
ลาํดบั เอกสาร ทะเบียน ยศ  ช่ือ - ช่ือสกลุ สังกดั ช่ือบุตร บัญชีเลขท่ี

1 106 3639 ด.ต.บุญโลม  มณีโชติ กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ญ.รมยช์ลี  มณีโชติ
2 13 6301 ร.ต.อ.ไพรประสิทธ์ิ  จิตรมุ่ง กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ญ.จิตกมนต ์ จิตรมุ่ง
3 366 6318 ร.ต.อ.สิทธิศกัด์ิ  ยศเมฆ กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ช.อนาวลิ  ยศเมฆ
4 56 6371 ด.ต.มานพ  ชูรีย์ กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ช.ณชานนท ์ ชูรีย์
5 71 6944 ด.ต.กิตติณฐั  ฤทธิเกษร กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ช.ณฐัพล  ฤทธิเกษร
6 72 6944 ด.ต.กิตติณฐั  ฤทธิเกษร กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ญ.ณฐักมล  ฤทธิเกษร
7 51 8185 ด.ต.สิปปวชิญ ์ สุขประเสริฐ กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ญ.เนติกร  สุขประเสริฐ
8 52 8185 ด.ต.สิปปวชิญ ์ สุขประเสริฐ กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ช.กรวชิญ ์ สุขประเสริฐ

9 200 9617 ด.ต.มนิต  โยมมาก กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ญ.มนิตา  โยมมาก
10 57 9753 ร.ต.อ.ธานี  วริวกิรม กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ญ.อกัษราภคั  วริวกิรม
11 104 10407 ส.ต.อ.กฤษณะ  ดาํเกล้ียง กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ช.ธนกฤต  ดาํเกล้ียง
12 237 4808 ร.ต.อ.วชัรา  ชุมเชิงกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.เนติภูมิ  ชุมเชิงกาญจน์
13 238 5039 ร.ต.ต.พาศกัด์ิ  ศรีอ่อน กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.สุทตัตา  ศรีอ่อน
14 236 7942 ด.ต.พรเทพ  วยิทุธ์ิ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.จิรัชญา  วยิทุธ์ิ
15 351 8462 ด.ต.หญิงมณีรัตน ์ สุขคุม้ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ฉตัรมณี  สุขคุม้
16 352 8462 ด.ต.หญิงมณีรัตน ์ สุขคุม้ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.เรืองศกัด์ิ  สุขคุม้

17 249 8943 ร.ต.อ.อมรศกัด์ิ  กล่ินเมฆ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.อฑัฒ ์ กล่ินเมฆ

18 234 9297 พ.ต.ท.ณฐัพงษ ์ ร่มไทร กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ณฐัภทัร  ร่มไทร
19 235 9297 พ.ต.ท.ณฐัพงษ ์ ร่มไทร กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ณฐัหทยั  ร่มไทร
20 240 9433 ร.ต.อ.เขมอธิษฐ ์ ทองคาํ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ณิชาวร์ี  ทองคาํ

21 307 9566 ด.ต.ชนตั  ทองสุวรรณ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ชวศิ  ทองสุวรรณ
22 280 8717 พ.ต.ท.ประสาร  ชิงโส เกาะเต่า ด.ญ.ธีรนาฎา  ชิงโส
23 282 10941 พ.ต.ท.สมัพนัธ์  จัน่ทอง เกาะเต่า ด.ช.กิตติภณ  จัน่ทอง
24 228 8190 ด.ต.ชชัวาลย ์ ตรีโชติ เกาะพะงนั ด.ช.ปวรปรัชญ ์ ตรีโชติ
25 229 8190 ด.ต.ชชัวาลย ์ ตรีโชติ เกาะพะงนั ด.ญ.วรัมพร  ตรีโชติ
26 83 8652 ร.ต.อ.สมรักษ ์ เพง็แพง่ เกาะพะงนั ด.ญ.พทัธ์ธีรา  เพง็แพง่
27 156 8907 จ.ส.ต.มนตรี  บุญวงศ์ เกาะพะงนั ด.ช.ธนภทัร  บุญวงศ์
28 176 6176 ด.ต.โยคิน  ศรีฟ้า เกาะสมุย ด.ญ.กญัญาวร์ี  ศรีฟ้า
29 174 7356 ด.ต.ยทุธจกัร  ทองรอด เกาะสมุย ด.ช.อคัรพล  ทองรอด

30 177 7494 ร.ต.ท.จรัส  พฒันท์อง เกาะสมุย ด.ญ.ปรมาภรณ์   พฒันท์อง
31 175 9266 ด.ต.สุริยน  ขอ้ยีแ่ซ่ เกาะสมุย ด.ช.สุรพศั  ขอ้ยีแ่ซ่

รายช่ือสมาชิกยืน่ขอรับทุนการศึกษาบุตร ประเภททุนส่งเสริมระดบัประถม   ทุนละ 900  บาท
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32 326 6242 ด.ต.รณชยั  เหมทานนท์ ขนุทะเล ด.ช.สุธินนัท ์ เหมทานนท์

33 324 6561 ด.ต.กิตติพงศ ์ หมัน่ไชย ขนุทะเล ด.ญ.วริศรา  หมัน่ไชย
34 325 7573 ร.ตอ.หญิง ศิโรลกัษม ์ พฒันกลุ ขนุทะเล ด.ญ.พิชามญชุ ์  พฒันกลุ
35 166 7620 ด.ต.สุพจน ์ จนัทรักษ์ ขนุทะเล ด.ญ.ฐานิตา  จนัทรักษ์
36 244 7685 ด.ต.สมปราถนา  ศิริวรรณ ขนุทะเล ด.ช.กรวชิญ ์ ศิริวรรณ
37 248 8650 ด.ต.หาญชยั  นวลละออง ขนุทะเล ด.ญ.ปุณิกา  นวลละออง
38 70 10204 ร.ต.อ.สุวทิย ์ ชณาชล ขนุทะเล ด.ญ.ณฐมน  ชณาชล
39 335 10978 ร.ต.อ.เลิศ  ศรีรักษา ขนุทะเล ด.ญ.ขวญักลุ  ศรีรักษา

40 269 6052 ร.ต.อ.สุรศกัด์ิ  เนียมช่วย เขานิพนัธ์ ด.ญ.กีรติ   เนียมช่วย
41 380 6554 ด.ต.ชรินทร์  บุญชู เขานิพนัธ์ ดช ธนวฒัน ์บูญชู  
42 189 7983 ด.ต.ไพฑูลย ์ ธรฤทธ์ิ เขานิพนัธ์ ด.ช.กฤติพงศ ์ ธรฤทธ์ิ
43 190 8152 ร.ต.อ.นพดล  วรรณบุรี เขานิพนัธ์ ด.ช.ชยานนัต ์ วรรณบุรี
44 187 8248 ร.ต.ต.ประดิษฐ ์ ติกขนา เขานิพนัธ์ ด.ช.ติณปกรณ์    ติกขนา
45 188 8248 ร.ต.ต.ประดิษฐ ์ ติกขนา เขานิพนัธ์ ด.ญ.พทัธิชา  ติกขนา
46 186 9071 พ.ต.ท.บริสุทธ์ิ   เจริญรักษ์ เขานิพนัธ์ ด.ช.ธีรภทัร  เจริญรักษ์
47 212 4319 ด.ต.ภทัรพงศ ์ มูลสมบติั คีรีรัฐนิคม ด.ช.พีรณฐั  มูลสมบติั
48 162 5579 ด.ต.เดชา  แกว้ทองสร คีรีรัฐนิคม ด.ช.ฉตัรกมล   แกว้ทองสร
49 331 5669 ด.ต.สนัติภาพ  คาํรอด คีรีรัฐนิคม ด.ญ.นรรัตน ์ คาํรอด
50 116 5991 ด.ต.ธิติพฒัน ์ ยดืยาว คีรีรัฐนิคม ด.ช.ณพฒัน ์ ยดืยาว
51 365 6424 ด.ต.มนตรี  ภู่สุวรรณ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ณิชานาฎ  ภู่สุวรรณ

52 158 6432 ด.ต.สญัญา  คงไสย คีรีรัฐนิคม ด.ญ.กรภคั   คงไสย
53 330 6969 ร.ต.อ.ดิเรก  นากลู คีรีรัฐนิคม ด.ญ.สุริภทัร  นากลู
54 161 8205 ด.ต.สายนัต ์ เขียวคง คีรีรัฐนิคม ด.ช.เสฎฐวฒิุ  เขียวคง
55 376 8804 ร.ต.อ.ธนพลกฤษณ์ ศรีกลุวงษ์ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ณฐัชาพร  ศรีกลุวงษ์
56 211 9665 ร.ต.อ.ฉตัรชยั  คงพรศิริ คีรีรัฐนิคม ด.ช.เอกชยั   คงพรศิริ
57 157 9780 ด.ต.ปญณต  บริบูรณ์ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.กนกพิชญ ์ บริบูรณ์

58 42 9973 ด.ต.วชิาญวทิย ์ พฒันกิจ คีรีรัฐนิคม ด.ช.นพดล  พฒันกิจ
59 141 10014 ด.ต.หญิง รุ่งอรุณ  สินโพธ์ิ คีรีรัฐนิคม ด.ช.ณฎัฐกิตต์ิ  หงษส์ระแกว้
60 144 4285 ด.ต.วสิิทธ์ิ  สงคช่์วย เคียนซา ด.ช.คุณาธิป  สงคช่์วย
61 348 4815 ด.ต.เดโช  เพชรรัตน์ เคียนซา ด.ช.ธนวฒัน ์ เพชรรัตน์
62 349 6382 ด.ต.สรรชยั  คงท่าฉาง เคียนซา ด.ช.กฤตนนั คงท่าฉาง
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63 347 6622 ด.ต.ชโลธร  พรหมทองรักษ์ เคียนซา ด.ช.คณบดี  พรหมทองรักษ์
64 242 6757 ร.ต.อ.ฉตัรกมล  สายณัห์ เคียนซา ด.ญ.จารว ี สายณัห์

65 266 7525 ร.ต.อ.สมนึก  ฉิมมี เคียนซา ด.ช.ภูริพฒัน ์  ฉิมมี
66 267 8643 ร.ต.อ.ปัณณวฒัน ์  ทองชาติ เคียนซา ด.ญ.ศิรดา   ทองชาติ

67 143 9043 ร.ต.อ.ภคัพล  นวนเปียน เคียนซา ด.ญ.ฑริตา  นวนเปียน
68 350 9373 ด.ต.วมิล  หม่ืนชนะ เคียนซา ด.ช.วรชาติ  หม่ืนชนะ
69 222 5888 ด.ต.สหสั  นวลช่วย ชยับุรี ด.ช.ชยานนัท ์ นวลช่วย
70 221 6203 ด.ต.เอกชยั  บุษยเ์พชร ชยับุรี ด.ญ.ณฐัวลญัช ์ บุษยเ์พชร
71 100 6679 ร.ต.อ.อุทยั  มากแกว้ ชยับุรี ด.ช.กลศเพชร  มากแกว้
72 101 6859 ร.ต.อ.สุรินทร์  ไกรสิทธ์ิ ชยับุรี ด.ช.ปรินทร  ไกรสิทธ์ิ
73 353 7602 ด.ต.ชยัณรงค ์ รัตนะ ชยับุรี ด.ช.วรีภทัร  รัตนะ
74 318 5827 ด.ต.ศฤงคาร  พฒัฉิม ไชยา ด.ช.วรีภทัร  พฒัฉิม
75 137 6821 ด.ต.จารึก  จีนไทย ไชยา ด.ญ.เจนจิรา  จีนไทย
76 298 8238 พ.ต.ท.สุธา  ทองปลอด ไชยา ด.ญ.เปมิศา  ทองปลอด

77 299 8238 พ.ต.ท.สุธา  ทองปลอด ไชยา ด.ญ.เปรมญุตา  ทองปลอด
78 320 8763 ด.ต.วทิยา  เพิ่มพารารักษ์ ไชยา ด.ญ.พลอยขวญั  เพิ่มพารารักษ์
79 198 9598 ด.ต.อภิสิทธ์ิ  ทองเกษม ไชยา ด.ญ.นนัทชัพร  ทองเกษม

80 319 9598 ด.ต.อภิสิทธ์ิ  ทองเกษม ไชยา ด.ช.ฐีรวฒัน ์ ทองเกษม
81 284 11047 ส.ต.อ.วราพงษ ์ทองสมุทร ไชยา ด.ช.ศรรวริศ ทองสมุทร
82 223 5454 ร.ต.อ.ปรีชา  สุขสงค์ ดอนสกั ด.ช.ปาลกรภทัร  สุขสงค์
83 224 5454 ร.ต.อ.ปรีชา  สุขสงค์ ดอนสกั ด.ช.วงศพ์ทัธ์  สุขสงค์
84 225 5454 ร.ต.อ.ปรีชา  สุขสงค์ ดอนสกั ด.ญ.นภสัฐสรณ์  สุขสงค์
85 163 6694 ร.ต.อ.อาเดียว  มะค่อม ดอนสกั ด.ช.ธนกร  มะค่อม
86 164 6786 ด.ต.ดิเรก  กมัปา ดอนสกั ด.ญ.พรรษชล  กมัปา
87 160 9029 ร.ต.อ.สามารถ แพละออง ดอนสกั ด.ญ.สุภิสรา  แพละออง
88 62 10588 ด.ต.ธรณสั  พรอนนัตไ์พศาล ดอนสกั ด.ญ.ฐานิตา  พรอนนัตไ์พศาล
89 4 7603 พ.ต.ท.ธีระรัฐ  ชอ้ยชาญชยักลุ ตจว. ด.ช.ภณัณวฒัฌ ์ ชอ้ยชาญชยักลุ
90 11 9391 พ.ต.ท.อรรถวฒิุ  สุทธิวริิยาภรณ์ ตจว. ด.ช.ณฏฐกร  สุทธิวริิยาภรณ์

91 111 9157 พ.ต.ต.หญิง  ปิยะวรรณ  ไกรแกว้ ตรวจคนเขา้เมือง ด.ช.ปิยพงศ ์  ไกรแกว้
92 112 9157 พ.ต.ต.หญิง  ปิยะวรรณ  ไกรแกว้ ตรวจคนเขา้เมือง ด.ญ.สิราวรรณ  ไกรแกว้
93 69 3750 ร.ต.อ.อภิวชิญ ์ หนูบุญ ต่างจงัหวดั ด.ช.กานตก์ญุช ์  หนูบุญ
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94 277 5353 ด.ต.อรุณ  รัตนพรหม ต่างจงัหวดั ด.ช.ธนภทัร  รัตนพรหม
95 368 5517 ร.ต.อ.สุชาติ  หนูชยัแกว้ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิมพช์นก  หนูชยัแกว้
96 92 6469 ร.ต.ท.นพพงศ ์ ปานทุ่ม ต่างจงัหวดั ด.ช.กนัตเ์ทพ  ปานทุ่ม
97 125 6559 ร.ต.อ.อภิชาติ  บุหลนั ต่างจงัหวดั ด.ช.ยศวนัต ์ บุหลนั

98 309 6909 ร.ต.อ.ธีรยทุธ์  วทิิพยร์อด ต่างจงัหวดั ด.ช.ปรภคั  วทิิพยร์อด

99 310 6909 ร.ต.อ.ธีรยทุธ์  วทิิพยร์อด ต่างจงัหวดั ด.ช.ปรเมศวร์  วทิิพยร์อด
100 297 7068 ร.ต.ต.สนัทดั  เนียมสุวรรณ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฐัภทัร  เนียมสุวรรณ

101 12 7414 ด.ต.เอกรัตน ์ ปลอดอ่อน ต่างจงัหวดั ด.ญ.สุธิธิดา  ปลอดอ่อน

102 22 7503 ด.ต.นรบดี  รักนาควน ต่างจงัหวดั ด.ช.พีรวชิญ ์ รักนาควน
103 54 7521 ร.ต.อ.วรัิตน ์ เพชรชู ต่างจงัหวดั ด.ช.ธีรพล  เพชรชู
104 55 7521 ร.ต.อ.วรัิตน ์ เพชรชู ต่างจงัหวดั ด.ญ.เพญ็นภา เพชรชู
105 27 7539 ร.ต.อ.อภิชาติ  พรหมมนตรี ต่างจงัหวดั ด.ญ.ฐิติชญา   พรหมมนตรี
106 140 7931 พ.ต.ท.อุกฤษณ์  ศรีนวลขาว ต่างจงัหวดั ด.ญ.ชิตากานต ์ ศรีนวลขาว
107 340 7952 ด.ต.กอ้งภพ  บาํรุงศรี ต่างจงัหวดั ด.ญ.ป่ินภิณฐั   บาํรุงศรี
108 341 7952 ด.ต.กอ้งภพ  บาํรุงศรี ต่างจงัหวดั ด.ญ.กอ้งภิพฒัน ์  บาํรุงศรี
109 93 8189 ด.ต.สุพฒัพงษ ์ บุญพะเนียด ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปพิชญา   บุญพะเนียด
110 94 8189 ด.ต.สุพฒัพงษ ์ บุญพะเนียด ต่างจงัหวดั ด.ช.ปิติภทัร   บุญพะเนียด
111 37 8283 ด.ต.เฉลิมเดช   ปิยะญาติ ต่างจงัหวดั ด.ช.คุณานนต ์  ปิยะญาติ
112 139 8398 พ.ต.ท.สมสิน   เกิดผล ต่างจงัหวดั ด.ช.สุพศิน  เกิดผล
113 295 8416 พ.ต.ท.สายชล  เพชรสุวรรณ ต่างจงัหวดั ด.ช.เพชรนิรันดร์   เพชรสุวรรณ
114 133 8449 ด.ต.สุทิน  ประวติั ต่างจงัหวดั ด.ช.ณภทัร์  ประวติั
115 201 8499 ด.ต.สุรินทร์  นุย้โถง ต่างจงัหวดั ด.ช.สจัจพร  นุย้โถง
116 132 8603 ด.ต.วเิชล  เก้ือทองสั้น ต่างจงัหวดั ด.ช.พิสิษฐ ์ เก้ือทองสั้น
117 369 8658 ด.ต.จกัรพงษ ์ วงษจิ์ตร ต่างจงัหวดั ด.ช.นนทธ์วชั  วงษจิ์ตร
118 370 8658 ด.ต.จกัรพงษ ์ วงษจิ์ตร ต่างจงัหวดั ด.ช.พศิน  วงษจิ์ตร
119 38 8714 ร.ต.อ.ธนากร  บุญลํ้า ต่างจงัหวดั ด.ช.เจตนิภทัธ์  บุญลํ้า
120 336 8728 พ.ต.ท.กฤษณะ  หยาดคาํ ต่างจงัหวดั ด.ช.กฤษกร  หยาดคาํ
121 337 8728 พ.ต.ท.กฤษณะ  หยาดคาํ ต่างจงัหวดั ด.ช.กฤตยชญ ์ หยาดคาํ
122 338 8728 พ.ต.ท.กฤษณะ  หยาดคาํ ต่างจงัหวดั ด.ช.ธีร์จุฑา  หยาดคาํ
123 202 8791 ด.ต.หญิง อนญัญา บุญวงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิมพน์ลิน  บุญวงศ์
124 39 8830 ด.ต.สุชาติ  ชูปัน ต่างจงัหวดั ด.ช.ถนอมพงศ ์ ชูปัน
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125 95 8846 ร.ต.อ.เอกราช  ชูสินธ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.อคัรินทร์  ชูสินธ์
126 53 9001 พ.ต.ต.สุนทร  ประตูใหญ่ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธญักมล  ประตูใหญ่
127 120 9088 ร.ต.ท.กฤติเดช   เพชรขวญั ต่างจงัหวดั ด.ช.สุภเวช  เพชรขวญั
128 204 9143 พ.ต.ท.ไกรษร  ชมช่ืน ต่างจงัหวดั ด.ช.ปัณณวฒัน ์ ชมช่ืน
129 123 9250 ร.ต.ท.สาโรจน ์ คาํแหง ต่างจงัหวดั ด.ช.สุรวชิญ ์คาํแหง
130 275 9313 ร.ต.อ.หญิง อรทยั  เจริญขวญั ต่างจงัหวดั ด.ช.ภรภทัรพงศ ์ ศรีเทพ
131 35 9479 จ.ส.ต.นิเวชศ ์ สุขสวสัด์ิ ต่างจงัหวดั ด.ช.โปรดณพฒัน ์ สุขสวสัด์ิ
132 232 9578 พ.ต.ท.สุวทิย ์ ทองอนนัต์ ต่างจงัหวดั ด.ช.ธีรเทพ  ทองอนนัต์
133 126 9656 ด.ต.ชยัพร  บุญญาธิการ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชชาพร  บุญญาธิการ
134 245 9690 ด.ต.ปิยวทิย ์ มีวาสนา ต่างจงัหวดั ด.ญ.ไอยวรินทร์  มีวาสนา
135 167 10305 ด.ต.ธีระยทุธ  ทิพยสุ์วรรณ ต่างจงัหวดั ด.ช.พสิษฐ ์ ทิพยสุ์วรรณ
136 194 10337 ส.ต.อ.ปัฐพล  สุคนธรส ต่างจงัหวดั ด.ญ.เอ้ือองักรู  สุคนธรส
137 195 10337 ส.ต.ท.ปัฐพล  สุคนธรส ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปัณณพร  สุคนธรส
138 15 10348 ส.ต.ท.พงษพ์ฒัน ์ ไพรพฤกษ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชามญชุ ์ ไพรพฤกษ์
139 16 10512 ด.ต.เอกสิทธ์ิ  อุดมสกลุ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธญัญรัตน ์ อุดมสกลุ
140 40 10568 ด.ต.ศกัด์ิดา  หนูขาว ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปุณยนุช  หนูขาว
141 359 10575 ด.ต.บณัฑิต  มะโนเรศ ต่างจงัหวดั ด.ญ.บณัฑิตา  มะโนเรศ
142 227 10772 ด.ต.นิวฒัน ์ จิตราภิรมย์ ต่างจงัหวดั ด.ช.ชินกฤต  จิตราภิรมย์
143 90 10789 ด.ต.สุเทพ  กงัวาฬ ต่างจงัหวดั ด.ช.ปิติกร กงัวาฬ
144 103 10857 ด.ต.จิรภทัร  จนัทร์นวล ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธนัยรัศม์ิ  จนัทร์นวล
145 381 6263 ด.ต.วริะศกัด์ิ  ธราพร ต่างจงัหวดั ด.ญ.หงสรถ  ธราพร
146 383 7505 พ.ต.ท.วรวทิย ์ เจริญศุภผล ต่างจงัหวดั ด.ญ.วรัสยา  เจริญศุภผล
147 185 5387 ด.ต.สาํเนียง  สงัขเ์ล่ือน ตาํรวจนํ้า ด.ช.ศุภกร  สงัขเ์ล่ือน
148 184 5468 ด.ต.ธน   อคัรธนาบุญญาโชค ตาํรวจนํ้า ด.ช.บวรพจน์  อคัรธนาบุญญาโชค

149 243 6291 ด.ต.จุมพฎ  โชติช่วง ตาํรวจนํ้า ด.ญ.พิมพใ์จ  โชติช่วง
150 183 6828 ด.ต.ปัณณธร  โพธ์ิถาวร ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ธญัญพ์ิชชา  โพธ์ิถาวร
151 128 7706 ด.ต.เจนยทุธ์  รัตนโสภา ตาํรวจนํ้า ด.ญ.นภสร  รัตนโสภา
152 129 7706 ด.ต.เจนยทุธ์  รัตนโสภา ตาํรวจนํ้า ด.ช.นนทกร  รัตนโสภา
153 48 7984 ด.ต.ดาํรงค ์ สืบแสง ตาํรวจนํ้า ด.ช.พิพฒัน ์ สืบแสง
154 65 8901 ด.ต.เกรียงศกัด์ิ  รัตนกลู ตาํรวจนํ้า ด.ช.พีรพฒัน ์ รัตนกลู
155 136 8904 ร.ต.ต.คาํนึง  กล่อมแกว้ ตาํรวจนํ้า ด.ช.ธนภทัร  กล่อมแกว้
156 66 8912 ด.ต.สมัพนัธ์  พรหมทองแกว้ ตาํรวจนํ้า ด.ช.ปภงักร  พรหมทองแกว้
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157 121 8931 พ.ต.ท.เศรษฐพงศ ์ ทองทราย ตาํรวจนํ้า ด.ช.กษิด์ิเดช  ทองทราย
158 138 9116 พ.ต.ท.วนิยั  น่ิมฟัก ตาํรวจนํ้า ด.ญ.อิสรีย ์ เชาวว์ชัรินทร์
159 322 9394 ด.ต.สุริยา  ส่งประดิษฐ์ ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ณฐัธิดา  ส่งประดิษฐ์
160 303 9478 ร.ต.ต.ศุภพงษ ์ หนูแกว้ ตาํรวจนํ้า ด.ช.นพรุจ  หนูแกว้
161 304 9478 ร.ต.ต.ศุภพงษ ์ หนูแกว้ ตาํรวจนํ้า ด.ช.ชยพล   หนูแกว้
162 339 9904 ด.ต.สมิง  ชูสุข ตาํรวจนํ้า ด.ช.สรวชิญ ์ ชูสุข
163 305 9954 ด.ต.สานาถ  พลายดว้ง ตาํรวจนํ้า ด.ช.ฟาดิล  พลายดว้ง
164 136 10729 ด.ต.ณฐัวตัร  สุขราม ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ญานิศา  สุขราม
165 64 10839 ด.ต.หญิง เกตนนิ์ภา  ชมแกว้ ตาํรวจนํ้า ด.ช.ยศภทัร  คงเมือง
166 67 11004 พ.ต.ท.กนกพงษ ์สาํราญใจ ตาํรวจนํ้า ด.ช.หริภุญชยั  สาํราญใจ
167 7 10905 ด.ต.ยงยทุธ  ชูกล่ิน ท่องเท่ียว ด.ญ.ทิพยาภา  ชูกล่ิน
168 273 5712 พ.ต.ท.สมัฤทธ์ิ  เจริญภกัดี ท่าฉาง ด.ช.ณชฤทธ์ิ  เจริญภกัดี
169 274 5712 พ.ต.ท.สมัฤทธ์ิ  เจริญภกัดี ท่าฉาง ด.ญ.นรินทร์ฎา   เจริญภกัดี
170 74 6520 ด.ต.จงกล  ซงัธาดา ท่าฉาง ด.ญ.พิมพว์ลญัช ์ซงัธาดา
171 181 7193 ด.ต.สรวศิ  พินิจอกัษร ท่าฉาง ด.ญ.เตชินี   พินิจอกัษร
172 117 8138 ด.ต.วชิาญ  จตัตุพงศ์ ท่าฉาง ด.ญ.ธชัพรรณ  จตัตุพงศ์
173 233 9306 ร.ต.อ.เศรษฐพฒัน ์ เศรษฐพลอย ท่าฉาง ด.ช.ปัญจพฒัน ์ เศรษฐพลอย
174 291 5525 พ.ต.ต.ถวลัย ์ สุขศิริ ท่าชนะ ด.ญ.ธวลัรัตน ์ สุขศิริ
175 272 6024 ด.ต.ประสาร  ญาสิทธ์ิ ท่าชนะ ด.ญ.ณฐัณิชา   ญาสิทธ์ิ
176 271 6065 ด.ต.สุเทพ  แสงเสน่ห์ ท่าชนะ ด.ญ.ธิดารัตน ์ แสงเสน่ห์
177 179 7368 ร.ต.ต.ธนิต  ยมสวสัด์ิ ท่าชนะ ด.ช.เจริญวทิย ์ ยมสวสัด์ิ
178 203 7558 ด.ต.ณฐัชยั  อินทร์ท่าฉาง ท่าชนะ ดช.ณฐัชนน   อินทร์ท่าฉาง
179 192 8471 ด.ต.ณฐัดนยั  รัตนอมตกลุ ท่าชนะ ด.ช.สิปปวชิญ ์ รัตนอมตกลุ
180 193 8471 ด.ต.ณฐัดนยั  รัตนอมตกลุ ท่าชนะ ด.ช.ภพธนภณ  รัตนอมตกลุ
181 205 10806 ด.ต.ศุภศกัด์ิ  แพนอ้ย ท่าชนะ ด.ช.ทกัษด์นยั  แพนอ้ย
182 323 4800 ด.ต.ธนนัตท์ศัน ์ วทิยปรีชากลุ ท่าชี   ด.ช.ยศวริศ  วทิยปรีชากลุ
183 216 6792 ด.ต.มนตรี  เพชรโพธ์ิ ท่าชี ด.ช.ภูมิเพชร  เพชรโพธ์ิ
184 17 4838 ร.ต.ต.ธนวฒัน ์ มะยงค์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.กนัต ์ มะยงค์
185 375 5702 พ.ต.อ.สถาพร  พฒันรักษ์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.เรณุกา  พฒันรักษ์
186 1 5855 ด.ต.กิตติศกัด์ิ  ดาวสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.พาขวญั  ดาวสุวรรณ
187 2 5855 ด.ต.กิตติศกัด์ิ  ดาวสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณฐัชยา  ดาวสุวรรณ
188 3 5855 ด.ต.กิตติศกัด์ิ  ดาวสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณฐัธิดา  ดาวสุวรรณ
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189 168 5916 ด.ต.พลกฤต  ผอ่งแผว้ บก.สส.ภ.8 ด.ช.พสิษฐ ์ ผอ่งแผว้
190 169 5916 ด.ต.พลกฤต  ผอ่งแผว้ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.พทุธธิดา  ผอ่งแผว้
191 285 6126 ร.ต..ต.คุณากร  วงศสุ์บรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ภีมเดช  วงศสุ์บรรณ
192 217 6297 ด.ต.พิษณุ  วฒิุพงศ์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.สรวศิ   วฒิุพงศ์
193 135 6447 ด.ต.วสิิทธิพร  ละออสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ธีรสิทธ์ิ  ละออสุวรรณ
194 246 7716 ด.ต.จิรยทุธ์  เอนกประพนัธ์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ปภพพนัธ์  เอกประพนัธ์
195 218 8463 ด.ต.เกียรติพจน ์ หนูแบน บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณฐัวลญัช ์ หนูแบน
196 332 8879 ด.ต.จิรจิตต ์ เสง่ียมจิตต์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.เอกวญิญ ์ เสง่ียมจิตต์
197 159 9018 ด.ต.เอกวทิย ์ สถาพร บก.สส.ภ.8 ด.ช.กิตติศกัด์ิ  สถาพร
198 171 9442 ร.ต.อ.ทนงเอก  พฒันภากรณ์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.สิริวมิล  พมันภากรณ์
199 172 9442 ร.ต.อ.ทนงเอก  พฒันภากรณ์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ภูริวฒั  พฒันภากรณ์
200 134 9669 ด.ต.นิพนธ์  คาํสุนทร บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ศุภคัชญา   คาํสุนทร
201 180 10244 ด.ต.เอกชยั  ช่ืนชม บก.สส.ภ.8 ด.ญ.บุญสิตา  ช่ืนชม
202 361 10244 ด.ต.เอกชยั  ช่ืนชม บก.สส.ภ.8 ด.ญ.วรัิลยพุา  ช่ืนชม
203 371 10457 ด.ต.พีระวธุ  จนัทร์เกล้ียง บก.สส.ภ.8 ด.ญ.จิรัฐิการณ์   จนัทร์เกล้ียง
204 358 4503 ร.ต.อ.รณชยั  วรภณัฑว์ศิิษฎ์ บก.อก.ภ.8 ด.ช.ภูวริษฐ ์ วรภณัฑว์ศิิษฎ์
205 50 6019 พ.ต.อ.ณพชร  เขียดแกว้ บก.อก.ภ.8 ด.ช.วงศภคั  เขียดแกว้
206 147 9032 พ.ต.ท.ไพศาล  ธารายศ บก.อก.ภ.8 ด.ญ.กลุธารา  ธารายศ
207 214 9355 ร.ต.อ.บุญญฤทธ์ิ ศรีสุวรรณ์ บก.อก.ภ.8 ด.ญ.กฤตยา  ศรีสุวรรณ์
208 145 10250 ร.ต.ท.หญิงนวพร ช่วยเกล้ียง บก.อก.ภ.8 ด.ญ.วาริศา ช่วยเกล้ียง
209 30 10466 ด.ต.นสัรน  เร่สนั บอ.อก.ภ.8 ด.ญ.จสัมิน  เร่สนั
210 146 4822 ร.ต.ต.สมใจ  สุวรรณมณี บ่อผดุ ด.ญ.กรรณิการ์  สุวรรณมณี
211 87 5421 ด.ต.อรุณ  ชยัทิพย์ บ่อผดุ ด.ญ.ปภาวดี  ชยัทิพย์
212 88 6169 ด.ต.สุทศัน ์ สุดชี บ่อผดุ ด.ช.พนัธรักษ ์ สุดชี
213 47 6741 ด.ต.ธงชยั  สุขปาน บ่อผดุ ด.ช.เนติภูมิ  สุขปาน
214 226 6947 ด.ต.วรีะพล  ไสยกิจ บ่อผดุ ด.ช.ภทัรพล  ไสยกิจ
215 81 7173 ร.ต.อ.โสภณ  มากสุวรรณ์ บ่อผดุ ด.ญ.พิชญช์านนัท ์ มากสุวรรณ์
216 301 7203 ด.ต.สมศกัด์ิ  เยน็ใจ บ่อผดุ ด.ญ.สรณ์สิริ  เยน็ใจ
217 302 7203 ด.ต.สมศกัด์ิ  เยน็ใจ บ่อผดุ ด.ช.ประไนย  เยน็ใจ
218 357 7592 พ.ต.ท.จารุ  เพช็รปาน บ่อผดุ ด.ช.ภิชญพงษ ์ เพช็รปาน
219 85 7736 ด.ต.สาธิต  คงช่วย บ่อผดุ ด.ญ.ตรีสรา  คงช่วย
220 86 7736 ด.ต.สาธิต  คงช่วย บ่อผดุ ด.ญ.นนัทน์ภทัร  คงช่วย
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221 308 7794 ด.ต.สุพร  เหมรังษี บ่อผดุ ด.ช.ตรีภพ  เหมรังษี
222 33 7807 ด.ต.อาํนาจ  ก้ิมเซียะ บ่อผดุ ด.ช.ธนกฤต  ก้ิมเซียะ
223 79 8200 ร.ต.อ.บุญนาํ  ศรีนะรัตน์ บ่อผดุ ด.ช.ธนกฤต   ศรีนะรัตน์
224 34 8303 ด.ต.อกัษร  คงรัตน์ บ่อผดุ ด.ช.พสุธร  คงรัตน์
225 82 8441 ด.ต.ประยรูศกัด์ิ  บุญยะศิลป์ บ่อผดุ ด.ช.ปวรุตม ์ บุญยะศิลป์
226 197 9132 ด.ต.กิติศกัด์ิ  ตามี บ่อผดุ ด.ญ.จุฑามาศ  ตามี
227 84 9700 ร.ต.อ.นรินทร์  ถ่ินแกว้ บ่อผดุ ด.ญ.ชนฐักานต ์ ถ่ินแกว้
228 80 10782 ด.ต.ชยัณรงค ์ ทองรอด บ่อผดุ ด.ช.ชชัพิมุข  ทองรอด
229 209 11099 ส.ต.อ.มนสั  หวานเพชร บ่อผดุ ด.ช.ทนกร  หวานเพชร
230 210 11099 ส.ต.อ.มนสั  หวานเพชร บ่อผดุ ด.ญ.กฤษฎาพร  หวานเพชร
231 374 5460 ด.ต.นพรัตน ์ เกษแป้น บางมะเด่ือ ด.ช.อคัรชา   เกษแป้น
232 250 6414 ด.ต.กาํแหง  เพชรศรี บางมะเด่ือ ด.ช.ปัณณวชิญ ์ เพชรศรี
233 199 9061 ร.ต.อ.ธรรมประสิทธ์ิ  ยงยศยิง่ บางมะเด่ือ ด.ช.กฤตภาส  ยงยศยิง่
234 300 10090 ด.ต.ภานุวฒัน ์ จนัทราวรรณกลุ บางมะเด่ือ ด.ช.พิธิวติ   จนัทราวรรณกลุ
235 379 10146 ส.ต.อ.สายชล  นาคกนั บางมะเด่ือ ด.ช.กฤษเมธ  นาคกนั
236 45 10967 ร.ต.อ.วทิยา  อาํนวย บางมะเด่ือ ด.ช.ธนภทัร  อาํนวย
237 63 6267 ด.ต.ธวชัชยั  รัตนรัตน์ บางสวรรค์ ด.ช.อติวชิญ ์  รัตนรัตน์
238 207 7500 ร.ต.อ.เอกชยั  ณ นคร บางสวรรค์ ด.ช.ศกัรินทร์  ณ นคร
239 59 6576 ด.ต.ศกัดา  เดชมณี บา้นตาขนุ ด.ญ.พิมพน์ารา  เดชมณี
240 196 6725 ด.ต.ณฐัพล  ทบัทอง บา้นตาขนุ ด.ญ.กลัยกร  ทบัทอง
241 265 7725 ร.ต.อ.ชาญณรงค ์ จนัทร์คง บา้นตาขนุ ด.ญ.มนสันนัท ์ จนัทร์คง
242 75 9225 ด.ต.วราศกัด์ิ  สาํลี บา้นตาขนุ ด.ญ.ปิยธิดา  สาํลี
243 130 10094 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ  ฤทธิกลุ บา้นตาขนุ ด.ช.ยศพนธ์  ฤทธิกลุ
244 110 4174 ร.ต.ต.พนม  สะราคาํ บา้นนาเดิม ด.ญ.กฤติมา  สะราคาํ
245 178 4450 พ.ต.ท.เดโช  คงสุข บา้นนาเดิม ด.ช.พชัรพล  คงสุข
246 58 4914 พ.ต.ท.วทิวธั  เพชรแบน บา้นนาเดิม ด.ช.กฤต  เพชรแบน
247 292 5938 ร.ต.อ.สมยศ  อ้ิววงัโส บา้นนาเดิม ด.ญ.กานตพ์ิชชา  อ้ิววงัโส
248 206 5963 ร.ต.อ.ฤกษช์ยั  วงศอิ์นทร์ บา้นนาเดิม ด.ญ.พรนภสั  วงศอิ์นทร์
249 355 6167 ร.ต.อ.วจิิตร  พรหมม่วง บา้นนาเดิม ด.ช.ธนกฤต  พรหมม่วง
250 356 7083 ด.ต.อนุชา  รัตนแกว้ บา้นนาเดิม ด.ช.ศิรัณ   รัตนแกว้
251 293 7354 ด.ต.กวนิ  ภกัดีไทย บา้นนาเดิม ด.ญ.ชุติกาญจน ์ ภกัดีไทย
252 294 7601 พ.ต.ต.ศุภกิจ  อินคชสาร บา้นนาเดิม ด.ญ.ทชัดา  อินคชสาร
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253 281 9090 ด.ต.ชยัยนัต ์  ปลอดจนัทร์ บา้นนาเดิม ชญัญา   ปลอดจนัทร์
254 261 4497 ด.ต.สาธิต  เพช็รสุวรรณ์ บา้นนาสาร ด.ญ.ธญัวรัตม ์  เพช็รสุวรรณ์
255 283 5313 ด.ต.ศุภชยั  บุญชู บา้นนาสาร ด.ญ.บุญวรีย ์ บุญชู
256 262 5740 ด.ต.สมพร  จนัทรสุวรรณ บา้นนาสาร ด.ญ.แพเพชร จนัทรสุวรรณ
257 329 5785 ด.ต.ธนาธิป  ศรีบวัทอง บา้นนาสาร ด.ช.ณชัพล  ศรีบวัทอง
258 77 6287 ด.ต.ปุณญวฒัน ์ ไมแ้กว้ บา้นนาสาร ด.ช.กิตติภพ  ไมแ้กว้
259 8 7370 ด.ต.โชติพนัธ์  เขียวแดง บา้นนาสาร ด.ญ.กวนิธิดา  เขียวแดง
260 268 7506 พ.ต.ท.สุรัตน ์ ม่วงศรี บา้นนาสาร ด.ญ.คณพศ  ม่วงศรี
261 78 7621 ด.ต.สุวรรณ  จนัทฤทธ์ิ บา้นนาสาร ด.ช.ชชัวลั  จนัทฤทธ์ิ
262 260 7781 ด.ต.สามารถ  ช่ืนบุตร บา้นนาสาร ด.ญ.เบญจพร  ช่ืนบุตร
263 339 6891 ด.ต.กิตติ  วรรณทอง บา้นนาสาร ด.ช.กวนิ  วรรณทอง
264 151 4111 ร.ต.อ.บญัชา  วรรณฉวี บาํนาญ ด.ญ.ศุมินญดา  วรรณฉวี
265 20 5981 ด.ต.วเิชียร  แกว้เนิน บาํนาญ ด.ช.ธนกฤต  แกว้เนิน
266 278 8213 พ.ต.ท.วริทธ์  ศิวายพราหมณ์ บาํนาญ ด.ช.ไกรวชิญ ์ ศิวายพราหมณ์
267 46 8892 ร.ต.ท.วนิิตย ์  ทบัศรี บาํนาญ ด.ญ.สุชาวดี  ทบัศรี
268 333 9072 ร.ต.ต.เปรม  อินทรบุรี บาํนาญ ด.ช.วรมนัต ์ อินทรบุรี
269 148 9453 ร.ต.อ.นาํชยั  อินทร์จนัทร์ บาํนาญ ด.ช.ฆฤต  อินทร์จนัทร์
270 32 3608 ร.ต.ต.ณรงคช์ยั  ศรีเก้ือ พนม ด.ช.พงศศิ์ริ    ศรีเก้ือ
271 60 6485 ด.ต.โสภณ  ชยัมงคล พนม ด.ญ.ณิชานนัท ์ ชยัมงคล
272 276 6574 ร.ต.อ.สุทศัน ์ ทองมา พนม ด.ช.ทศันพ์ล  ทองมา
273 73 7078 ด.ต.สุนนัต ์สุปันตี พนม ด.ญ.พิชชาภา สุปันตี
274 165 7844 ด.ต.โกศิษ  ขนุทน พนม ด.ญ.ธญัวรัตม ์ ขนุทน
275 31 8086 ด.ต.หญิง สุชาดา  นาคปรุง พนม ด.ญ.รักรดา  ชูศรี
276 296 9743 ร.ต.อ.ธนกร  แกว้พิชยั พนม ด.ช.พงษกฤต   แกว้พิชยั
277 342 6184 ด.ต.พิชยั  อกัษรดาํ พระแสง ด.ญ.ณฐมน  อกัษรดาํ
278 344 6212 ร.ต.อ.มีศกัด์ิ  เทพบุรี พระแสง ด.ช.กษิด์ิเดช  เทพบุรี
279 343 8022 ด.ต.เกียรติชยั  ถ่ินพิบูลย์ พระแสง ด.ช.กษิดิศ  ถ่ินพิบูลย์
280 346 8290 ด.ต.พิชยั   สงแกว้ พระแสง ด.ญ.นฤภร  สงแกว้
281 345 9548 ด.ต.นิกร  พลสวสัด์ิ พระแสง ด.ช.กรดนยั  พลสวสัด์ิ
282 219 4483 ร.ต.ต.จีรศกัด์ิ  สิงพรหม พนุพิน ด.ญ.รัชนาท   สิงพรหม
283 220 4483 ร.ต.ต.จีรศกัด์ิ  สิงพรหม พนุพิน ด.ช.ณฐัธนนท ์ สิงพรหม
284 154 4772 ด.ต.เสน่ห์  รูปโอ พนุพิน ด.ช.อภิรักษ ์ รูปโอ
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285 124 5871 ร.ต.อ.มานิตย ์ ทองชัง่ พนุพิน ด.ช.สรวชัญ ์ทองชัง่
286 43 5872 ด.ต.เทพกร  ริยาพนัธ์ พนุพิน ด.ญ.ปิยธิดา  ริยาพนัธ์
287 44 5872 ด.ต.เทพกร  ริยาพนัธ์ พนุพิน ด.ช.ปิยพล  ริยาพนัธ์
288 313 5874 ด.ต.นพรัตน ์ นุย้สุวรรณ พนุพิน ด.ช.กอ้งเกียรติ  นุย้สุวรรณ
289 26 6504 ด.ต.สุริยา  สุขขี พนุพิน ด.ช.ธนบูลย ์ สุขขี
290 314 6916 ด.ต.ไพศาล  อินทร์ทอง พนุพิน ด.ช.อภิสิทธ์ิ  อินทร์ทอง
291 316 7234 ด.ต.สุนทร  ฤทธิรงค์ พนุพิน ด.ช.ธนกฤต   ฤทธ์ิรงค์
292 378 8335 ด.ต.จรัญ   บ่อนอ้ย พนุพิน   ด.ช.สิรภพ บ่อนอ้ย
293 317 8399 ด.ต.เสกสนั  เจย้ยา พนุพิน ด.ญ.ปาณิสรา  เจย้ยา
294 9 8665 ร.ต.อ.ทินภทัร  ศรีรักษา พนุพิน ด.ญ.รักษา  ศรีรักษา
295 10 8665 ร.ต.อ.ทินภทัร  ศรีรักษา พนุพิน ด.ช.รศิร  ศรีรักษา
296 315 8940 ด.ต.นพพร  จนัทร์เชาว์ พนุพิน ด.ญ.พรรณพฤกษา  จนัทร์เชาว์
297 321 9231 ด.ต.ภชัรพล  เกตุแกว้ พนุพิน ด.ญ.ศิริวรรณ  เกตุแกว้
298 306 9240 ร.ต.อ.ชยัวฒัน ์ ป้ันทอง พนุพิน ด.ช.ณฐนนท  ป้ันทอง
299 364 9544 ร.ต.อ.ธีรวทิย ์ อินทรสุข พนุพิน ด.ญ.เปมิกา  อินทรสุข
300 18 9601 ด.ต.ทิพยทุธ  ภกัดีแกว้ พนุพิน ด.ช.ภูวศิ  ภกัดีแกว้
301 19 9601 ด.ต.ทิพยทุธ  ภกัดีแกว้ พนุพิน ด.ญ.ภูริชญา  ภกัดีแกว้
302 311 9872 ด.ต.ยทุธพรชยั  รอดส้ม พนุพิน ด.ช.ภูมิพฒัน ์ รอดส้ม
303 49 5905 ด.ต.วรพล  ศรีบวัทอง ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.สาริศา  ศรีบวัทอง
304 68 5994 ด.ต.จรัญ  ณ นคร ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ณครรัชญ ์ ณ นคร
305 142 6339 ร.ต.อ.บุญส่ง  รุ่งแจง้ ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ธนวชิญ ์ รุ่งแจง้
306 170 7532 ร.ต.อ.กริช  สุวรรณภาพร ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.เดชาธร  สุวรรณภาพร
307 373 8157 ด.ต.ขนิตร์  ปานเน่ือง ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ณภพ ปานเน่ือง
308 354 8203 พ.ต.ท.ธีรเดช   ไชยประสิทธ์ิ ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.กญัญาณฐั    ไชยประสิทธ์ิ
309 182 8279 ด.ต.สุธีพล  สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ธชัพรรณ  สุวรรณรัตน์
310 362 8810 ด.ต.หญิงจุฬาลกัษณ์  คงสม ภ.จว.สฎ ด.ญ.ณชัพร   ตนัอุ๋ย
311 41 8827 ร.ต.อ.หญิงอญัชลี  เสริมษมา ภ.จว.สฎ ด.ญ.ขวญัพิชชา  เสริมษมา
312 118 9407 ร.ต.อ.หญิง วภิารัตน ์ วงคป์าน ภ.จว.สฎ ด.ช.ณภทัร  วงศป์าน
313 113 9661 ร.ต.อ.วชัรินทร์  รัตนจินดา ภ.จว.สฎ ด.ญ.พิมพณ์ดา  รัตนจินดา
314 114 9685 ร.ต.อ.หญิง วริาวรรณ  มีสุข ภ.จว.สฎ ด.ญ.วรรณรดา  มีสุข
315 91 10480 ส.ต.ท.หญิงมนสันนัท ์ ฟเูฟ่ือง ภ.จว.สฎ ด.ญ.ณฐักฤตา  ฟเูฟ่ือง
316 115 10883 ร.ต.อ. หญิงสุวรรณา  บุญฤทธ์ิ ภ.จว.สฎ ด.ญ.กญัญาพชัร  บุญฤทธ์ิ
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317 24 5463 ด.ต.ธานี  ธานินพงศ์ เมือง ด.ช.รณกร ธานินพงศ์
318 107 6247 ร.ต.อ.ไพรัช  จิตราภิรมย์ เมือง ด.ช.พีรภทัร จิตราภิรมย์
319 257 6386 ด.ต.วโิรจน ์ ศรียงั เมือง ด.ช.ศิริโรจน ์ ศรียงั
320 258 6386 ด.ต.วโิรจน ์ ศรียงั เมือง ด.ช.ธรรมรัตน ์ ศรียงั
321 21 6733 ร.ต.ต.พรเทพ  มีดี เมือง ด.ช.เจษฎากรณ์  มีดี
322 152 7817 ด.ต.สาํเริง  เกล้ียงตะพงค์ เมือง ด.ญ.สุพิชญา  เกล้ียงตะพงค์
323 155 7919 ด.ต.วฒันา  นวลประสงค์ เมือง ด.ญ.วรวรรณ  นวลประสงค์
324 363 8106 ด.ต.อนุรักษ ์ ลือแทน เมือง ด.ช.ขจรศกัด์ิ  ลือแทน
325 127 8301 ร.ต.ท.วรีเชษฐ   เรืองแกว้ เมือง ด.ญ.กวนิทิพย ์  เรืองแกว้
326 28 8394 ด.ต.หญิงจุไรวรรณ  ขนุทอง เมือง ด.ช.ณฐกร  จนัทร์นพรัตน์
327 253 8944 พ.ต.ท.บุญฤทธ์ิ  มุขวฒัน์ เมือง ด.ญ.ธญัวรัตม ์ มุขวฒัน์
328 25 9073 ด.ต.ศุภชยั  แกว้สะอาด เมือง ด.ช.กีรติกร  แกว้สะอาด
329 36 9222 ร.ต.อ.จรัญ  ช่วยแกว้ เมือง ด.ญ.ณิชากร  ช่วยแกว้
330 259 9619 ด.ต.ประสิทธ์ิ  ทองตาํลึง เมือง ด.ญ.ขวญัชนก  ทองตาํลึง
331 149 10081 ด.ต.ธงรพ  โอชุม เมือง ด.ช.ธนพชัญ ์ โอชุม
332 153 10611 ด.ต.โสธร  ประเสริฐ เมือง ด.ช.ชนินทร์  ประเสริฐ
333 150 6861 ด.ต.จิรศกัด์ิ  เรืองเวช โมถ่าย ด.ช.วชิรวชิญ ์  เรืองเวช
334 288 8195 ร.ต.อ.วทิยา  ช่วยมาก โมถ่าย ด.ญ.พิชญาภคั  ช่วยมาก
335 173 8443 ด.ต.สยาม  ธิมากลุ โมถ่าย ด.ช.นฐัพงษ ์  ธิมากลุ
336 61 9456 ด.ต.อารักข ์ เพชรเขียว โมถ่าย ด.ญ.ญาธิดา  เพชรเขียว
337 14 10847 พ.ต.ท.อาํนาจ  ประพนัธ์ โมถ่าย ด.ช.ณกฤต  ประพนัธ์
338 367 6860 ด.ต.ธเนศ  จนัทเวช วภิาวดี ด.ญ.ณฐัริณีย ์ จนัทเวช
339 254 7757 ด.ต.วจิิตร  คีรีรัตน์ วภิาวดี ด.ช.ปรินทร์  คีรีรัตน์
340 255 7757 ด.ต.วจิิตร  คีรีรัตน์ วภิาวดี ด.ช.ศิลป์ชยั  คีรีรัตน์
341 256 7757 ด.ต.วจิิตร  คีรีรัตน์ วภิาวดี ด.ญ.ปิยะฉตัร  คีรีรัตน์
342 97 8812 ด.ต.สมบติั  พฒันสิงห์ วภิาวดี ด.ช.ศุภกิจ  พฒันสิงห์
343 98 8812 ด.ต.สมบติั  พฒันสิงห์ วภิาวดี ด.ญ.พชัรพร  พฒันสิงห์
344 230 9139 ด.ต.วชิยั  ทิพยท์าทอง วภิาวดี ด.ญ.ณฎัฐิมา  ทิพยท์าทอง

345 231 9139 ด.ต.วชิยั  ทิพยท์าทอง วภิาวดี ด.ช.วริิทธ์ิพล  ทิพยท์าทอง
346 341 6341 ด.ต.เริงฤทธ์ิ  วงัวเิศษกศุล วภิาวดี ด.ญ.ดลยา  วงัวเิศษกศุล
347 289 5672 ด.ต.พรหมมาตร์  อภยัรัตน์ เวยีงสระ ด.ช.กอ้งองักรู  อภยัรัตน์
348 105 5784 ด.ต.ณรงค ์ มะลิวลัย์ เวยีงสระ ด.ช.ณณฐั  มะลิวลัย์
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349 290 6268 ด.ต.อาํนาจ  ทองละมุน เวยีงสระ ด.ช.อนาวนิ  ทองละมุน
350 213 6496 ด.ต.ปราโมทย ์ อุตะปะละ เวยีงสระ ด.ช.ธีรเมศวร์   อุตะปะละ
351 76 7537 ร.ต.อ.สุรเชษฐ ์ ใจสมุทร เวยีงสระ ด.ช.ธนพล ใจสมุทร
352 191 9142 ร.ต.อ.ประวติั  ศรีเทพ เวยีงสระ ด.ญ.เนตรนภา  ศรีเทพ
353 251 5692 ร.ต.อ.วฒิุเลิศ  เมืองหนู ศฝร.ภ.8 ด.ช.ทตัเทพ  เมืองหนู
354 287 5764 ด.ต.สมยคุ  เรือนไทย ศฝร.ภ.8 ด.ช.พชร  เรือนไทย
355 312 7145 ด.ต.หญิงมยรุา  เจริญแกว้ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ชนาภา  เจริญแกว้
356 29 7864 ร.ต.ต.ทวศีกัด์ิ  เพชรหนู ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ทสันนัทน ์เพชรหนู
357 119 8099 ร.ต.ต.สมัฤทธ์ิ  หนกัแกว้ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภีมากร  หนกัแกว้
358 286 8436 ด.ต.โกมินทร์  สาริพฒัน์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธนภทัร  สาริพฒัน์
359 108 8840 พ.ต.ท.หญิง กรวภิา  เมืองแมน ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธนชันนัท ์  เมืองแมน
360 99 8881 ร.ต.อ.เด่นชยั  แกว้เกิดเถ่ือน ศฝร.ภ.8 ด.ญ.นภสร  แกว้เกิดเถ่ือน
361 247 8949 ดต.หญิงณิชาต ์ อินทรอกัษร ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ณรสิตา  อินทรอกัษร
362 102 8977 ร.ต.ต.ธวชัชยั  ชูจิตร ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ณฎัฐชุ์ดา   ชูจิตร
363 279 9078 ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ณฐักรณ์  เกิดแกว้
364 23 9217 พ.ต.ท.จิรัชฌานนท ์ สุรกลุ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ปัณณธร สุรกลุ
365 270 9258 ด.ต.ประยงค ์ ไชยสงคราม ศฝร.ภ.8 ด.ช.พฒิุพงศ ์  ไชยสงคราม
366 109 9357 ด.ต.ปรีชา  พลาคม ศฝร.ภ.8 ด.ญ.กมลวรรณ พลาคม
367 327 10181 ด.ต.ณรงคเ์ดช  วรรณเตม็ ศฝร.ภ.8 ด.ช.วรกว ี  วรรณเตม็
368 239 10272 ด.ต.ชาญณรงค ์ แสวงจิตร ศฝร.ภ.8 ด.ช.พฒิุภทัร์  แสวงจิตร
369 241 10272 ด.ต.ชาญณรงค ์ แสวงจิตร ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภคัภทัร์  แสวงจิตร
370 334 5131 ด.ต.กษิเดช  เงาพิทกัษศิ์ลปิน ศพฐ.8 ด.ญ.ณฐัณิชา  เงาพิทกัษศิ์ลปิน
371 5 5576 ด.ต.วรายทุธ  โลหิตธาดา ศพฐ.8 ด.ช.นครบาล  โลหิตธาดา
372 96 6484 ด.ต.สมศกัด์ิ  อินทร์สงัข์ ศพฐ.8 ด.ญ.ฐิติรัตน ์อินทร์สงัข์
373 252 6567 ด.ต.พยงค ์ เพชรสุวรรณ ศพฐ.8 ด.ช.ปฐพี  เพชรสุวรรณ
374 208 6826 ด.ต.พงศกร  หอกแสง ศพฐ.8 ด.ช.อรรถกฤต  หอกแสง
375 6 7992 ด.ต.สมภพ  ใจเยน็ ศพฐ.8 ด.ช.ชิษณุชา   ใจเยน็
376 122 8055 พ.ต.ท.สมบุญ  ศรีวรุิฬห์โชติ ศพฐ.8 ด.ญ.ปณิดา  ศรีวรุิฬห์โชติ
377 360 9211 ร.ต.อ.เอกภกัด์ิ  รัตนพนัธ์ ศพฐ.8 ด.ญ.อญัญณฎัฐ ์ รัตนพนัธ์
378 215 4749 ร.ต.อ.พรสิทธ์ิ  วงศสุ์วฒัน์ เสวยีด ด.ช.จตุรพร วงศสุ์วฒัน์
379 328 6528 ด.ต.สมบติั  จนัทรัตน์ เสวยีด ด.ญ.พชัรินทร์  จนัทรัตน์
380 131 7022 ด.ต.สมควร  ราชพิทกัษ์ เสวยีด ด.ช.พงศภคั  ราชพิทกัษ์
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381 263 7689 ด.ต.บรรดาศกัด์ิ  คลา้ยเหลือ เสวยีด ด.ช.ณฐัพล  คลา้ยเหลือ
382 264 8267 พ.ต.ท.รณรงค ์ พลูสวสัด์ิ เสวยีด ด.ญ.ณฐัธนนัท ์ พลูสวสัด์ิ
383 89 10085 ด.ต.อรุณ  ประเสริฐสงัข์ เสวยีด ด.ญ.ณฏัฐธ์ญา  ประเสริฐสงัข์

รวมจํานวนเงิน 344,700.00 รวม   383   ราย




