
ลาํดบั เอกสาร ทะเบียน ยศ  ช่ือ - ช่ือสกลุ สังกดั ช่ือบุตร บัญชีเลขที่

1 57 9127 ด.ต.ภคัพงษ ์ ศกัดา กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ช.ภูมิพศวตั  ศกัดา
2 2 9353 ด.ต.วนัชยั  จนัทร์ช่วง กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ญ.นิชาภา  จนัทร์ช่วง
3 3 9353 ด.ต.วนัชยั  จนัทร์ช่วง กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ญ.ชนิศา  จนัทร์ช่วง
4 12 10019 จ.ส.ต.ไพรัช  รอดภยั กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ญ.พนิตาพร  รอดภยั
5 37 10065 ด.ต.ศุภชยั  บวัสุวรรณ กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ช.ปกป้อง  บวัสุวรรณ
6 191 11094 ส.ต.อ.จิระวฒิุ  พรหมชู กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ช.คณพศ   พรหมชู
7 165 4793 ด.ต.อนุวฒัน ์ เจียรพนัธ์ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.กญัญาภทัร  เจียรพนัธ์
8 70 5459 ด.ต.สญัชยั  สุขใส กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.พิชชาภา  สุขใส
9 141 6338 ด.ต.ธนากฤต  ช่ืนพร้อม กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ชชัชน  ช่ืนพร้อม

10 139 7942 ด.ต.พรเทพ  วิยทุธ์ิ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.กนกรดา  วิยทุธ์ิ
11 192 8767 ด.ต.ศุภชยั  เกตุโรจน์ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ณฐกฤต  เกตุโรจน์

12 193 8767 ด.ต.ศุภชยั  เกตุโรจน์ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ณฐัฑิตา  เกตุโรจน์
13 140 9547 ร.ต.อ.หญิง วิชุดา จนัทรพงษ์ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.นราวิชญ ์ สาํราญจริง
14 137 9983 ส.ต.อ.รุ่งโรจน ์ ไชยวงศ์ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.เตชินท ์ ไชยวงศ์
15 138 10301 ร.ต.อ.กวินทตั  พุม่พร กาญจนดิษฐ์ ด.ช.พศิน  พุม่พร
16 143 8190 ด.ต.ชชัวาลย ์ ตรีโชติ เกาะพะงนั ด.ช.ชวลัวิทย ์ ตรีโชติ
17 69 9238 ด.ต.ยทุธนา  สุวรรณชาตรี เกาะพะงนั ด.ญ.ณฐัณิชา  สุวรรณชาตรี
18 110 7447 ร.ต.อ.อิศเรศ  สาํเนียงหวาน เกาะสมุย ด.ช.ชนมส์รณ์   สาํเนียงหวาน
19 109 7954 ด.ต.สุวรรณ์  บิลยะรัตน์ เกาะสมุย ด.ช.เสฎฐวฒิุ  บิลยะรัตน์
20 206 5466 ด.ต.องอาจ  จุลภกัด์ิ ขนุทะเล ด.ช.ฐพชัร์  จุลภกัด์ิ
21 112 6561 ด.ต.กิตติพงศ ์ หมัน่ไชย ขนุทะเล ด.ช.ปวรวิชญ ์ หมัน่ไชย

22 183 8944 พ.ต.ต.บุญฤทธ์ิ  มุขวฒัน์ ขนุทะเล ด.ญ.พิชญธิดา  มุขวฒัน์
23 178 9147 ด.ต.จริยวตัร  หนูเกิด ขนุทะเล ด.ช.ธนวินท ์ หนูเกิด
24 215 6554 ด.ต.ชรินทร์  บุญชู เขานิพนัธ์ ด.ญ นภสันนัท ์บุญชู 

25 121 7983 ด.ต.ไพฑูลย ์ ธรฤทธ์ิ เขานิพนัธ์ ด.ช.พชัรพล  ธรฤทธ์ิ

26 120 8248 ร.ต.อ.ประดิษฐ ์ ติกขนา เขานิพนัธ์ ด.ญ.พิชญา  ติกขนา

27 212 10093 ส.ต.อ.สิทธิโชค  เสมรอด เขานิพนัธ์ ด.ญ.กญัญพขัร  เสมรอด
28 129 4319 ด.ต.ภทัรพงศ ์ มลูสมบติั คีรีรัฐนิคม ด.ช.ณฐัภทัร  มลูสมบติั
29 95 7023 ด.ต.ชยัชาญ  ศกัดา คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ปภาวรินทร์  ศกัดา
30 101 7051 ร.ต.อ.สิปปกร  เสียงหวาน คีรีรัฐนิคม ด.ช.ปรัชญากร  เสียงหวาน

31 22 9973 ด.ต.วิชาญวิทย ์ พฒันกิจ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.วริษฐา  พฒันกิจ

32 94 6190 ร.ต.อ.อาํพน  ศรีนวล เคียนซา ด.ช.มรรค  ศรีนวล

33 155 7525 ร.ต.อ.สมนึก  ฉิมมี เคียนซา ด.ญ.ณฐิัดา  ฉิมมี

รายช่ือสมาชิกยืน่ขอรับทุนการศึกษาบุตร (ทุนส่งเสริมระดบัอนุบาล  ) ทุนละ 700 บาท
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34 154 9545 ร.ต.อ.เดชา  จิมจวน เคียนซา ด.ญ.กญัญาพทัร  จิมจวน
35 89 5507 ด.ต.พสธร  แดงสุภา ชยับุรี ด.ช.พทัรดนย ์ แดงสุภา
36 92 6806 ร.ต.ต.มนตช์ยั  ปรีชา ชยับุรี ด.ช.ณฐัพงศ ์ ปรีชา
37 146 7602 ด.ต.ชยัณรงค ์ รัตนะ ชยับุรี ด.ญ.ญาณิศา  รัตนะ
38 182 10846 ร.ต.อ.เศกศกัด์ิ  ศรีสมอ ไชยา ด.ช.ชนวีร์   ศรีสมอ
39 38 11047 ส.ต.อ.วราพงษ ์ทองสมุทร ไชยา ด.ญ.จิรัชญา  ทองสมุทร
40 103 6620 ด.ต.วีระศกัด์ิ  ทองอยู่ ดอนสกั ด.ธนภทัร  ทองอยู่
41 105 6786 ด.ต.ดิเรก  กมัปา ดอนสกั ด.ญ.พรรณิษา  กมัปา
42 102 9029 ร.ต.อ.สามารถ แพละออง ดอนสกั ด.ช.บรรยวสัถ ์แพละออง
43 104 10610 ส.ต.ท.สุจินดา  นวลแกว้ ดอนสกั ก.ช.กรวิชญ ์ นวลแกว้
44 6 9391 พ.ต.ท.อรรถวฒิุ  สุทธิวิริยาภรณ์ ตจว. ด.ช.ศุภรุจ  สุทธิวิริยาภรณ์
45 1 10858 ด.ต.ธีระยทุธ  ทองสุข ตจว. ด.ญ.ธนฏัฐา  ทองสุข
46 145 11019 ส.ต.ต.หญิงวริสรา วรยศ ตรวจคนเขา้เมือง ด.ญ.ปุนณดา  คชชา
47 68 3750 ร.ต.อ.อภิวิชญ ์ หนูบุญ ต่างจงัหวดั ด.ช.เกียรติภูมิ  หนูบุญ
48 43 4029 ด.ต.กณิศพงศ ์ ชินวงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.หตัถยารักษ ์ ชินวงศ์
49 8 7503 ด.ต.นรบดี  รักนาควน ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชญาภคั รักนาควน
50 205 8380 ด.ต.สุทศัน ์  ขาวเรือง ต่างจงัหวดั ด.ช.กษิดิส   ขาวเรือง
51 21 8714 ร.ต.อ.ธนากร  บุญลํ้า ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปุณยนุช  บุญลํ้า
52 27 8768 ด.ต.หญิง นนัทน์ภสั  คีรีมา ต่างจงัหวดั ด.ช.กฤติธี  คีรีมา
53 49 9250 ร.ต.ท.สาโรจน ์ คาํแหง ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฐักฤตา   คาํแหง
54 198 9352 ร.ต.อ.ทวีศกัด์ิ  เขียวเทโพธ์ิ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ไอรดา  เขียวเทโพธ์ิ
55 41 9818 ร.ต.อ.จรรยง  โลหกิจ ต่างจงัหวดั ด.ช.จรรยวรรธน ์ โลหกิจ
56 33 9845 พ.ต.ท.จตุพฒัน ์ รัตนรามศรี ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปภาวริณฑ ์ รัตนรามศรี
57 73 9950 พ.ต.ท.จาํนิ  ชูช่วย ต่างจงัหวดั ด.ช.วชิรวิทย ์ ชูช่วย
58 32 9999 ส.ต.อ.ศกัยศ์รณ์  แกว้ประดิษฐ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.กฤตญกร  กรบริสุทธ์ิ
59 150 10183 ด.ต.สิรวิชญ ์ หนูคงคา ต่างจงัหวดั ด.ญ.พีรดา  หนูคงคา
60 39 10258 ด.ต.วิรัตน ์ กตัโร ต่างจงัหวดั ด.ญ.รัชชุดา  กตัโร
61 106 10305 ด.ต.ธีระยทุธ  ทิพยสุ์วรรณ ต่างจงัหวดั ด.ช.ชนน  ทิพยสุ์วรรณ
62 14 10348 ส.ต.ต.พงษพ์ฒัน ์ ไพรพฤกษ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชญาภา  ไพรพฤกษ์
63 135 10381 ส.ต.อ.วิชญพ์ล  หลีเส็น ต่างจงัหวดั ด.ช.พีรวิชญ ์ กล่ินหอม
64 13 10512 ด.ต.เอกสิทธ์ิ  อุดมสกลุ ต่างจงัหวดั ด.ช.ธนกร  อุดมสกลุ
65 31 10575 จ.ส.ต.บณัฑิต  มะโนเรศ ต่างจงัหวดั ด.ช.เอกรัฐ  มะโนเรศ
66 34 10652 ด.ต.หญิงพิศนภา  โจมพล ต่างจงัหวดั ด.ญ.นลินนิภา   วดัล่อง
67 10 10768 ร.ต.อ.สราวฒิุ  คงราม ต่างจงัหวดั ด.ญ.พทัธนนัท ์ คงราม
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68 144 10772 ด.ต.นิวฒัน ์ จิตราภิรมย์ ต่างจงัหวดั ด.ช.กรวิชญ ์ จิตราภิรมย์
69 116 6828 ด.ต.ปัณณธร  โพธ์ิถาวร ตาํรวจนํ้า ด.ช.พิพฒันพ์งศ ์ โพธ์ิถาวร
70 53 7706 ด.ต.เจนยทุธ์  รัตนโสภา ตาํรวจนํ้า ด.ญ.นภสัร  รัตนโสภา
71 20 7984 ด.ต.ดาํรงค ์ สืบแสง ตาํรวจนํ้า ด.ช.พิทกัษ ์ สืบแสง
72 64 8901 ด.ต.เกรียงศกัด์ิ  รัตนกลู ตาํรวจนํ้า ด.ญ.กรภสัสร์  รัตนกลู
73 115 9189 ด.ต.กิตติศกัด์ิ  ทองเผอืก ตาํรวจนํ้า ด.ช.กฤตมุข  ทองเผอืก
74 83 9954 ด.ต.สานาถ  พลายดว้ง ตาํรวจนํ้า ด.ช.ภูวนาถ พลายดว้ง
75 59 9956 พ.ต.ท.อคัราวสั  สีห์ธนบุญอุบล ตาํรวจนํ้า ด.ช.ณฐพรหม  สีห์ธนบุญอุบล
76 63 10475 ด.ต.ชาญศกัด์ิ  ดาํคง ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ปภาดา  ดาํคง
77 51 10731 จ.ส.ต.สญัชยั  ธนาวฒิุ ตาํรวจนํ้า ด.ช.พงศพ์ล  ธนาวฒิุ
78 65 11004 พ.ต.ท.กนกพงษ ์สาํราญใจ ตาํรวจนํ้า ด.ช.ปุญญพฒัน ์ สาํราญใจ
79 5 11077 ด.ต.หญิง จารุณี  ทองตะกกุ ตาํรวจนํ้า ด.ช.อภินนัท ์ สงัขาว
80 71 4731 ร.ต.ต.สุวฒัน ์ จนัทร์ทิพย์ ท่าฉาง ด.ญ.นนัทน์ภสั  จนัทร์ทิพย์
81 72 4731 ร.ต.ต.สุวฒัน ์ จนัทร์ทิพย์ ท่าฉาง ด.ช.ณภทัร  จนัทร์ทิพย์
82 142 5712 พ.ต.ท.สมัฤทธ์ิ  เจริญภกัดี ท่าฉาง ด.ช.ธนฤทธ์ิ  เจริญภกัดี
83 58 8792 ด.ต.มณฑล คชรัตน์ ท่าฉาง ด.ช.ศิวชั  คชรัตน์
84 30 9306 ร.ต.อ.เศรษฐพฒัน ์ เศรษฐพลอย ท่าฉาง ด.ญ.ปัณณภสัร์  เศรษฐพลอย
85 184 9410 ร.ต.อ.หญิง สุธิดา แดงสุด ท่าฉาง ด.ญ.ฉตัรนิฏฐา ทองคาํ
86 111 6512 ร.ต.อ.เฉลิมไชย  รัตนกาญจน์ ท่าชนะ ด.ช.เอกกวี  รัตนกาญจน์
87 114 6722 ด.ต.สุนทร  ทองแดง ท่าชนะ ด.ญ.พทัธ์ธีรา  ทองแดง
88 113 10877 ด.ต.สนัชยั  เอียดเกล้ียง ท่าชนะ ด.ญ.พิชษนนัทน ์ เอียดเกล้ียง
89 197 4387 ด.ต.วินยั  กลั้งเนียม บก.สส.ภ.8 ด.ช.ณฎั  กลั้งเนียม
90 176 5702 พ.ต.อ.สถาพร  พฒันรักษ์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.กชมน  พฒันรักษ์
91 177 5702 พ.ต.อ.สถาพร  พฒันรักษ์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณชัชา  พฒันรักษ์
92 4 5855 ด.ต.กิตติศกัด์ิ  ดาวสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณฐัรดา  ดาวสุวรรณ
93 134 9668 ด.ต.อรรถนยั   เปรียญกิจไพศาล บก.สส.ภ.8 ด.ญ.พิมพลอย   เปรียญกิจไพศาล
94 42 9669 ด.ต.นิพนธ์  คาํสุนทร บก.สส.ภ.8 ด.ช.นรินทร์ภทัร์   คาํสุนทร
95 36 10117 ร.ต.อ.เอนก  ช่างคิด บก.สส.ภ.8 ด.ช.ชิษณุพงศ ์ ช่างคิด
96 28 10273 ร.ต.อ.เกชา  ทองมน บก.สส.ภ.8 ด.ช.จิตติพฒัน ์ ทองมน
97 60 10429 ด.ต.วชัรากรณ์  สุขสงค์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ชนกภฏั  สุขสงค์
98 11 8474 พ.ต.ท.ณภาคย ์ ปรางนาคี บก.อก.ภ.8 ด.ญ.กนัติชา  ปรางนาคี
99 199 8836 ร.ต.อ.เรวดี  จนัทร์ประดิษฐ์ บก.อก.ภ.8 ด.ช.นิพิฐพนธ์  ไชยฤกษ์

100 18 10466 จ.ส.ต.นสัรน  เร่สนั บก.อก.ภ.8 ด.ญ.จสัฟาเซีย  เร่สนั
101 77 6526 ด.ต.นฤทธ์ิ  คชรัตน์ บ่อผดุ อมลณฐั  คชรัตน์
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102 29 6787 ด.ต.วารี  ผดุเผอืก บ่อผดุ ด.ญ.นิชาภทัร ผดุเผอืก
103 76 7560 ด.ต.วชัรินทร์  สินสโมสร บ่อผดุ ด.ญ.พิชญาดา  สินสโมสร
104 195 7794 ด.ต.สุพร  เหมรังษี บ่อผดุ ด.ช.ภานรินทร์  เหมรังษี
105 196 7794 ด.ต.สุพร  เหมรังษี บ่อผดุ ด.ช.ภานุวชัร  เหมรังษี
106 74 8200 ร.ต.อ.บุญนาํ  ศรีนะรัตน์ บ่อผดุ ด.ญ.อิสรีย ์ ศรีนะรัตน์
107 75 8200 ร.ต.อ.บุญนาํ  ศรีนะรัตน์ บ่อผดุ ด.ช.ธนกร  ศรีนะรัตน์
108 78 8652 ร.ต.อ.สมรักษ ์ เพง็แพง่ บ่อผดุ ด.ญ.พทัธนนัท ์ เพง็แพง่
109 81 8661 ด.ต.วินิจ  ชุมแสง บ่อผดุ ด.ญ.ณิชานนัท ์ ชุมแสง
110 79 9700 ร.ต.อ.นรินทร์  ถ่ินแกว้ บ่อผดุ ด.ช.ปัณณวิชญ ์ ถ่ินแกว้
111 80 9888 ส.ต.อ.ณรงศเ์ดช  อินทวงศ์ บ่อผดุ ด.ช.ศกัฐาพงศ ์ อินทวงศ์
112 213 5658 ด.ต.ปฎิพทัธ์  ทองมี บางมะเด่ือ ด.ช.ไชยวฒัน ์ ภิญโญศิริกลุ
113 214 5658 ด.ต.ปฎิพทัธ์  ทองมี บางมะเด่ือ ด.ช.ไชยภทัร  ภิญโญศิริกลุ
114 204 7125 ด.ต.อาทร  แกว้กลู บางมะเด่ือ ด.ช.ธญัญ ์ แกว้กลู
115 7 8212 ร.ต.อ.คมกฤษฎิ  วงศว์ชิรวฒัน์ บางมะเด่ือ ด.ช.ธชัพล  วงศว์ชิรวฒัน์
116 23 10967 ร.ต.อ.วิทยา  อาํนวย บางมะเด่ือ ด.ช.ธนพล  อาํนวย
117 153 7779 พ.ต.ต.วิจิตร  สามญัเมือง บางสวรรค์ ด.ช.วงศกร  สามญัเมือง
118 44 9875 ร.ต.อ.จรัญ  จนัทร์เสน บางสวรรค์ ด.ช.ศรัณยพงศ ์ จนัทร์เสน
119 152 11040 ส.ต.ท.ศราวฒิุ เกล้ียงจนัทร์ บางสวรรค์ ด.ช.ณฏัฐากร  เกล้ียงจนัทร์
120 164 7725 ร.ต.อ.ชาญณรงค ์ จนัทร์คง บา้นตาขนุ ด.ญ.ศรัณยรั์ชต ์ จนัทร์คง
121 174 9245 จ.ส.ต.ณรงคช์ยั  ตอ้ยแกว้ บา้นตาขนุ ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  ตอ้ยแกว้
122 172 9745 ด.ต.อุดมพร  ทองชู บา้นตาขนุ ด.ญ.นนัณภชัสรน ์ ทองชู
123 173 9745 ด.ต.อุดมพร  ทองชู บา้นตาขนุ ด.ญ.ณฐัภสัสร  ทองชู
124 54 9986 ร.ต.อ.ธีรพงศ ์ ศรีสมยั บา้นตาขนุ ด.ช.จิตติพฒัน ์  ศรีสมยั
125 151 5903 ด.ต.สาทิตย ์ สุขใจ บา้นนาเดิม ด.ช.กฤติเดช  สุขใจ
126 156 5903 ด.ต.สาทิตย ์ สุขใจ บา้นนาเดิม ด.ช.กฤติพงศ ์ สุขใจ
127 201 5973 ด.ต.อภิชาติ  การุณกิจ บา้นนาเดิม ด.ญ.ขรินทร์ทิพย ์การุณกิจ
128 221 10426 ส.ต.อ.โชควฒิุชยั  ไชยทอง บา้นนาเดิม ด.ญ.สุรพิชญา   ไชยทอง
129 200 10991 ส.ต.ท.จกัรกฤษณ์  ณ นุวงศ์ บา้นนาเดิม ด.ญ.นภสักร  ณ นุวงศ์
130 169 7781 ด.ต.สามารถ  ช่ืนบุตร บา้นนาสาร ด.ช.ธรนสั  ช่ืนบุตร
131 91 10784 ด.ต.หญิง ปาริชาติ  เสสิตงั บา้นนาสาร ด.ช.พิชญุตม ์ เสสิตงั
132 216 11085 ด.ต.ธีระวฒิุ  สงัขส์ม บา้นนาสาร ด.ญ.พนชักร  สงัขส์ม
133 217 11085 ด.ต.ธีระวฒิุ  สงัขส์ม บา้นนาสาร ด.ญ.ณิชา  สงัขส์ม
134 50 2546 ร.ต.ต.พยอม  ขนุวงั บาํนาญ ด.ช.ณฐัพร  ขนุวงั
135 25 3666 ร.ต.ต.พงศพ์นัธ์  ศรีนาค บาํนาญ ด.ช.พีรดนย ์ศรีนาค
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136 40 4111 ร.ต.อ.บญัชา  วรรณฉวี บาํนาญ ด.ญ.พทุธิภาขวญั  วรรณฉวี
137 166 9072 ร.ต.ต.เปรม  อินทรบุรี บาํนาญ ด.ญ.ณฐัชา  อินทรบุรี
138 149 6574 ร.ต.อ.สุทศัน ์ ทองมา พนม ด.ญ.กญัญาภคั  ทองมา
139 163 10690 ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ  ทรงศรี พนม ด.ช.ศกัด์ิชยั  ทรงศรี
140 158 5683 ร.ต.ต.วาสิทธ์ิ  สวสัดี พระแสง ด.ช.ชยงักรู  สวสัดี
141 159 5683 ร.ต.ต.วาสิทธ์ิ  สวสัดี พระแสง ด.ช.เอกพล  สวสัดี
142 160 8022 ด.ต.เกียรติชยั  ถ่ินพิบูลย์ พระแสง ด.ญ.อารดา  ถ่ินพิบูลย์
143 157 8290 ด.ต.พิชยั   สงแกว้ พระแสง ด.ญ.จิรนนัท ์ สงแกว้
144 108 8941 ด.ต.สมโพช  ปราดเปร่ือง พระแสง ด.ช.ธนพฒัน ์ ปราดเปร่ือง
145 24 11012 ร.ต.อ.ประพจน ์คงจนัทร์ พระแสง ด.ช.เตชิต คงจนัทร์
146 185 5870 ด.ต.สุเทพ  กฤษกรี พนุพิน ด.ช.ปราชญ ์  กฤษกรี
147 35 6355 ด.ต.ธีรศกัด์ิ  ขวญัม่ิง พนุพิน ด.ญ.นวรัตน ์ ขวญัม่ิง
148 188 6663 ด.ต.โกมล  ช่วยอยู่ พนุพิน ด.ญ.เบญญาภา ช่วยอยู่
149 189 6663 ด.ต.โกมล  ช่วยอยู่ พนุพิน ด.ญ.ธญัญาณี ช่วยอยู่
150 107 6927 ด.ต.ธรรมรัตน ์ นวลวฒัน์ พนุพิน ด.ญ.เบญจพร  นวลวฒัน์
151 190 6927 ด.ต.ธรรมรัตน ์ นวลวฒัน์ พนุพิน ด.ญ.เบญจภา  นวลวฒัน์
152 186 7775 ด.ต.ชาตรี  ชูรัตน์ พนุพิน ด.ช.ณชพล  ชูรัตน์
153 181 7793 ด.ต.ธานินทร์  นิจจนัทร์พนัธ์ศรี พนุพิน ด.ช.ธราธรร์  นิจจนัทร์พนัธ์ศรี
154 187 8940 ด.ต.นพพร  จนัทร์เชาว์ พนุพิน ด.ญ.พฤกษชาติ  จนัทร์เชาว์
155 100 9544 ร.ต.อ.ธีรวิทย ์ อินทรสุข พนุพิน ด.ญ.ชญาดา  อินทรสุข
156 161 10727 ส.ต.ท.กฤษณะ  ไกรวงศ์ พนุพิน ด.ช.ธนวิชญ ์ ไกรวงศ์
157 218 8157 ด.ต.ขนิตร์  ปานเน่ือง ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ชมพนุูช   ปานเน่ือง
158 194 3370 ร.ต.ต.ชยัยทุธ  โรจนชินบญัชร ภ.จว.สฎ ด.ญ.ฐิติพร  โรจนชินบญัชร
159 67 5994 ด.ต.จรัญ  ณ นคร ภ.จว.สฎ ด.ญ.นรัฬดาภ ์ ณ นคร
160 48 9407 ร.ต.อ.หญิง วิภารัตน ์ วงคป์าน ภ.จว.สฎ ด.ญ.ชลกร  วงคป์าน
161 46 9661 ร.ต.อ.วชัรินทร์  รัตนจินดา ภ.จว.สฎ ด.ช.พรรษวชัร  รัตนจินดา
162 90 10407 ส.ต.ท.กฤษณะ  ดาํเกล้ียง ภ.จว.สฎ ด.ช.กษิดิศ  ดาํเกล้ียง
163 47 10883 ร.ต.อ. หญิงสุวรรณา  บุญฤทธ์ิ ภ.จว.สฎ ด.ญ.ปาณิสรา  บุญฤทธ์ิ
164 179 6514 ด.ต.เกียรติพงศ ์ คงทรัพย์ เมือง ด.ญ.ญาณิศา  คงทรัพย์
165 180 6514 ด.ต.เกียรติพงศ ์ คงทรัพย์ เมือง ด.ช.นิปุณ  คงทรัพย์
166 52 6785 ด.ต.เอกชยั  คงอินทร์ เมือง ด.ช.กมัปนาท  คงอินทร์
167 82 7233 ด.ต.สมบูรณ์  พทุธชยั เมือง ด.ช.ภูมิพฒัน ์ พทุธชยั
168 220 7522 ร.ต.อ.อรรถพล  สุวรรณมณี เมือง ด.ช.ชนมช์นนัทร์  สุวรรณมณี
169 17 7758 ร.ต.อ.อาวธุ  ปาลีพิชยั เมือง ด.ญ.อญัญา  ปาลีพิชยั
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170 61 8798 พ.ต.ต.ธีรยทุธ์ หนูทอง เมือง ด.ช.ธนาธิป หนูทอง
171 62 8798 พ.ต.ต.ธีรยทุธ์ หนูทอง เมือง ด.ช.ธนัยวีร์  หนูทอง
172 87 8835 ด.ต.สราวธุ  นาวาทอง เมือง ด.ญ.วรินรําไพ  นาวาทอง
173 88 8835 ด.ต.สราวธุ  นาวาทอง เมือง ด.ญ.กญัญาภคั  นาวาทอง
174 9 9821 ร.ต.ท.รณชยั  จนัทวงค์ เมือง ด.ญ.ชนญัชิดา  จนัทวงค์
175 219 9933 ส.ต.อ.วิทวสั  กาลาศรี เมือง ด.ญ.ภณัฑิสา  กาลาศรี
176 211 10070 ส.ต.อ.อคัรพล  เหมทานนท์ เมือง ด.ช.ภูบดินทร์  เหมทานนท ์
177 99 10081 ด.ต.ธงรพ  โอชุม เมือง ด.ช.ธิติพงศ ์  โอชุม
178 66 10367 ส.ต.อ.อาํนาจ  กลุมะลิวนั เมือง ด.ญ.ธญัณชั  กลุมะลิวนั
179 147 10427 ส.ต.อ.ยทุธศกัด์ิ  สายใจบุญ เมือง ด.ญ.เอวารินทร์  สายใจบุญ
180 128 10542 ร.ต.อ.เสฏฐวฒิุ  ฉวีพรรณ์ เมือง ศิริวรรธน ์ ฉวีพรรณ์
181 98 4699 ร.ต.อ.สุพร  เสวตวงษ์ โมถ่าย ด.ช.ธีรพล  เสวตวงษ์
182 26 9739 ด.ต.ครรชิต  เต่าจนัทร์ โมถ่าย ด.ช.ธาราดา  เต่าจนัทร์
183 96 10774 ด.ต.สุชาติ  สุวรรณเนาว์ โมถ่าย ด.ญ.กานตพิ์ชชา  สุวรรณเนาว์
184 97 10774 ด.ต.สุชาติ  สุวรรณเนาว์ โมถ่าย ด.ช.เจตนิพทัธ์  สุวรรณเนาว์
185 15 10899 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ  พลเดช โมถ่าย ด.ญ.ณหทยั  พลเดช
186 170 7757 ด.ต.วิจิตร  คีรีรัตน์ วิภาวดี ด.ช.กษิดิส  คีรีรัตน์
187 171 7757 ด.ต.วิจิตร  คีรีรัตน์ วิภาวดี ด.ช.ธนบตัร  คีรีรัตน์
188 84 8963 ร.ต.อ.วสุวฒัน ์ ปานเจริญ วิภาวดี ด.ช.ปวตัร  ปานเจริญ
189 202 9434 ร.ต.อ.มนตรี  เตม็ไพโรจน์ วิภาวดี ด.ช.นนัทพิพฒัน ์ เตม็ไพโรจน์
190 148 10095 ส.ต.อ.เกรียง  ราชประดิษฐ วิภาวดี ด.ช.กรินทร์  ราชประดิษฐ
191 85 10845 ด.ต.กิจนิกร  สะโรจน์ วิภาวดี ด.ช.เกียรติภูมิ   สะโรจน์
192 124 4470 ร.ต.ต.ขจรเกียรติ  สวสัดี เวียงสระ ด.ญ.เขมนารถ  สวสัดี
193 45 7666 ด.ต.อภิสิทธ์ิ  เพชรรัตน์ เวียงสระ ด.ช.กนัตพฒัน ์ เพชรรัตน์
194 123 9142 ร.ต.อ.ประวติั  ศรีเทพ เวียงสระ ด.ญ.เนตรมณี  ศรีเทพ
195 122 9414 ร.ต.อ.สรพงษ ์ชาํนาญกิจ เวียงสระ ด.ญ.สิรินุช  ชาํนาญกิจ
196 162 9576 ด.ต.ทศพล  ประทีปแกว้ เวียงสระ ด.ช.ปุญญพฒัน ์ ประทีปแกว้
197 16 10751 ด.ต.สายณัห์  ทิพยค์าํ เวียงสระ ด.ญ.พิมพน์ภสั  ทิพยค์าํ
198 203 11068 ร.ต.อ.วรพงษ ์ รอดรักษา เวียงสระ ด.ญ.ณฎัฐนนัท ์ รอดรักษา
199 19 8780 ด.ต.นนทชา  ป่ินรัตน์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ปณิชา  ป่ินรัตน์
200 93 8821 ด.ต.หญิง นริดา  ขาวนวล ศฝร.ภ.8 ด.ญ.มนสันนัท ์ วีระวงศ์
201 126 8843 ด.ต.หญิง พิระดา  เอกสุวีรพงษ์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พริบพราว   เอกสุวีรพงษ์
202 118 8853 ด.ต.หญิง วลิษา  จนัทร์ประสงค์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ชญานนัทร์  จนัทร์ประสงค์
203 119 8853 ด.ต.หญิง วลิษา  จนัทร์ประสงค์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภูริณฐัศกร  จนัทร์ประสงค์
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204 86 8881 ร.ต.อ.เด่นชยั  แกว้เกิดเถ่ือน ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ญาดา  แกว้เกิดเถ่ือน
205 117 10055 จ.ส.ต.หญิง ปวนัรัตน์  วชิรเชาวพงศ์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธนภทัร  เชาวลิต
206 125 10056 ด.ต.หญิง ธญัลกัษณ์  โบศรี ศฝร.ภ.8 ด.ญ.นรินทร์พร  สามารถ
207 136 10272 ด.ต.ชาญณรงค ์ แสวงจิตร ศฝร.ภ.8 ด.ญ.กญัญภทัร์  แสวงจิตร
208 131 10975 ด.ต.จกัรกฤษณ์  ถ่ินหนองไทร ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธนภทัร  ถ่ินหนองไทร
209 127 6826 ด.ต.พงศกร  หอกแสง ศพฐ.8 ด.ช.อติวิชญ ์ หอกแสง
210 132 10672 ร.ต.อ.ประเสริฐ  สีแกว้ ศพฐ.8 ด.ช.ฐปนนท ์ สีแกว้
211 133 10672 ร.ต.อ.ประเสริฐ  สีแกว้ ศพฐ.8 ด.ญ.ปพิชญา  สีแกว้
212 130 10901 ร.ต.อ.วฒิุไกร  ไชยพรหมนิมิต ศพฐ.8 ด.ญ.ชญัญาพชัญ ์ ไชยพรหมนิมิต
213 56 6815 ร.ต.อ.บรรณสรณ์  จนัทร์เชาว์ เสวียด ด.ช.นธัทวฒัน ์  จนัทร์เชาว์
214 207 6863 ร.ต.อ.ภูวนาท  รุ่งแดง เสวียด ด.ญ.กญัญาพชัร  รุ่งแดง
215 55 7022 ด.ต.สมควร  ราชพิทกัษ์ เสวียด ด.ญ.ณิชาภทัร  ราชพิทกัษ์
216 167 7169 ร.ต.อ.สุริยนั  เรืองนุย้ เสวียด ด.ญ.ฐิติรัชต ์ เรืองนุย้
217 168 7193 ด.ต.สรวิศ  พินิจอกัษร เสวียด ด.ช.กฤตภาส  พินิจอกัษร

รวมจํานวนเงนิ 151,900.00 รวม   217  ราย




