
ลําดับ เอกสาร ทะเบียน ยศ-ช่ือ-สกลุ สังกัด ช่ือ - สกลุ บุตร ลายมือช่ือผู้รับเงินจํานวน  2,000 บาท

1 84 3639 ด.ต.บุญโลม  มณีโชติ กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายศรัณย ์ มณีโชติ
2 17 3661 ร.ต.ต.จกัรพงษ ์ วงสุยะ กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายพรีพงษ ์ วงสุยะ
3 118 4105 ร.ต.ต.อาคม  รอดทอง กก.สส.ภ.จว.สฎ. น.ส.พศิกา  รอดทอง
4 174 8024 ร.ต.ต.นิพจน์  ดีช่วย กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายณัฐภทัร   ดีช่วย
5 90 3768 ร.ต.อ.บรรชา  อกัษรพทิกัษ์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.เบญจมาศ  อกัษรพทิกัษ์
6 158 4808 ร.ต.อ.วชัรา  ชุมเชิงกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.กมลชนก  ชุมเชิงกาญจน์
7 160 6085 ด.ต.อดิเรก  ปลอดชุ่ม กาญจนดิษฐ์ น.ส.กฤติยาภรณ์  ปลอดชุ่ม
8 171 7039 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ  สุวรรณพฒัน์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ธนพร  สุวรรณพฒัน์
9 172 7039 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ  สุวรรณพฒัน์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ปวริศา  สุวรรณพฒัน์
10 159 7942 ด.ต.พรเทพ  วิยทุธ์ิ กาญจนดิษฐ์ น.ส.จุฬามณี  วิยทุธ์ิ
11 31 8960 ด.ต.สุชาติ  มณีกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.สุจาริณี  มณีกาญจน์
12 161 9871 ร.ต.ต.สมหมาย  บุรินทร์สุวรรณ กาญจนดิษฐ์ นายณัฐวุฒิ  บุรินทร์สุวรรณ
13 162 9871 ร.ต.ต.สมหมาย  บุรินทร์สุวรรณ กาญจนดิษฐ์ นายศุภชยั  บุรินทร์สุวรรณ
14 78 10986 ด.ต.หญิงชญานิตย ์ ช่วยซ้าย กาญจนดิษฐ์ น.ส.ชิชญาส์ุ อ่อนพร้อม
15 88 6043 ร.ต.อ.กุศล  แป้นเกิด เกาะพะงนั น.ส.ชลธิชา  แป้นเกิด
16 82 6157 ร.ต.ท.สมศกัด์ิ  ทองหวาน เกาะพะงนั น.ส.ชนกชนม์  ทองหวาน
17 23 8326 ด.ต.ประมวล  ศีลวุฒิจนัทร์ เกาะพะงนั น.ส.กชกร  ศีลวุฒิจนัทร์
18 132 4312 พ.ต.ท.ฐิติศกัด์ิ  บุญทิพย์ เกาะสมุย น.ส.มณฑิรา  บุญทิพย์
19 73 5597 พ.ต.ท.วรพงศ ์ ชุมวรฐายี เกาะสมุย น.ส.นิธิกาญจน์  ชุมวรฐายี
20 131 8229 ร.ต.ต.สุนทร  อนุกูล เกาะสมุย น.ส.วิกานดา  อนุกูล
21 134 8319 พ.ต.ต.หญิงกรวรรณย ์ สงละเอียด เกาะสมุย น.ส.ชนญัชิดา  สงละเอียด
22 180 7136 ด.ต.ณัฐพงศ ์ แท่นนิล ขนุทะเล น.ส.ณิชนนัทน์  แท่นนิล
23 89 10204 ร.ต.อ.สุวิทย ์ ชณาชล ขนุทะเล น.ส.ศุภนิดา  ชณาชล
24 50 9265 ด.ต.พศูกัด์ิ  พลศิลป์ เขานิพนัธ์ น.ส.ฝนแรก  พลศิลป์
25 44 9376 ร.ต.อ.นฤคม  คุ่ยยกสุย เขานิพนัธ์ น.ส.ปินปินทัธ์  คุ่ยยกสุย
26 49 10911 ด.ต.หญิงกลัยภสัร์  อคัคีสุวรรณ์ เขานิพนัธ์ น.ส.มณฑิรา  อคัคีสุวรรณ์
27 173 4682 พ.ต.ท.วิโรจน์  ยิง่ดาํนุ่น คีรีรัฐนิคม น.ส.ภาวิดา  ยิง่ดาํนุ่น
28 128 6962 ร.ต.อ.ถาวร  พลูนวล คีรีรัฐนิคิม นายศฤงคาร  พลูนวล
29 108 4813 ด.ต.สุพจน์  เพชรช่วย เคียนซา นนร.สิริชยั   เพชรช่วย
30 109 4813 ด.ต.สุพจน์  เพชรช่วย เคียนซา น.ส.วิชชาดา  เพชรช่วย

ทุนการศึกษาบุตรประเภทเรียนด ี ระดบัอนุปริญญา-ปริญญาตรี   ทุนละ 2,000  บาท
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31 110 6864 ด.ต.จิตติ  จตุัมิตร เคียนซา น.ส.ชนิตา  จตุัมิตร
32 106 4711 ด.ต.ศุภรัตน์  ชูไทย ชยับุรี น.ส.รัฐวณัย ์ ชูไทย
33 105 5515 ด.ต.ประพจน์  เทียมสานุจิตต์ ชยับุรี น.ส.กวิสรา  เทียมสานุจิตต์
34 193 3932 ร.ต.ต.สุวิทย ์ ยิม้ฉอด ไชยา น.ส.บณัพติา  ยิม้ฉอด
35 112 5739 ด.ต.สมภพ  เครืองา้ว ไชยา นายสหภาพ  เครืองา้ว
36 70 5825 ด.ต.อาํนวย  ฤทธิอา ไชยา น.ส.ณัฐกานต ์ ฤทธิอา
37 183 7214 ร.ต.ต.อุทิตย ์ จนัทะคาม ไชยา น.ส.มุฑิตา  สวนานนท์
38 1 7949 ร.ต.อ.นรากรณ์  สุวรรณพงศ์ ไชยา น.ส.นงนภสั  สุวรรณพงศ์
39 69 8069 ร.ต.อ.กณัฌพ์ทิกัษ ์ พรหมวิเศษ ไชยา น.ส.ธญัตว์รัตน์  พรหมวิเศษ
40 127 5551 ร.ต.ต.วิทยา  วองเทียม ดอนสัก น.ส.ประภาพรรณ วองเทียม
41 97 6480 พ.ต.อ.สุทธิ  นิติอคัรพงศ์ ดอนสัก น.ส.วรรณพฒิุ  นิติอคัรพงศ์
42 11 7789 ด.ต.คาํนพ  เลก็นอ้ย ดอนสัก น.ส.โยษิตา  เลก็นอ้ย
43 60 9004 พ.ต.ท.กิตติพงศ ์ ไพเมือง ดอนสัก น.ส.ณฐมน  ไพเมือง
44 59 9155 พ.ต.ท.พนิ  อินมาก ดอนสัก น.ส.พอฤทยั  อินมาก
45 15 8498 ด.ต.หญิงพมิประภา  จนัทร์ขาว ตรวจคนเขา้เมือง นายพรีวิชญ ์ นิรภยั
46 38 4429 พ.ต.ต.วชัรินทร์  ปราชญอ์กัษร ต่างจงัหวดั น.ส.นนัทิกานต ์ ปราชญอ์กัษร  
47 40 4429 พ.ต.ต.วชัรินทร์  ปราชญอ์กัษร ต่างจงัหวดั น.ส.วชิราภรณ์  ปราชญอ์กัษร
48 46 5464 พ.ต.ต.อรุณ  เจริญรักษ์ ต่างจงัหวดั น.ส.ชุติกาญจน์   เจริญรักษ์
49 186 5810 ร.ต.อ.สมชาย  เยาวนะ ต่างจงัหวดั น.ส.สุนิสา เยาวนะ
50 122 6088 ด.ต.นเรศ  นุ่มนวล ต่างจงัหวดั น.ส.ปานไพลิน  นุ่มนวล
51 62 6286 ด.ต.อาคม  บุญมา ต่างจงัหวดั นายธนาคม  บุญมา
52 28 7157 ร.ต.ต.ภทัรพล  กุลประจวบ ต่างจงัหวดั น.ส.รุจีพศัรมย ์ กุลประจวบ
53 150 7439 ร.ต.อ.คณิศร  วลัลภานุรัตน์ ต่างจงัหวดั น.ส.ภคพร วลัลภานุรัตน์
54 117 7749 ด.ต.สันติ  สังขเ์ทพ ต่างจงัหวดั นายกฤติภฎั สังขเ์ทพ
55 6 7769 ด.ต.วรรณชยั  พมิพท์อง ต่างจงัหวดั น.ส.กลัยารัตน์ พมิพท์อง
56 36 8316 พ.ต.ท.ชชัวาล   นิลจนัทร์ ต่างจงัหวดั นายกฤษกร   นิลจนัทร์
57 72 8398 พ.ต.ท.สมสิน   เกิดผล ต่างจงัหวดั น.ส.ชานตัตา   เกิดผล
58 63 8400 ด.ต.ธรรมศกัด์ิ  เรืองจนัทร์ ต่างจงัหวดั น.ส.นฐัริกา  เรืองจนัทร์
59 24 8816 ร.ต.อ.หญิงพวงทรัพย ์ ยมนานนท์ ต่างจงัหวดั น.ส.สิริกร  ยมนานนท์
60 61 8845 พ.ต.ต.ศรีวิรัตน์  พลรัฐธนาสิทธ์ิ ต่างจงัหวดั น.ส.ปริยาภรณ์  พลรัฐธนาสิทธ์ิ
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61 14 9363 ร.ต.อ.อุทยัรัตน์  จู่ท่ิน ต่างจงัหวดั น.ส.ชุติกาญจน์ จู่ท่ิน
62 146 9575 ด.ต.พรเทพ  พงศานุวฒัน์ ต่างจงัหวดั น.ส.พรชิตา พงศานุวฒัน์
63 87 8280 ร.ต.ท.สุวฒัน์  เตียวตระกูล ตาํรวจนํ้า นายพสธร   เตียวตระกูล
64 85 8451 ด.ต.ชยัทตั  อินทร์ท่าฉาง ตาํรวจนํ้า น.ส.กานตธิ์ดา  อินทร์ท่าฉาง
65 71 8537 ร.ต.อ.สุธี  ศุภฉายากุล ตาํรวจนํ้า น.ส.ภทัรานิษฐ์  ศุภฉายากุล
66 67 9144 ด.ต.สมชาย   ยิง่ยง ตาํรวจนํ้า น.ส.กชามาส   ยิง่ยง
67 86 9580 ด.ต.หญิงกาญจนา  ทองวุ่น ตาํรวจนํ้า นายกรวิชญ ์ ทองวุ่น
68 100 9904 ด.ต.สมิง  ชูสุข ตาํรวจนํ้า น.ส.กญัญาณัฐ  ชูสุข
69 68 10283 ด.ต.สุธน  ศรีนะคช ตาํรวจนํ้า นายนรเทพ   ศรีนะคช
70 107 4321 ร.ต.ท.สันติ  นิลอรุณ ท่าฉาง น.ส.บุญญาภรณ์  นิลอรุณ
71 32 5804 ด.ต.วชัระ  แดงเสนาะ ท่าฉาง น.ส.ดาราวดี  แดงเสนาะ
72 33 5804 ด.ต.วชัระ  แดงเสนาะ ท่าฉาง นายนิธิวฒัน์  แดงเสนาะ
73 79 11078 พ.ต.ท.ประภาส  ทองสมุทร ท่าฉาง น.ส.ณัฐฑิตา ทองสมุทร
74 136 4601 ด.ต.อรุณ  พทิกัษ์ ท่าชนะ น.ส.บุษราคมั  พทิกัษ์
75 137 4601 ด.ต.อรุณ  พทิกัษ์ ท่าชนะ น.ส.ฐิติชญา   พทิกัษ์
76 197 5092 ร.ต.ต.บุญพทิกัษ ์ มากมี ท่าชนะ น.ส.พชิญา  มากมี
77 149 5143 ด.ต.หญิง จีรนนัท ์ บุญแกว้ ท่าชนะ น.ส.โสภาพร   บุญแกว้
78 143 5942 ร.ต.อ.อาดูล  หมายปาน ท่าชนะ นายสิทธิกร  หมายปาน
79 140 6023 ด.ต.ภิรมย ์ สังขไ์ชย ท่าชนะ นายธีรภทัร์  สังขไ์ชย
80 142 8298 ด.ต.เวช   อินนุรักษ์ ท่าชนะ น.ส.วาสินี  อินนุรัษ์
81 201 9152 ด.ต.นิทศัน์  สาลี ท่าชนะ น.ส.ชนิษฐา  สาลี
82 52 5694 พ.ต.ท.สมคิด  ใหม่คง ท่าชี น.ส.ไหมไทย  ใหม่คง
83 80 5909 ด.ต.สุธน  จุย้เริก ท่าชี น.ส.ชิชา  จุย้เริก
84 163 6855 ด.ต.หญิง สุภาพร  รัตนละออ ท่าชี นายวชัรากรณ์  รัตนละออ
85 6589 ด.ต.ฉัตรชยั  ตอ้ยแกว้ ท่าชี น.ส.ปาณิศา  ตอ้ยแกว้
86 66 6648 ด.ต.หญิงกลัญาณี  จนัทร์คง บก.สส.ภ.8 น.ส.กชกรนฤภร  จนัทร์คง
87 156 7190 ด.ต.สฤษฎ์พล  บดิกาญจน์ บก.สส.ภ.8 นายกฤตเมธ  บดิกาญจน์
88 153 7658 ด.ต.ชยัอนนัต ์ ชนะพทิกัษกุ์ล บก.สส.ภ.8 น.ส.ชยสิรา ชนะพทิกัษกุ์ล
89 154 7658 ด.ต.ชยัอนนัต ์ ชนะพทิกัษกุ์ล บก.สส.ภ.8 นายภูผา ชนะพทิกัษกุ์ล
90 111 7682 ด.ต.หญิง สมใจ  รุ่งเรืองรัตน์ บก.สส.ภ.8 น.ส.พมิชนก  สานนท์
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91 190 8891 ด.ต.วรรณลภ  กรดมณี บก.สส.ภ.8 นายนภวตั  กรดมณี
92 151 5619 ด.ต.ชาตรี  จนัทร์ชาตรี บก.อก.ภ.8 นายเทอดภูมิ จนัทร์ชาตรี
93 45 6019 พ.ต.อ.ณพชร  เขียดแกว้ บก.อก.ภ.8 น.ส.ปุณยนุช  เขียดแกว้
94 4 10441 ด.ต.กฤษฎา  สารพงษ์ บก.อก.ภ.8 น.ส.อริศรา  สารพงษ์
95 75 4819 ด.ต.สุภตัชยั  ศรีวิมล**** บ่อผุด น.ส.สตมณฑน์ ศรีวิมล
96 95 5088 ด.ต.ชวลิต  ศรีกาญจน์ บ่อผุด น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีกาญจน์
97 93 5425 ด.ต.ศิริพงษ ์ ทองสาลี บ่อผุด น.ส.ราตรี  ทองสาลี
98 96 6988 ด.ต.สุเมธ  แกว้ท่าแค บ่อผุด นายโสภณวิชญ ์  แกว้ท่าแค
99 104 9051 ร.ต.ท.สุรพล  วฒันสิทธ์ิ บ่อผุด น.ส.ณัฐนรี วฒันสิทธ์ิ
100 92 9446 ด.ต.สมนึก  แสงสุรีย์ บ่อผุด นายพเิชษฐ์  แสงสุรีย์
101 94 10893 ด.ต.วสันต ์ สัมภวะผล บ่อผุด นายณัฐระวี  สัมภวะผล
102 155 4643 ร.ต.อ.สมจิต  สมหมาย บางมะเด่ือ น.ส.ปรียาภรณ์ สมหมาย
103 187 5086 ร.ต.ต.ปรีดา  ชุ่มเช้ือ บางมะเด่ือ น.ส.วริยา ชุมเช้ือ
104 7 8212 ร.ต.อ.คมกฤษฎิ  วงศว์ชิรวฒัน์ บางมะเด่ือ นายคมชาญ  วงศว์ชิรวฒัน์
105 53 1412 ร.ต.อ.อาทิตย ์ ดิษฐสุวรรณ บา้นตาขนุ น.ส.ทศันีย ์ ดิษฐสุวรรณ
106 54 3715 ด.ต.ถกล  ทองสมุทร บา้นตาขนุ นายเจษฎากร  ทองสมุทร
107 74 6883 ร.ต.อ.สัณญป์กรณ์  อร่ามเรือง บา้นนสาร น.ส.สุรางคณา  อร่ามเรือง
108 133 3732 พ.ต.ท.จารึก  ชูแกว้ บา้นนาเดิม น.ส.ชญาดา  ชูแกว้
109 191 4803 ด.ต.ศุภกิจ  แจ่มใส บา้นนาเดิม น.ส.ศิริขวญั  แจ่มใส
110 189 4826 ด.ต.จรงค ์ ไกรถ่ิน บา้นนาเดิม นายธีระชยั  ไกรถ่ิน
111 51 5307 พ.ต.ท.สมพร  เกิดกุล บา้นนาเดิม น.ส.วราภรณ์  เกิดกุล
112 200 5568 ด.ต.อุทยั  อะโคตรมี บา้นนาเดิม น.ส.อรณิชา  อะโคตรมี
113 192 5973 ด.ต.อภิชาติ  การุณกิจ บา้นนาเดิม นายณัฎฐพล  การุณกิจ
114 199 6729 ด.ต.สุทธิ  ทิศขนัธ์ บา้นนาเดิม น.ส.อธิชา  ทิศขนัธ์
115 145 8959 ร.ต.ต.ธรรมนูญ  เกิดเสมอ บา้นนาเดิม น.ส.อริสา  เกิดเสมอ
116 188 10605 ร.ต.อ.หญิง บุญสิตา  เมืองพร้อม บา้นนาเดิม น.ส.ชญานิษฐ์ ใหม่นอ้ย
117 10 4352 ด.ต.ธนวิชญ ์ แก่นแกว้ บา้นนาสาร น.ส.ณิชกานต ์  แก่นแกว้
118 177 4497 ด.ต.สาธิต  เพช็รสุวรรณ์ บา้นนาสาร น.ส.เจนจิรา  เพช็รสุวรรณ์
119 178 4577 ร.ต.ต.สนธยา  เจริญสุข บา้นนาสาร น.ส.วิภาวรรณ  เจริญสุข
120 34 4843 ด.ต.ประเสริฐ  หนูรัก บา้นนาสาร น.ส.กุลธิดา  หนูรัก
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121 179 7072 ด.ต.อดุลย ์ บุณยะโชติ บา้นนาสาร น.ส.สุภิญญา  บุณยะโชติ
122 91 8334 ด.ต.พงศพ์นัธ์   จนัทวงศ์ บา้นนาสาร นายนพรัตน์  จนัทวงศ์
123 76 1086 ร.ต.ต.จรูญ  หนูรัก บาํนาญ นายทตัพงศ ์หนูรัก
124 13 2910 ร.ต.อ.พชิิต  สนิทมจัโร บาํนาญ น.ส.สุภนิช  สนิทมจัโร
125 21 5013 ร.ต.ท.สุรชยั  ทบัทิมใจ บาํนาญ น.ส.กชกร  ทบัทิมใจ
126 55 7092 ร.ต.ต.ศกัด์ิชยั  ราชสงค์ บาํนาญ นายฐนกร  ราชสงค์
127 125 7802 ร.ต.อ.สมชาย  บุญปาสาณ บาํนาญ นายพฒัเนศร์ บุญปาสาณ
128 41 8161 พ.ต.ท.ไตรรัตน์  ศรีนิติญานนท์ บาํนาญ นนร.ยศพนธ์  ศรีนิติญานนท์
129 138 8166 ร.ต.อ.สุชาติ  ปานรักษ์ บาํนาญ น.ส.สโรชา  ปานรักษ์
130 37 8892 ร.ต.ต.วินิตย ์  ทบัศรี บาํนาญ น.ส.ธนชัพร  ทบัศรี
131 99 9330 พ.ต.ท.เมธาพงศ ์ นาคปลดั บาํนาญ น.ส.เปรมหทยั  นาคปลดั
132 203 2184 ร.ต.ท.สุเทพ  พุม่เถ่ือน บาํนาญ น.ส.สุปราณี  พุม่เถ่ือน
133 47 4350 ร.ต.ท.คณาธิป  ศรีไสยเพชร พระแสง น.ส.นนัทวรรณ  ศรีไสยเพชร
134 169 4714 ด.ต.ธงชยั  อยูดี่ พระแสง น.ส.ปัณณพร อยูดี่
135 167 5002 ร.ต.ท.โสภณ  ศรีวิกะ พระแสง น.ส.สิริพกัตร์   ศรีวิกะ
136 166 7982 ร.ต.ต.เมตตา  สายใจบุญ พระแสง น.ส.วชัยา  สายใจบุญ
137 168 8023 ร.ต.ต.สมบติั  ใหม่เอ่ียม พระแสง นายธราดล  ใหม่เอ่ียม
138 48 10730 ร.ต.อ.จรัล  มากเพง็ พระแสง น.ส.ณัฏฐณิชา  มากเพง็
139 181 4545 ด.ต.สมมาต  ชูสงดาํ พนุพนิ นายวีรภทัร  ชูสงดาํ
140 182 4545 ด.ต.สมมาต  ชูสงดาํ พนุพนิ นายศุภกร  ชูสงดาํ
141 22 4770 ร.ต.ต.จิรพงษ ์ เหล่าประสิทธ์ิ พนุพนิ น.ส.มาริษา  เหล่าประสิทธ์ิ
142 35 5872 ด.ต.เทพกร  ริยาพนัธ์ พนุพนิ น.ส.ปิยฉัตร  ริยาพนัธ์
143 157 5928 ด.ต.สมกะมล  สังขไ์ข พนุพนิ น.ส.มินทร์ตรา  สังขไ์ข
144 184 7191 ด.ต.พนมพร  หนูศรีแกว้ พนุพนิ น.ส.พรธีรา  หนูศรีแกว้
145 148 7843 ร.ต.ท.ธวชั  แกว้น่ิม พนุพนิ น.ส.ทตัพร  แกว้น่ิม
146 81 7883 ด.ต.พยงุศกัด์ิ  ทองแกว้เกิด พนุพนิ น.ส.ณัฎฐกฤตตา  ทองแกว้เกิด
147 2 9952 ด.ต.สมภพ  ชุมชวด พนุพนิ นายกนัตวตัร  ชุมชวด
148 65 6943 ด.ต.พฒันพงษ ์ ศรีอินทร์ ภ.จว.ส.ฎ นายพชัรพล  ศรีอินทร์
149 147 7633 ด.ต.โยธิน  เกษรักษ์ ภ.จว.ส.ฎ น.ส.อริยา  เกษรักษ์
150 115 9671 ร.ต.ต.สมนึก  ศิริทรัพยจ์นนัท์ ภ.จว.ส.ฎ น.ส.ณัฐชา  ศิริทรัพยจ์นนัท์
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151 116 9671 ร.ต.ต.สมนึก  ศิริทรัพยจ์นนัท์ ภ.จว.ส.ฎ นายชวิน  ศิริทรัพยจ์นนัท์
152 30 5128 ด.ต.เช่ียวชาญ  ป๋ิวท่าไม้ ภ.จว.สฎ น.ส.กฤษดาวดี  ป๋ิวท่าไม้
153 43 2517 ร.ต.อ.เรวตั   แพหีต เมือง น.ส.ชญานิษฐ์  แพหีต
154 123 4664 ด.ต.สุรินทร์  ทองเดิม เมือง น.ส.สิรินดา  ทองเดิม
155 25 5004 ด.ต.ประสิทธ์ิ  เจียมวุฒิศกัด์ิ เมือง นายอศันี  เจียมวุฒิศกัด์ิ
156 26 5004 ด.ต.ประสิทธ์ิ  เจียมวุฒิศกัด์ิ เมือง น.ส.ณัฎฐณิชา  เจียมวุฒิศกัด์ิ
157 18 5567 ร.ต.อ.สันติ  วงัไธสง เมือง นายจิรภทัร วงัไธสง
158 19 5567 ร.ต.อ.สันติ  วงัไธสง เมือง น.ส.กุลิสรา  วงัไธสง
159 119 6820 ด.ต.พนาวรรณ์  หว้งทรัพย์ เมือง น.ส.โรสยา  หว้งทรัพย์
160 165 7069 ด.ต.ประเสริฐ  หนูพชิยั เมือง นนส.ธเนศพล  หนูพชิยั
161 141 7189 ด.ต.สุทิน  พพิฒัน์พงศน์ยนา เมือง นายศุภวิชญ ์ พพิฒัน์พงศน์ยนา
162 57 7790 ร.ต.ต.นิพร  ทิพยบ์รรพต เมือง นายคณิศร  ทิพยบ์รรพต
163 135 7893 ด.ต.ประสิทธ์ิ  ขวญัทอง เมือง นายเมธสั ขวญัทอง
164 42 8092 ด.ต.สัมพนัธ์  รักแกว้ เมือง นายภูมินทร์ รักแกว้
165 124 8106 ด.ต.อนุรักษ ์ ลือแทน เมือง น.ส.ชนชัฌา   ลือแทน
166 83 8257 ร.ต.อ.อุดมศกัด์ิ  มาศมาลยั เมือง น.ร.ต.ปารุสก ์ มาศมาลยั
167 16 8269 ด.ต.สุชีพ  วิสมิตะนนัท์ เมือง นายวงศธร  วิสมิตะนนัท์
168 98 8396 ร.ต.ต.โกวิท  ก่ิงแกว้ เมือง น.ส.สิรภทัร  ก่ิงแกว้
169 20 8490 ด.ต.ชาติชาย  ยิม้ซ้าย เมือง น.ส.ณัฎฐณิชา  ยิม้ซ้าย
170 56 9880 พ.ต.ท.วิมนต ์ แสงอุทยั เมือง นายพนัแสง  แสงอุทยั
171 5 9897 ร.ต.ท.วิรัตน์  ไข่ช่วย เมือง น.ส.สรินญา  ไข่ช่วย
172 126 10014 ด.ต.หญิงรุ่งอรุณ  สินโพธ์ิ เมือง น.ส.ศศิประภา  หงษส์ระแกว้
173 39 10022 ด.ต.อนุรักษ ์ ตลึงจิตร เมือง น.ส.ฐิติพร  ตลึงจิตร
174 9 6473 ด.ต.รัตนพล  ดิษฐราชา โมถ่าย น.ส.ชลลดา  ดิษฐราชา
175 103 7875 ร.ต.ต.ธีรวุฒิ  ทยาวุฒิกุล วิภาวดี น.ส.ญาดา  ทยาวุฒิกุล
176 102 9542 ด.ต.จาํรัส  สีนิล วิภาวดี น.ส.ปณัฐดา   สีนิล
177 8 10896 ด.ต.ธยศ  ศรีสุวรรณ วิภาวดี น.ส.พชิามญชุ์  ศรีสุวรรณ
178 3 7077 ด.ต.ทวีรัตน์  นาคทน วิภาวดี น.ส.ทิพวรรณ  นาคทน
179 12 3869 ร.ต.อ.คาํนึง  ธรรมโชติ เวียงสระ น.ส.ชนินาถ  ธรรมโชติ
180 139 5882 ด.ต.ประยรู  เทพนิมิตร เวียงสระ นายวรรณเทพ เทพนิมิตร
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181 194 6496 ด.ต.ปราโมทย ์ อุตะปะละ เวียงสระ นายปรเมศวร์  อุตะปะละ
182 29 10053 ร.ต.อ.เมฆินทร์  แจ่มกระจ่าง เวียงสระ นายรวิพล  แจ่มกระจ่าง
183 152 5692 ร.ต.อ.วุฒิเลิศ  เมืองหนู ศฝร.ภ.8 นายแทนไท  เมืองหนู
184 64 7420 ร.ต.อ.หญิง ลกัษณา  มุขเงิน ศฝร.ภ.8 น.ส.นภสร มุขเงิน
185 129 8939 ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร ศฝร.ภ.8 น.ส.ปานชีวนั  พงศจ์นัทร์เสถียร
186 164 8991 ด.ต.อิทธิพนัธ์ เม็ดฝ้าย ศฝร.ภ.8 น.ส.ณัฐวดี เม็ดฝ้าย
187 58 9035 พ.ต.ท.กษิด์ิเดช  เตม็ยอด ศฝร.ภ.8 นายนฤเทพ  เตม็ยอด
188 77 9078 ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้ ศฝร.ภ.8 น.ส.ณัฐนิชา   เกิดแกว้
189 185 9080 ด.ต.จารุวฒัน์   ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 นายกิตติเดช   ทองใหญ่
190 170 9117 ร.ต.ต.จรัส   ทองปัสโนว์ ศฝร.ภ.8 น.ส.กญัญาณัฐ  ทองปัสโนว์
191 27 9217 พ.ต.ท.จิรัชฌานนท ์ สุรกุล ศฝร.ภ.8 น.ส.ปัณฑิตา  มาริ  สุรกุล
192 198 9218 ด.ต.สถิต  โอพัง่ ศฝร.ภ.8 นายปฐมพงศ ์ โอพัง่
193 196 10023 ด.ต.สุเทพ  ภกัดีคลา้ย ศฝร.ภ.8 นายเตชพฒัน์  ภกัดีคลา้ย
194 195 10024 ด.ต.เจษฎา  ปานเช้ือ ศฝร.ภ.8 น.ส.นนัทน์ภสั  ปานเช้ือ
195 130 5162 ด.ต.หญิงนาตยา  งามสง่า ศพฐ. 8 น.ส.วณัฐติยา  งามสง่า
196 120 6544 ร.ต.อ.หญิงอวยพร  สกุลรัตน์ ศพฐ. 8 นายณัฐกุล  สกุลรัตน์
197 121 7609 ด.ต.หญิง จุติมา  รอดแกว้ ศพฐ. 8 น.ส.ปุณยวีร์  สายแกว้
198 113 5158 ด.ต.หญิง กมลทิพย ์ บาํรุง ศพฐ.8 น.ส.บุญญิสา  บาํรุง
199 144 7709 พ.ต.อ.ไวพจน์  มีแกว้ ศพฐ.8 น.ส.พจณิชา มีแกว้
200 114 7979 ร.ต.อ.หญิงสมพติ  บุตรมาตา ศพฐ.8 น.ส.วิมพว์ิภา  บุตรมาตา
201 101 8397 ร.ต.ต.ทนงศกัด์ิ   จาํเดิม ศพฐ.8 นายบริภสัณ์  จาํเดิม
202 176 4232 ด.ต.ชูชาติ  เพง็ปอภาร เสวียด น.ส.ชวาลิน  เพง็ปอภาร
203 175 9565 ร.ต.อ.หญิงลาํดวน  แยม้แกว้ เสวียด น.ส.ธนญัญา   แยม้แกว้

รวมจํานวนเงิน 406,000.00   รวม   203    ราย




