมือง ด.ญ.ขวญัฤทยั  กาํประโคน 4.00 

284 8921 ด.ต.เฉลิมรัตน์  นอ้ยแนม เมือง ด.ญ.วลญัรัตน์  นอ้ยแนม 4.00 

285 8921 ด.ต.เฉลิมรัตน์  นอ้ยแนม เมือง ด.ญ.ธนัยรัตน์ นอ้ยแนม 4.00 

286 7911 พ.ต.ท.กรณ์  ทองปรีชา เมือง ด.ช.อจัฉริยะ  ทองปรีชา 3.83 

287 7403 ด.ต.อโนทยั  โพธิ� บุรี เมือง ด.ช.อธิป  โพธิ� บุรี 3.90 

288 8895 ด.ต.จิรวฒัน์   ศรีวิโรจน์ เมือง ด.ช.จิณณพสั   ศรีวิโรจน์ 3.98 

289 8766 พ.ต.ท.กิตติพล  จุลศกัดิ� เมือง ด.ช.ชวกร  จุลศกัดิ� 3.92 

290 5954 ร.ต.ต.สุวรรณ  รุ่งสวสัดิ� เมือง ด.ช.ธญัวรัตม ์ รุ่งสวสัดิ� 4.00 

291 7758 ร.ต.อ.อาวุธ  ปาลีพิชยั เมือง ด.ญ.ญาดา  ปาลีพิชยั 4.00 

292 5876 ด.ต.ศิริวฒัน์  ญาณสูตร เมือง ด.ญ.กลัยาภา  ญาณสูตร 3.90 

293 6507 ร.ต.อ.ชชัชยั  ชื�นชม เมือง ด.ช.ปุณญพฒัน์  ชื�นชม 4.00 

294 7471 ร.ต.อ.ชยัชนะ  คลา้ยปักษี เมือง ด.ช.ธนัวา  คลา้ยปักษี 3.92 

295 6585 ด.ต.พนม  หีตช่วย เมือง ด.ญ.ณัฐนนัท ์ หีตช่วย 4.00 

296 5527 ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง เมือง ด.ญ.สุธินี  ดว้งคง 3.97 

297 9924 ร.ต.อ.พิชิตชยั  โสพิกุล เมือง ด.ช.พีรภาส   โสพิกุล 4.00 

298 7684 ด.ต.อนุวตัร  สุทธิเนียม เมือง ด.ช.ณัฐกร   สุทธิเนียม 3.87 

299 7684 ด.ต.อนุวตัร  สุทธิเนียม เมือง ด.ช.ณัฐกิจ  สุทธิเนียม 4.00 

300 7684 ด.ต.อนุวตัร  สุทธิเนียม เมือง ด.ญ.กุลรัตน์  สุทธิเนียม 4.00 

301 9073 ด.ต.ศุภชยั   แกว้สะอาด เมือง ด.ช.ภทัรกร   แกว้สะอาด 4.00 

302 7760 ด.ต.วชัรินทร์  ทองนุ่ม เมือง ด.ช.ภูบดี  ทองนุ่ม 3.90 

303 7760 ด.ต.วชัรินทร์  ทองนุ่ม เมือง ด.ญ.ณัชชา ทองนุ่ม 3.93 

304 6869 ด.ต.สมยศ  อรรณพ เมือง ด.ญ.กมลชนก  อรรณพ 4.00 

305 4621 ร.ต.ท.โสภณ  ส่งแกว้ เมือง ด.ญ.ธารติกาล  ส่งแกว้ 4.00 

306 7817 ด.ต.สาํเริง  เกลี�ยงตะพงค์ เมือง ด.ช.ณัฐสิทธิ�   เกลี�ยงตะพงค์ 4.00 

307 7142 ด.ต.วิภาค  จนัทนาคิน เมือง ด.ช.บรรณสรณ์  จนัทนาคิน 4.00 

308 10108 ร.ต.อ.บุญฤทธิ�   เพชรมั�ง เมือง ด.ญ.วริญ  เพชรมั�ง 4.00 
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309 10108 ร.ต.อ.บุญฤทธิ�   เพชรมั�ง เมือง ด.ช.วฤทธิ�   เพชรมั�ง 4.00 

310 6569 ด.ต.ประเสริฐ  เพช็รรักษ์ เมือง ด.ญ.ศิรภสัร์   เพช็รรักษ์ 4.00 

311 4006 ร.ต.ท.พงศศ์กัดิ�   เชี�ยวชาญ โมถ่าย ด.ช.ปรัตถกร  เชี�ยวชาญ 3.98 

312 4006 ร.ต.ท.พงศศ์กัดิ�   เชี�ยวชาญ โมถ่าย ด.ญ.ปวรวรรณ  เชี�ยวชาญ 4.00 

313 10847 พ.ต.ท.อาํนาจ  ประพนัธ์ โมถ่าย ด.ญ.ธิศานาท  ประพนัธ์ 4.00 

314 10774 ด.ต.สุชาติ  สุวรรณเนาว์ โมถ่าย ด.ญ.เบญญาภา  สุวรรณเนาว์ 3.86 

315 7012 ร.ต.อ.เกรียงไกร  ศรีทองกุล วิภาวดี ด.ญ.พิชชาอร  ศรีทองกุล 4.00 

316 7690 ร.ต.อ.เอกพจน์  ช่วยสงค์ วิภาวดี ด.ญ.ภรณ์ชนก  ช่วยสงค์ 4.00 

317 8963 ร.ต.อ.วสุวฒัน์  ปานเจริญ วิภาวดี ด.ช.ปณิธิ  ปานเจริญ 3.92 

318 7077 ด.ต.ทวีรัตน์  นาคทน วิภาวดี ด.ช.อธิเทพ  นาคทน 4.00 

319 9738 ด.ต.เอกชยั  ราตรี วิภาวดี ด.ช.เตชน  ราตรี 3.83 

320 6448 ด.ต.กมัปนาท  เพชรสถิตย์ วิภาวดี ด.ญ.กานตพ์ิชชา  เพชรสถิตย์ 4.00 

321 10896 ด.ต.ธยศ  ศรีสุวรรณ วิภาวดี ด.ญ.ฐาณิศา  ศรีสุวรรณ 4.00 

322 10896 ด.ต.ธยศ  ศรีสุวรรณ วิภาวดี ด.ญ.ญพิภา  ศรีสุวรรณ 3.96 

323 6661 ด.ต.สุกิจ  รัตนูปกรณ์ วิภาวดี ด.ญ.วรรณภรณ์  รัตนูปกรณ์ 4.00 

324 9542 ด.ต.จาํรัส  สีนิล วิภาวดี ด.ญ.ปภสัรา   สีนิล 4.00 

325 7105 ด.ต.ศิริพงศ ์ ภูมิไชยา เวียงสระ ด.ช.จตุรชยั  ภูมิไชยา 3.81 

326 6053 ร.ต.อ.สาํเริง  สงอนุรักษ์ เวียงสระ ด.ญ.ภทัรนิดา  สงอนุรักษ์ 4.00 

327 9576 ด.ต.ทศพล  ประทีปแกว้ เวียงสระ ด.ญ.จิรชยา  ประทีปแกว้ 4.00 

328 7537 ร.ต.อ.สุรเชษฐ ์ ใจสมุทร เวียงสระ ด.ช.ธนพล ใจสมุทร 3.93 

329 7906 ด.ต.มงคลรักษ ์ ชุมบวัจนัทร์ เวียงสระ ด.ช.เมธาสิทธิ�   ชุมบวัจนัทร์ 3.90 

330 6268 ด.ต.อาํนาจ  ทองละมุน เวียงสระ ด.ช.อนาวิน  ทองละมุน 3.90 

331 7473 ด.ต.หญิงชญัญา  สุวรรณโณ เวียงสระ ด.ญ.ญาณิศา  สุวรรณโณ 4.00 

332 9130 พ.ต.ต.ทวีศกัดิ�   ศริกุล เวียงสระ ด.ญ.ณิชกมล  ศริกุล 3.98 

333 7666 ด.ต.อภิสิทธิ�   เพชรรัตน์ เวียงสระ ด.ญ.กญัญาพชัร  เพชรรัตน์ 4.00 

334 6409 ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์  แกว้ชลคราม ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ศรัชญากานต์   แกว้ชลคราม 3.93 

335 6354 ด.ต.สมมาตร  เอียดหมุน ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พิมพณัฎฐ ์ เอียดหมุน 3.92 

336 6354 ด.ต.สมมาตร  เอียดหมุน ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ศิรัณรัศมิ�   เอียดหมุน 3.94 



ลาํดับ ทะเบียน ยศ-ชื�อ-สกุล สังกดั ชื�อ - สกุล บุตร ลายมือชื�อผู้รับเงินจํานวน 1,500  บาท

ทุนการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี ระดับประถมศึกษา

337 9022 พ.ต.ท.กฤตภาส  ฐานะตระการกูล ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ภคัวลญัชญ ์ ฐานะตระการกลู 4.00 

338 8751 ร.ต.อ.สมบติั  สุ่มประดิษฐ์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธีร์  สุ่มประดิษฐ์ 4.00 

339 7070 ด.ต.ธนู  ชูนวลศรี ศฝร.ภ.8 ด.ช.ปารมี  ชูนวลศรี 4.00 

340 9044 ด.ต.ปฐวียพิ์สุทธ ์ เอกปัชชา ศฝร.ภ.8 ด.ญ.กมลพรรณ   เอกปัชชา 3.80 

341 8977 ด.ต.ธวชัชยั  ชูจิตร ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ณัฎฐชุ์ดา   ชูจิตร 3.68 

342 8439 จ.ส.ต.เลิศรบ  ทองมาก ศฝร.ภ.8 ด.ช.ฐกร  ทองมาก 4.00 

343 10812 พ.ต.อ.มารุต  คาํเลก็ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พิชญา  คาํเลก็ 3.86 

344 8436 ด.ต.โกมินทร์  สาริพฒัน์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธนภทัร  สาริพฒัน์ 3.85 

345 9258 ด.ต.ประยงค ์ ไชยสงคราม ศฝร.ภ.8 ด.ช.พุฒิพงศ ์  ไชยสงคราม 3.91 

346 6545 ด.ต.หญิงแตงอ่อน  พุฒทอง ศพฐ. 8 ด.ช.ธีธชั  เยน็แจ่ม 3.98 

347 10303 ร.ต.ท.คุณวุฒิ  ตะเภานอ้ย ศพฐ. 8 ด.ช.ชินาธิป  ตะเภานอ้ย 3.85 

348 7096 ด.ต.รุ่งโรจน์  วิบูลยเ์ขตร์ ศพฐ. 8 ด.ญ.รัชนีกร วิบูลยเ์ขตร์ 3.95 

349 8647 พ.ต.ท.หญิงเด่นระวี   ทองรัตน์ ศพฐ.8 ด.ช.กฤษกร  ทองรัตน์ 4.00 

350 8647 พ.ต.ท.หญิงเด่นระวี   ทองรัตน์ ศพฐ.8 ด.ช.ธนธรณ์  ทองรัตน์ 4.00 

351 9126 ด.ต.นิติพร  ปทะวานิช ศพฐ.8 ด.ช.ภูริณัฐ  ปทะวานิช 4.00 

352 10859 ร.ต.อ.สมโชค  ไทรแกว้ ศพฐ.8 ด.ช.ณพสกร  ไทรแกว้ 4.00 

353 9786 ร.ต.อ.หญิง ปิยวรรณ  สม้แป้น ศพฐ.8 ด.ช.ปกรณ์เกียรติ  แสนภกัดี 4.00 

354 10792 ร.ต.อ.หญิงสุปราณี  แกว้กระจ่าง ศพฐ.8 ด.ญ.ณัฐณิชา  ประดิษฐส์าร 3.94 

355 7272 ด.ต.หญิง จินตนา  บุญพฒัน์ ศพฐ.8 ด.ญ.จิณณพฒั  บุญพฒัน์ 4.00 

356 7272 ด.ต.หญิง จินตนา  บุญพฒัน์ ศพฐ.8 ด.ช.รชาทชั  บุญพฒัน์ 3.95 

357 6567 ด.ต.พยงค ์ เพชรสุวรรณ ศพฐ.8 ด.ญ.ปิยะพร  เพชรสุวรรณ 3.90 

358 6567 ด.ต.พยงค ์ เพชรสุวรรณ ศพฐ.8 ด.ช.ปฐพี  เพชรสุวรรณ 3.80 

359 6069 นางปัญจรัตน์  นาคบาํรุง สหกรณ์ ด.ญ.ณัฐธิดา  นาคบาํรุง 3.81 

360 7169 ร.ต.อ.สุริยนั  เรืองนุย้ เสวียด ด.ญ.วรัญญา  เรืองนุย้ 4.00 

361 8234 ด.ต.ชยัสิทธิ�   เนียมมีศรี เสวียด ด.ช.ชยพล  เนียมมีศรี 3.92 

362 6241 ด.ต.อุดมศกัดิ�   พรมสวาสดิ� เสวียด ด.ช.ปวรุตม ์ พรมสวาสดิ� 4.00 

  รวม  362    ราย


