
ลําดับ เอกสาร ทะเบียน ยศ-ช่ือ-สกุล สังกัด ช่ือ - สกุล บุตร ลายมือช่ือผู้รับเงินจํานวน 1,800  บาท

1 76 4629 ด.ต.สนิท  สมกระษาปณ์ กก.สส.ภ.จว.ส.ฎ นายติวานนท ์ สมกระษาปณ์

2 90 4724 พ.ต.ท.วทิยา  พทิกัษ์ กก.สส.ภ.จว.ส.ฎ นายธนกฤต  พทิกัษ์

3 104 5232 พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ กก.สส.ภ.จว.ส.ฎ นายฉตัรชยั ทองใหญ่

4 3 6301 ร.ต.อ.ไพรประสิทธ์ิ  จิตรมุ่ง กก.สส.ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.จิตติภูมิ  จิตรมุ่ง

5 91 6915 ด.ต.ลือชยั  คงทอง กก.สส.ภ.จว.ส.ฎ นายกษิด์ิเดช  คงทอง

6 92 6915 ด.ต.ลือชยั  คงทอง กก.สส.ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ภีมภทัร  คงทอง

7 13 7705 ด.ต.สุขสันต ์ หีตหมื่น กก.สส.ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.อชิรวทิย ์ หีตหมื่น

8 263 8157 ด.ต.ขนิตร์  ปานเน่ือง กก.สส.ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ชมพพูลอย   ปานเน่ือง

9 217 10480 ส.ต.ท.หญิงมนสันนัท ์ ฟเูฟ่ือง กก.สส.ภ.จว.ส.ฎ นายณฐัวฒิุ  ฟเูฟ่ือง

10 115 3866 ด.ต.สมเชาว ์ ชูเดช กาญจนดิษฐ์ นายสรอรรถ ชูเดช

11 113 4789 ร.ต.ต.ไกรสร  เพชรกรด กาญจนดิษฐ์ น.ส.ภทัรวดี  เพชรกรด

12 118 5315 ด.ต.วรรชยั  จนัทรทิพย์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.บณัฑิตา  จนัทรทิพย์
13 114 6085 ด.ต.อดิเรก  ปลอดชุ่ม กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ตรัยคุณ  ปลอดชุ่ม
14 117 6135 ด.ต.ภูวดล  แกว้มณี กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ญาณิศา   แกว้มณี
15 119 9776 พ.ต.ท.ปิยวฒัน์  บวัขาว กาญจนดิษฐ์ น.ส.ศุภานนั  บวัขาว
16 208 4876 ร.ต.อ.วรีะศกัด์ิ  บลัลพว์านิช เกาะพะงนั นายจกัรภทัร  บลัลพว์านิช
17 30 8326 ด.ต.ประมวล  ศีลวฒิุจนัทร์ เกาะพะงนั ด.ญ.ณชัชา  ศีลวฒิุจนัทร์
18 209 8866 ด.ต.พงศศ์กัด์ิ  แสงขาํ เกาะพะงนั นายญาณภทัร  แสงขาํ

19 265 5403 ด.ต.กิติศกัด์ิ  บุญศรี เกาะสมุย ด.ญ.ชนนัธร บุญศรี

20 266 5403 ด.ต.กิติศกัด์ิ  บุญศรี เกาะสมุย น.ส.พชิชาภา บุญศรี

21 247 5413 ด.ต.ธวตัรชยั  ถ่ินหัวเตย เกาะสมุย น.ส.ณฎัฐจนัทร์  ถ่ินหัวเตย

22 249 6176 ด.ต.โยคิน  ศรีฟ้า เกาะสมุย ด.ญ.โยษิตา  ศรีฟ้า

23 251 8319 พ.ต.ต.หญิงกรวรรณย ์ สงละเอียด เกาะสมุย ด.ช.ธนัยธรณ์  สงละเอียด

24 248 8408 พ.ต.ท.ปัญญา   นิรัติมานนท์ เกาะสมุย ด.ช.ธนกฤติ   นิรัติมานนท์

25 150 5028 ด.ต.อรุณ  แสงอรุณ ขนุทะเล ด.ช.ศกัดินนท ์  แสงอรุณ

26 149 6014 ด.ต.อนุชิต  เครือแพ ขนุทะเล น.ส.กวสิรา   เครือแพ

27 152 6558 ด.ต.ชรินทร์  อยูแ่สง ขนุทะเล ด.ช.พชร  อยูแ่สง

28 151 6886 ร.ต.อ.สุวทิย ์ ทองคาํแท้ ขนุทะเล น.ส.ฐิติวรดา   ทองคาํแท้

29 153 7597 พ.ต.ท.อมร  ชยัศิลป์ ขนุทะเล ด.ช.พริชชั  ชยัศิลป์

30 154 7597 พ.ต.ท.อมร  ชยัศิลป์ ขนุทะเล นายปัณณวชิญ ์ ชยัศิลป์

ทุนการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี  ระดับมธัยมศึกษา ทุนละ 1,800  บาท
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31 64 10006 ด.ต.เสกสรรค ์ เพช็รดาํ ขนุทะเล ด.ช.รชฏ  เพช็รดาํ

32 176 3147 ร.ต.ต.สมพงศ ์ ตรีทิพยภ์ิญโญ เขานิพนัธ์ น.ส.ธญัพชิชา  ตรีทิพยภ์ิญโญ

33 177 6052 ร.ต.อ.สุรศกัด์ิ  เนียมช่วย เขานิพนัธ์ น.ส.กิตติยา เนียมช่วย
34 185 9497 พ.ต.ท.วทันา  จนัทร์ส่ง เขานิพนัธ์ นายชญานนท ์ จนัทร์ส่ง
35 56 10911 ด.ต.หญิงกลัยภสัร์  อคัคีสุวรรณ์ เขานิพนัธ์ น.ส.ธนพร  อคัคีสุวรรณ์

36 195 5730 ร.ต.ต.วรัิตน์  แกว้แสงอ่อน คีรีรัฐนิคม น.ส.นภสัร  แกว้แสงอ่อน

37 106 6011 ด.ต.สมศกัด์ิ  ชุมแก่น คีรีรัฐนิคม น.ส.วรัชยา  ชุมแก่น

38 107 6011 ด.ต.สมศกัด์ิ  ชุมแก่น คีรีรัฐนิคม น.ส.วรันธร   ชุมแก่น

39 33 6779 ร.ต.ต.วโิรจน์  กรงไกรจกัร์ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ณฐมน  กรงไกรจกัร

40 60 6964 ร.ต.อ.วเิชฐ  โจมฤทธ์ิ คีรีรัฐนิคม น.ส.อคัเรศ  โจมฤทธ์ิ

41 105 6394 ด.ต.ครรชิต  อุปการ เคียนซา นายสุธนยั  อุปการ

42 133 6623 ด.ต.วรีะโชติ  โยธาทยั เคียนซา ด.ญ.บณัฑิตา  โยธาทยั

43 134 7948 ด.ต.ชยัณรงค ์ กรมแสง เคียนซา น.ส.ฐิตินนัท ์ กรมแสง

44 229 3555 ร.ต.อ.ชชัชาย  อาจละออ ชยับุรี ด.ญ.สุรัสวดี  อาจละออ

45 109 5090 ด.ต.ประชา  ทองคาํ ชยับุรี ด.ญ.ณฐันิชาช์  ทองคาํ

46 194 5512 ด.ต.ไพรัช  ขาวผอ่ง ชยับุรี นายธีรภทัร  ขาวผอ่ง

47 224 5521 ด.ต.โอภาส  เดชะราช ชยับุรี นายพชัรดนยั  เดชะราช

48 221 6806 ร.ต.ต.มนตช์ยั  ปรีชา ชยับุรี ด.ญ.ญาดา  ปรีชา

49 220 6859 ร.ต.อ.สุรินทร์  ไกรสิทธ์ิ ชยับุรี ด.ญ.ปวริศา  ไกรสิทธ์ิ

50 223 7812 ร.ต.อ.วสูิตร  คงรักที่ ชยับุรี น.ส.สตางค ์ คงรักที่

51 46 8147 ร.ต.อ.สายนั  นุชฉิม ชยับุรี น.ส.ณชัชา  นุชฉิม

52 125 8437 พ.ต.ท.กิตติพล  ดวงศิริ ชยับุรี ด.ญ.วริศรา  ดวงศิริ

53 88 6061 ด.ต.ชุมพล  อินทจกัร ไชยา น.ส.ณฐัชยา  อินทจกัร

54 100 6644 ด.ต.วฒันา  สองสมุทร ไชยา น.ส.พชิญน์รี  สองสมุทร

55 98 6821 ด.ต.จารึก  จีนไทย ไชยา นายจาฎพจัน์   จีนไทย

56 160 7091 ด.ต.พยนต ์ ช่วยยิม้ ไชยา ด.ญ.พชิญสิ์นี  ช่วยยิม้

57 161 7091 ด.ต.พยนต ์ ช่วยยิม้ ไชยา นายฉตัรมงคล  ช่วยยิม้

58 1 7949 ร.ต.อ.นรากรณ์  สุวรรณพงศ์ ไชยา น.ส.ญาณิศา  สุวรรณพงศ์

59 86 4709 ร.ต.ต.สุชาติ  ระวงัวงศ์ ดอนสัก ด.ช.คุณานนต ์ ระวงัวงศ์

60 243 6570 ร.ต.อ.วนัชยั  ฤทธ์ิเรือง ดอนสัก น.ส.ธญัรดา  ฤทธ์ิเรือง
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61 67 9155 พ.ต.ท.พนิ  อินมาก ดอนสัก น.ส.พลอยชมพ ู อินมาก

62 4 9518 ร.ต.อ.เอกลกัษ ์ มากใหม่ ดอนสัก ด.ญ.พลอยปภสั   มากใหม่

63 87 7172 ด.ต.ปัญกิตติ์   ราชู ตรวจคนเขา้เมือง ด.ช.วศัวดล  ราชู

64 22 8862 ร.ต.อ.อคัรพชัร์   ภทัรพลจรัสชยั ตรวจคนเขา้เมือง น.ส.จิดาภา ศรีฟ้า

65 83 9404 ร.ต.อ.หญิงปาณิศา มุขรัษฏา ตรวจคนเขา้เมือง นายหฤษฎ ์ อรุณพนัธ์

66 187 4822 ร.ต.ต.สมใจ  สุวรรณมณี ต่างจงัหวดั ด.ญ.กานตธิ์ดา  สุวรรณมณี

67 37 5016 พ.ต.ท.อุดม  อิสโร ต่างจงัหวดั นายนราวชิญ ์ อิสโร

68 77 5091 ด.ต.จิรวฒั  เกล้ียงเกลา ต่างจงัหวดั ด.ช.กิตตินนัท ์ เกล้ียงเกลา

69 230 5208 ด.ต.กษิกร  นพวราหิรัญ ต่างจงัหวดั น.ส.ณฤษร   นพวราหิรัญ

70 211 5501 ร.ต.อ.จิราวฒัน์  เธียรสินวรีกร ต่างจงัหวดั ด.ญ.มินทม์นัตา  เธียรสินวรีกร

71 218 5810 ร.ต.อ.สมชาย  เยาวนะ ต่างจงัหวดั น.ส.กรรณิกา  เยาวนะ

72 192 5883 ด.ต.อุทยั  ไชยสวสัด์ิ ต่างจงัหวดั นายปุรเชษฐ์  ไชยสวสัด์ิ

73 24 6912 ด.ต.ทรงพล  ญาณสูตร ต่างจงัหวดั นายทรงยศ  ญาณสูตร

74 219 7020 ด.ต.ภทัรภพ ถ่ินเทพา ต่างจงัหวดั น.ส.ปิฎิภทัร ถ่ินเทพา

75 59 7096 ด.ต.กนัตพงศ ์ วบิูลยเ์ขตร์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.รัชนีกร วบิูลยเ์ขตร์ 

76 14 7401 ร.ต.ต.ชยกฤต  คีรีรักษ์ ต่างจงัหวดั น.ส.ธนพร   คีรีรักษ์

77 140 7740 พ.ต.ท.โยธินทร์  สิทธิโยธี ต่างจงัหวดั น.ส.วรันธร  สิทธิโยธี

78 145 7795 ด.ต.บุญธรรม  พนูช่วย ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฏัฐณิชา  พนูช่วย

79 95 7931 พ.ต.ท.อุกฤษณ์  ศรีนวลขาว ต่างจงัหวดั ด.ญ.เนตรนดัดา  ศรีนวลขาว

80 191 8144 ร.ต.ต.จรูญ  รักราวี ต่างจงัหวดั น.ส.อภิรตา  รักราวี

81 39 8316 พ.ต.ท.ชชัวาล   นิลจนัทร์ ต่างจงัหวดั น.ส.ณฐัธยาน์   นิลจนัทร์

82 127 8546 ด.ต.มนตรี  เด่ียวก่ี ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณิชากร  เด่ียวก่ี

83 82 8603 ด.ต.วเิชล  เก้ือทองส้ัน ต่างจงัหวดั ด.ญ.วไิลลกัษณ์  เก้ือทองส้ัน

84 227 8698 พ.ต.ท.ภทัศาสน์  บวัแกว้ ต่างจงัหวดั ด.ช.รติภทัร  บวัแกว้

85 228 8698 พ.ต.ท.ภทัศาสน์  บวัแกว้ ต่างจงัหวดั ด.ญ.รักษิณา  บวัแกว้

86 61 8826 ร.ต.อ.หญิง รักษสุ์ดา  นาวาทอง ต่างจงัหวดั นายพลวตั  นาวาทอง

87 75 9088 ร.ต.ท.กฤติเดช   เพชรขวญั ต่างจงัหวดั น.ส.ณิชารีย ์ เพชรขวญั

88 172 9108 ร.ต.อ.กิตติศกัด์ิ    คงหวงั ต่างจงัหวดั น.ส.มนสัชนก   คงหวงั

89 226 9176 พ.ต.ท.พล  ขาํโพธ์ิทยั ต่างจงัหวดั น.ส.สิริกร  ขาํโพธ์ิทยั
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90 112 9313 ร.ต.อ.หญิงอรทยั  เจริญขวญั ต่างจงัหวดั ด.ญ.รัตนหทยั   ศรีเทพ
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91 10 9363 ร.ต.อ.อุทยัรัตน์  จู่ทิ่น ต่างจงัหวดั นายณฐัดนยั  จู่ทิ่น

92 50 9647 ด.ต.ศุภชยั  จอมพทิกัษ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.สุภคัชา   จอมพทิกัษ์

93 93 9824 ร.ต.อ.ญาณวรุิตม ์ ตุง้ซ่ี ต่างจงัหวดั ด.ญ.ญาณิศา  ตุง้ซ่ี

94 85 10474 ด.ต.หญิงเขมิกา  จนัทร์ลุน ต่างจงัหวดั น.ส.กญัญาภทัร  แกว้หะนาม

95 141 10633 ร.ต.อ.ปิติพงษ ์ เสนชู ต่างจงัหวดั ด.ช.นิติธร  เสนชู

96 40 10660 พ.ต.ท.สุทศั  พรหมอกัษร ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฐมน  พรหมอกัษร

97 207 10724 พ.ต.ท.โกนิตย ์ เก้ือสกุล ต่างจงัหวดั นายณฐัวศั  เก้ือสกุล

98 188 4794 ร.ต.ต.ชาญณรงค ์ สมุทรเก่า ตาํรวจนํ้า น.ส.เฟรยา  สมุทร์เก่า

99 184 7458 ด.ต.พงศก์รณ์  พลูสวสัด์ิ ตาํรวจนํ้า น.ส.พจนิชากรณ์  พลูสวสัด์ิ

100 189 8902 ด.ต.พศิาล  อกัษรทิพย์ ตาํรวจนํ้า นายกรกช  อกัษรทิพย์

101 200 9471 ร.ต.อ.สาทร  บวัทอง ตาํรวจนํ้า ด.ช.ฐปนรรฆ์  บวัทอง

102 199 10475 ด.ต.ชาญศกัด์ิ  ดาํคง ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ปาณิสรา  ดาํคง

103 232 4321 ร.ต.ท.สันติ  นิลอรุณ ท่าฉาง นายภูมิรพ ี นิลอรุณ

104 120 4439 ร.ต.อ.ชรินทร์  สาริมา ท่าฉาง น.ส.สุพชิฌาย ์ สาริมา

105 81 5680 ร.ต.อนุวตัร  กรรณณรงค์ ท่าฉาง น.ส.ชนญัชิดา  กรรณณรงค์

106 122 6945 ด.ต.ศราวฒิุ  จตัุรงคแ์สง ท่าฉาง ด.ญ.ปนุชศรา  จตัุรงคแ์สง

107 121 8117 ร.ต.อ.วฒิุพงษ ์ อินทร์จนัทร์ ท่าฉาง ด.ญ.ณฏัฐณิชา  อินทร์จนัทร์

108 198 8648 ร.ต.อ.กรรณวชัร  แกว้เรือง ท่าฉาง น.ส.วาสิตา    แกว้เรือง

109 96 11046 ด.ต.ขตัติย บวัลอย ท่าฉาง ด.ช.พลกฤต  บวัลอย

110 7 4072 ด.ต.มาวนิ  วงศค์ช ท่าชนะ ด.ช.มนสัวนิ  วงศค์ช

111 183 6530 ด.ต.ทวศีกัด์ิ  อินทร์เน่ือง ท่าชนะ นายอติชาติ  อินทร์เน่ือง

112 144 6577 ร.ต.อ.เปล่งอรุณ  ไมอินทร์ ท่าชนะ น.ส.ชนากานต ์ ไมอินทร์

113 182 6684 ด.ต.เทวนิทร์  สินภิบาล ท่าชนะ ด.ญ.ศิรภสัสร  สินภิบาล

114 252 7413 ร.ต.ต.ชุมพร  เขื่อนโยธา ท่าชนะ น.ส.ปภาว ี เขื่อนยา

115 193 10806 ด.ต.ศุภศกัด์ิ  แพนอ้ย ท่าชนะ น.ส.พนิตนนัท ์ แพนอ้ย

116 166 5474 ด.ต.อวยชยั  ศรีพฒุ ท่าชี น.ส.กมลพรรณ  ศรีพฒุ

117 181 5475 ร.ต.อ.บุญเรียง  ชูช่วย ท่าชี นายภทัรดนยั   ชูช่วย

118 49 5694 พ.ต.ท.สมคิด  ใหม่คง ท่าชี น.ส.ญาธิป  ใหม่คง

119 124 5909 ด.ต.สุธน  จุย้เริก ท่าชี น.ส.ณชัชา  จุย้เริก



ลําดับ เอกสาร ทะเบียน ยศ-ช่ือ-สกุล สังกัด ช่ือ - สกุล บุตร ลายมือช่ือผู้รับเงินจํานวน 1,800  บาท

ทุนการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี  ระดับมธัยมศึกษา ทุนละ 1,800  บาท

120 155 5910 ด.ต.ทิวา  เรืองรัตน์ ท่าชี นายพสธร  เรืองรัตน์

121 156 5912 ร.ต.อ.โชคดี  ทองแสงแกว้ ท่าชี น.ส.ชญานิศ  ทองแสนแกว้

122 48 11051 พ.ต.อ.ชาญยทุธ เรืองดิษฐ์ ท่าชี ด.ญ.ชญานิษฐ์  เรืองดิษฐ์

123 234 4790 ด.ต.อาํพล  สุวรรณโชโต บก.สส.ภ.8 น.ส.อติกานต ์ สุวรรณโชโต

124 173 7129 ด.ต.ชชัชยั  ชนะประเสริฐ บก.สส.ภ.8 นายพศิน  ชนะประเสริฐ

125 246 7251 ด.ต.ฉตัรชยั  วชิิตชู บก.สส.ภ.8 ด.ญ.พมิพน์ภา  วชิิตชู

126 126 8463 ด.ต.เกียรติพจน์  หนูแบน บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณฐัณิชา   หนูแบน

127 233 9017 ร.ต.อ.มงคล  มณีนอ้ย บก.สส.ภ.8 ด.ช.ภทัรพล  มณีนอ้ย

128 178 10117 ร.ต.อ.เอนก  ช่างคิด บก.สส.ภ.8 นายพยหุพล  ช่างคิด

129 148 10451 ด.ต.สุเมธี  คาํแกว้ บก.สส.ภ.8 น.ส.สุพรรณวษา  คาํแกว้

130 264 10457 ด.ต.พรีะวธุ  จนัทร์เกล้ียง บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ฐิติกานต ์จนัทร์เกล้ียง

131 9660 ด.ต.อาคม  พลูแกว้ บก.สส.ภ.8 นายเตชินท ์ พลูแกว้

132 196 4490 ร.ต.ต.สมคิด ราชเดิม บก.อก.ภ.8 นายชินกฤต  ราชเดิม

133 103 5619 ด.ต.ชาตรี  จนัทร์ชาตรี บก.อก.ภ.8 นายเขมทตั  จนัทร์ชาตรี

134 179 6364 ร.ต.อ.กอ้ง  อินทโรภาส บก.อก.ภ.8 น.ส.ธญัวรัตม ์ อินทโรภาส

135 216 5114 ร.ต.อ.วเิศษ  ชูพยคัฆ์ บ่อผดุ ด.ญ.พรนภสั  ชูพยคัฆ์

136 190 5262 ร.ต.อ.ระว ิ ณ บุญโณ บ่อผดุ ด.ญ.ปาจรีย ์ณ บุญโณ

137 214 5262 ร.ต.อ.ระว ิ ณ บุญโณ บ่อผดุ ด.ญ.ปพชิญา ณ บุญโณ

138 215 5278 ด.ต.มานะ  สังขแ์กว้ บ่อผดุ น.ส.ณฐัธิชา  สังขแ์กว้

139 222 6519 ด.ต.ศรชยั  แทนโชติ บ่อผดุ ด.ญ.ณิชาภทัร  แทนโชติ

140 29 7255 ร.ต.อ.ศิรชชั  กามูณี บ่อผดุ ด.ช.รัญชน์  กามูณี

141 35 7592 พ.ต.ท.จารุ  เพช็รปาน บ่อผดุ น.ส.สุปรียา  เพช็รปาน

142 261 5658 ด.ต.ปฎิพทัธ์  ทองมี บางมะเด่ือ ด.ช.เขษมศกัด์ิ  ทองมี

143 2 8212 ร.ต.อ.คมกฤษฎิ  วงศว์ชิรวฒัน์ บางมะเด่ือ น.ส.ณชัชา  วงศว์ชิรวฒัน์

144 260 8962 ร.ต.อ.ธนธร  ตนัติศศิรัตน์ บางมะเด่ือ ด.ญ.พมิพช์นก  ตนัติศศิรัตน์

145 168 10744 พ.ต.ท.เอกอรรถ  เจริญพร บางมะเด่ือ ด.ญ.ณธกร  เจริญพร

146 70 6205 ร.ต.อ.สัมฤทธ์ิ  รัตนรัตน์ บางสวรรค์ ด.ช.อติวชิญ ์ รัตนรัตน์

147 242 6549 ด.ต.วฒิุชยั  แมนเมือง บางสวรรค์ ด.ญ.อติกานต ์ แมนเมือง

148 69 7492 พ.ต.ท.บญัชร  วฒันะปรีชาพงศ์ บางสวรรค์ ด.ญ.จิรัชญา  วฒันะปรีชาพงศ์



ลําดับ เอกสาร ทะเบียน ยศ-ช่ือ-สกุล สังกัด ช่ือ - สกุล บุตร ลายมือช่ือผู้รับเงินจํานวน 1,800  บาท

ทุนการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี  ระดับมธัยมศึกษา ทุนละ 1,800  บาท

149 131 9563 พ.ต.ท.วารินทร์  เมืองสง บางสวรรค์ ด.ญ.สินชัชา  เมืองสง

150 89 6573 ด.ต.มนสั  แกว้พชิยั บา้นตาขนุ น.ส.อพชิญา  แกว้พชิยั

151 241 6934 พ.ต.ท.พศิ  ยิม้เยื้อน บา้นตาขนุ น.ส.ภทร  ยิม้เยื้อน

152 15 7652 ร.ต.อ.หญิง ลภสั  บุญเรือง บา้นตาขนุ ด.ญ.ภิญลภสั  พรรณรา

153 72 3560 ร.ต.อ.สมชยั  หนูนาค บา้นนาเดิม ด.ญ.นลลัณ์วรา  หนูนาค

154 47 3966 ร.ต.ต.สมชาย  โชติช่วง บา้นนาเดิม น.ส.แสงปฏิมา โชติช่วง

155 253 9023 ด.ต.ชยัรัตน์  พฒัน์มาก บา้นนาเดิม น.ส.ศิรภสัสร  พฒัน์มาก

156 213 5971 ร.ต.อ.มนสั  บุญจงัหูน บา้นนาสาร น.ส.ญาณิศา  บุญจงัหูน

157 212 6710 ด.ต.อภิชยั  พฒันประดิษฐ์ บา้นนาสาร ด.ช.พชัรพงศ ์ พฒันประดิษฐ์

158 257 6867 ด.ต.กรฤต  พรหมศร บา้นนาสาร น.ส.สุชญัญา  พรหมศร

159 110 6908 ด.ต.บุญชยั  วเิศษคณากุล บา้นนาสาร น.ส.พชรมน  วเิศษคณากุล

160 254 7406 ร.ต.ต.สมโชค  รักปาน บา้นนาสาร ด.ช.กิตติพศ  รักปาน

161 255 7406 ร.ต.ต.สมโชค  รักปาน บา้นนาสาร ด.ช.กษิด์ิเดช  รักปาน

162 256 7406 ร.ต.ต.สมโชค  รักปาน บา้นนาสาร ด.ช.กษิดิศ  รักปาน

163 68 8551 ด.ต.วชัรินทร์  แกว้ช่วย บา้นนาสาร น.ส.ศุภรัตน์  แกว้ช่วย

164 250 9156 ร.ต.ต.วรัิตน์   เทนจตัุรัส บา้นนาสาร น.ส.พชิญา  เทนจตัุรัส

165 94 553 ร.ต.ต.สวาท  ชูสุวรรณ บาํนาญ ด.ญ.ชนมช์นก  ชูสุวรรณ

166 169 5595 พ.ต.อ.สิทธิชยั  นนัทรัตน์กุล บาํนาญ น.ส.ศิรดา  นนัทรัตน์กุล

167 97 7002 ร.ต.อ.วรโชติ  อารีราษฎร์ บาํนาญ น.ส.เหมือนฝัน อารีราษฏร์

168 62 7092 ร.ต.ต.ศกัด์ิชยั  ราชสงค์ บาํนาญ น.ส.ชนากานต ์ ราชสงค์

169 146 7766 พ.ต.ท.ศิวนาถ  ลอดคูบอน บาํนาญ ด.ญ.ณฏัฐณิชา  ลอดคูบอน

170 147 7766 พ.ต.ท.ศิวนาถ  ลอดคูบอน บาํนาญ ด.ญ.ธญัวรัตม ์ ลอดคูบอน

171 57 6525 ด.ต.นพดล  คงกลัป์ พนม น.ส.ชลดา  คงกลัป์

172 210 7078 ด.ต.สุนนัต ์สุปันตี พนม ด.ญ.บณัฑิตา  สุปันตี

173 143 7734 ด.ต.สุริยะ  โมลี พนม ด.ญ.ฐิตาพร   โมลี

174 58 8470 ร.ต.ต.คมเดช  แสงจง พนม ด.ญ.วริษฐา  แสงจง

175 84 10315 ร.ต.อ.จตุรงค ์ พฒันราช พนม น.ส.จิณณพตั  พฒันราช

176 26 3600 ด.ต.โสภณ  สวสัด์ิวงศ์ พระแสง น.ส.กญัญณฐั  สวสัดิวงศ์

177 137 6183 ด.ต.สมศกัด์ิ  ดว้งเกล้ียง พระแสง นายวงศกร  ดว้งเกล้ียง



ลําดับ เอกสาร ทะเบียน ยศ-ช่ือ-สกุล สังกัด ช่ือ - สกุล บุตร ลายมือช่ือผู้รับเงินจํานวน 1,800  บาท

ทุนการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี  ระดับมธัยมศึกษา ทุนละ 1,800  บาท

178 51 6865 ร.ต.อ.วรีะภณั  หมูดจนัทร์ พระแสง น.ส.พมิลดา  หมูดจทัร์

179 138 6967 ร.ต.อ.ภกัดี  ทองทา พระแสง ด.ญ.ภคัจิรา  ทองทา

180 53 7770 ด.ต.เดชา  โภชากรณ์ พระแสง น.ส.พมิพนิ์ภา  โภชากรณ์

181 54 7770 ด.ต.เดชา  โภชากรณ์ พระแสง น.ส.จิดาภา  โภชากรณ์

182 55 7930 ร.ต.ต.ชาญชยั  คาํตา พระแสง นายรัชธิวตัถ์  คาํตา

183 136 8290 ด.ต.พชิยั   สงแกว้ พระแสง น.ส.พมิพม์าดา  สงแกว้

184 52 11012 ร.ต.อ.ประพจน์ คงจนัทร์ พระแสง ด.ญ.นนัทน์ภสั  คงจนัทร์

185 162 4555 ร.ต.ต.ธรรมรัตน์  กุลขาํ พนุพนิ นายณฐิัวฒิุ  กุลขาํ

186 6 5298 ร.ต.อ.ณฏัฐ์พชัร์  ชยัสงคราม พนุพนิ ด.ช.ณฐันนท ์ ชยัสงคราม

187 108 5869 ด.ต.สมเกียรติ  สุวรรณรัตน์ พนุพนิ น.ส.นนัทน์ภสั  สุวรรณรัตน์

188 159 6028 ด.ต.วรวทิย ์ สุปันตี พนุพนิ น.ส.กฤษติยา  สุปันตี

189 201 6565 ด.ต.เกียรติศกัด์ิ  พนิชู พนุพนิ ด.ญ.เขมจิรา  พนิชู

190 164 6916 ด.ต.ไพศาล  อินทร์ทอง พนุพนิ น.ส.รุ่งนภา  อินทร์ทอง

191 225 7229 ด.ต.สาํรวม  คชสูงเนิน พนุพนิ นายภูริณฐั  คชสูงเนิน

192 41 7288 ด.ต.สมใจ  ไตรรัตน์ พนุพนิ ด.ช.เสกขส์รรณ์  ไตรรัตน์

193 165 7318 ร.ต.ต.พนัธ์ธชั  ใจงาม พนุพนิ ด.ญ.นกษร   ใจงาม

194 142 8335 ด.ต.จรัญ   บ่อนอ้ย พนุพนิ ด.ญ.พมิพช์นก   บ่อนอ้ย

195 36 7073 พ.ต.ท.หญิง โสพศิ  พศิพรรณ ภ.จว.ส.ฎ น.ส.จินดารัตน์  วงศส์วสัด์ิ

196 204 9259 ด.ต.เกียรติพทิกัษ ์ สาลี ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.กญัญาลกัษณ์  สาลี

197 73 9511 ร.ต.อ.โยธิน  แยม้มีศรี ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.วสุิทธ์ิมงคล  แยม้มีศรี

198 158 9730 ร.ต.อ.ศราวฒิุ  บุญคง ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ชนญัธิดา  บุญคง

199 43 2517 ร.ต.อ.เรวตั   แพหีต เมือง นายชิษณุพงศ ์ แพหีต

200 9 2689 ร.ต.อ.ยงยทุธ  สะโรจน์ เมือง ด.ช.วรีภทัร  สะโรจน์

201 111 5346 ด.ต.พนมไพร  ดาํมุณี เมือง ด.ญ.กมลภทัร   ดาํมุณี

202 101 5527 ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง เมือง ด.ญ.สุธินี  ดว้งคง

203 31 5954 ร.ต.ต.สุวรรณ  รุ่งสวสัด์ิ เมือง นายสัณหณฐั  รุ่งสวสัด์ิ

204 32 5992 ร.ต.อ.บุญเชิด  มณีชยั เมือง น.ส.รมิตา  มณีชยั

205 23 6465 ร.ต.ต.สุรชยั  บวัเจริญ เมือง นายกิตติพงษ ์  บวัเจริญ

206 8 6483 ร.ต.ต.สมพงษ ์ ศรีสุข เมือง นายดุลยวตั  ศรีสุข



ลําดับ เอกสาร ทะเบียน ยศ-ช่ือ-สกุล สังกัด ช่ือ - สกุล บุตร ลายมือช่ือผู้รับเงินจํานวน 1,800  บาท

ทุนการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี  ระดับมธัยมศึกษา ทุนละ 1,800  บาท

207 78 6785 ด.ต.เอกชยั  คงอินทร์ เมือง น.ส.เกตน์สิรี   คงอินทร์

208 63 7018 ร.ต.อ.ทะนงศิลป์  ขนายนอ้ย เมือง นายศิรชชั  ขนายนอ้ย

209 186 7189 ด.ต.สุทิน  พพิฒัน์พงศน์ยนา เมือง นายกิตติภูมิ  พพิฒัน์พงศน์ยนา

210 25 7345 ด.ต.เมธี  วรรณโร เมือง น.ส.สุพชิชานนัท ์ วรรณโร

211 74 7570 ด.ต.ขวญัชยั  ยอดดนตรี เมือง นายพฒิุพงศ ์ ยอดดนตรี

212 99 7645 พ.ต.ท.ถนดั  เหล่าประสิทธ์ิ เมือง ด.ช.ธาวนิ  เหล่าประสิทธ์ิ

213 197 7911 พ.ต.ท.กรณ์  ทองปรีชา เมือง น.ส.ณชัชา  ทองปรีชา

214 19 7959 ด.ต.ทรงพล  น่ิมเนียม เมือง นายณฐักิตติ์   น่ิมเนียม

215 20 7959 ด.ต.ทรงพล  น่ิมเนียม เมือง ด.ช.ณฐัพนธ์  น่ิมเนียม

216 44 8092 ด.ต.สัมพนัธ์  รักแกว้ เมือง น.ส.ศรัญยพ์ร  รักแกว้

217 12 8269 ด.ต.สุชีพ  วสิมิตะนนัท์ เมือง นายศุภกร  วสิมิตะนนัท์

218 34 8299 ด.ต.สัญญรักษ ์  ปัจฉิมทิศ เมือง น.ส.กมลลกัษณ์  ปัจฉิมทิศ

219 240 8338 ด.ต.อาํนาจ  อินทรักษ์ เมือง ด.ญ.นิชาภา  อินทรักษ์

220 18 8490 ด.ต.ชาติชาย  ยิม้ซา้ย เมือง ด.ช.นพณฐั  ยิม้ซา้ย

221 21 8890 ด.ต.วรศกัด์ิ    ร่มโพธ์ิทอง เมือง น.ส.วราภรณ์  ร่มโพธ์ิทอง

222 45 10022 ด.ต.อนุรักษ ์ ตลึงจิตร เมือง น.ส.ฐิติชญา  ตลึงจิตร

223 205 5337 ด.ต.สมพงษ ์ จิตณรงค์ โมถ่าย น.ส.วรรณพร  จิตณรงค์

224 203 7120 ร.ต.ต.อศัวนิ  สืบอุทยั โมถ่าย นายศศิศ  สืบอุทยั

225 170 8891 ด.ต.วรรณลภ  กรดมณี โมถ่าย น.ส.พทัธนนัท ์ กรดมณี

226 11 4737 พ.ต.ต.พสัิณห์  ศรีสวสัด์ิวฒันา วภิาวดี นายธญัปราณ  ศรีสวสัด์ิวฒันา

227 16 7012 ร.ต.อ.เกรียงไกร  ศรีทองกุล วภิาวดี น.ส.ภทัรอร  ศรีทองกุล

228 17 7012 ร.ต.อ.เกรียงไกร  ศรีทองกุล วภิาวดี ด.ญ.พชิชาอร  ศรีทองกุล

229 42 9538 พ.ต.ท.ลิขิต  ชุมช่วย วภิาวดี ด.ญ.ชญานนัท ์ ชุมช่วย

230 5 3381 ร.ต.ต.กนัตภณ  จนัทร์พธุ เวยีงสระ น.ส.เบญญาภา  จนัทร์พธุ

231 71 3829 ร.ต.ท.ทรงธรรม  สุขศรี เวยีงสระ น.ส.จิณณพตั  สุขศรี

232 231 5784 ด.ต.ณรงค ์ มะลิวลัย์ เวยีงสระ นายณทตั  มะลิวลัย์

233 102 5692 ร.ต.อ.วฒิุเลิศ  เมืองหนู ศฝร.ภ.8 นายศิวชั  เมืองหนู

234 28 6440 ด.ต.จเร  คาํหวาน ศฝร.ภ.8 น.ส.ชลธิชา  คาํหวาน

235 129 7021 ด.ต.ธีรพงษ ์ บุญรอด ศฝร.ภ.8 ด.ญ.นภทัรลดา  บุญรอด



ลําดับ เอกสาร ทะเบียน ยศ-ช่ือ-สกุล สังกัด ช่ือ - สกุล บุตร ลายมือช่ือผู้รับเงินจํานวน 1,800  บาท

ทุนการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี  ระดับมธัยมศึกษา ทุนละ 1,800  บาท

236 130 7021 ด.ต.ธีรพงษ ์ บุญรอด ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ธญัวรัตน์  บุญรอด

237 27 7070 ด.ต.ธนู  ชูนวลศรี ศฝร.ภ.8 นายอภิสรณ์  ชูนวลศรี

238 163 7145 ด.ต.หญิง มยรุา  เจริญแกว้ ศฝร.ภ.8 นายวาทิต  เจริญแกว้

239 174 7385 ร.ต.อ.สมบตัิ  ทองดี ศฝร.ภ.8 น.ส.ณฐัวภิา  ทองดี

240 206 7583 ด.ต.วรัิตน์  ถนิมลกัษณ์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.วรัญญา  ถนิมลกัษณ์

241 180 8736 พ.ต.ท.นกรณ์  พชิิตการณ์ ศฝร.ภ.8 นายสิรภพ  พชิิตการณ์

242 79 9053 ด.ต.หญิงวไิลวรรณ  เกล้ียงเกลา ศฝร.ภ.8 น.ส.พรชิตา  ชูประจง

243 167 9080 ด.ต.จารุวฒัน์   ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.กนัญารัตน์   ทองใหญ่

244 65 9357 ด.ต.ปรีชา  พลาคม ศฝร.ภ.8 ด.ช.ขนุพล  พลาคม

245 175 10197 ด.ต.ศิลปวฒัน์  จีนไทย ศฝร.ภ.8 น.ส.มุทิตา   จีนไทย

246 66 10202 พ.ต.ต.ธชัพงศ ์ พริกคง ศฝร.ภ.8 น.ส.ญาดา  พริกคง

247 80 10812 พ.ต.อ.มารุต  คาํเล็ก ศฝร.ภ.8 นายนราวชิญ ์ คาํเล็ก

248 244 6906 ร.ต.ต.จีรพงศ ์ เรืองโรจน์ ศพฐ. 8 น.ส.จีรภสัสร  เรืองโรจน์

249 237 7933 ด.ต.หญิง สุมาลี  วโิรจน์วรวทิย์ ศพฐ. 8 ด.ช.เนติภูมิ  ชยัสงคราม

250 239 5934 ร.ต.ต.กฤษทนง  เร่ิมฤกษ์ ศพฐ.8 น.ส.สิมิลนั  เร่ิมฤกษ์

251 235 6544 ร.ต.อ.หญิงอวยพร  สกุลรัตน์ ศพฐ.8 น.ส.กุลณฐั  สกุลรัตน์

252 238 7272 ด.ต.หญิง จินตนา  บุญพฒัน์ ศพฐ.8 ด.ช.รชาทชั  บุญพฒัน์
253 38 8647 พ.ต.ท.หญิงเด่นระว ี  ทองรัตน์ ศพฐ.8 น.ส.สุธางศุรั์ตน์  ทองรัตน์
254 245 10863 ด.ต.พรประสิทธ์ิ  ชิตรัตถา ศพฐ8 น.ส.ชนิดาภา  ชิตรัตถา
255 236 6081 พ.ต.ต.ศุภณฐั  นุรักษ์ เสวยีด นายฤทธิเดช  นุรักษ์
256 202 6815 ร.ต.อ.บรรณสรณ์  จนัทร์เชาว์ เสวยีด ด.ญ.ชญาน์ทิพย ์ จนัทร์เชาว์

รวมจํานวนเงิน 460,800.00   รวม 256    ราย




