
ลาํดบั เอกสาร ทะเบียน ยศ  ช่ือ - ช่ือสกลุ สงักดั ช่ือบุตร เลขท่ีบญัชี

1 48 5905 ด.ต.วรพล  ศรีบวัทอง กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ญ.ชนากานต ์ ศรีบวัทอง
2 2 5926 ด.ต.วรีะโชติ  อ่อนเอ่ียม กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ช.นรวชิญ ์อ่อนเอียม
3 3 5926 ด.ต.วรีะโชติ  อ่อนเอ่ียม กก.สส.(รวม นปพ.) น.ส.ชาลิสา อ่อนเอ่ียม
4 558 6029 ด.ต.ธนกร  รักสะอาด กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ช.ภูบดี  รักสะอาด
5 13 6195 ด.ต.พงษศ์กัด์ิ  สมาธิ กก.สส.(รวม นปพ.) นายชุติพนธ์  สมาธิ
6 403 6197 ด.ต.วชิยั  แดงงาม กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ญ.บุณยวร์ี  แดงงาม
7 404 6197 ด.ต.วชิยั  แดงงาม กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ญ.บุณยานุช   แดงงาม
8 69 6371 ด.ต.มานพ  ชูรีย์ กก.สส.(รวม นปพ.) นายสรรเพชญ ชูรีย์
9 538 8786 ด.ต.วทิยา เจริญฤทธ์ิ กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ญ.อญัชิษฐา เจริญฤทธ์ิ

10 43 11039 ด.ต.ไกรสิทธ์ิ จิตราภิรมย์ กก.สส.(รวม นปพ.) นายพงศทศัน ์  จิตราภิรมย์
11 19 11075 ด.ต.สุเมธ  ถึงเจริญ กก.สส.(รวม นปพ.) ด.ญ.ธญัวรัตน ์  ถึงเจริญ
12 373 4793 ด.ต.อนุวฒัน ์ เจียรพนัธ์ กาญจนดิษฐ์ นายกฤติน  เจียรพนัธ์
13 557 4795 ด.ต.อธิณฎัฐ ์ ปลอ้งนิราศ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.จิรสุดา  ปลอ้งนิราศ
14 377 4808 ร.ต.อ.วชัรา  ชุมเชิงกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.วฒันชยั  ชุมเชิงกาญจน์
15 379 5375 ด.ต.วรีะชาติ  ทองชยั กาญจนดิษฐ์ ด.ช.กษิดิศ  ทองชยั
16 374 5520 ด.ต.สุรินทร์  สารสิทธ์ิ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ธมลวรรณ  สารสิทธ์ิ
17 381 6135 ด.ต.ภูวดล  แกว้มณี กาญจนดิษฐ์ น.ส.กสุุมาภรณ์   แกว้มณี
18 372 6335 ด.ต.พนัธ์ุไทย  วชิรัตน์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.พรรณพชัร  วชิรัตน์
19 382 6338 ด.ต.ธนากฤต  ช่ืนพร้อม กาญจนดิษฐ์ นายเสฎฐวฒิุ  ช่ืนพร้อม

20 383 6338 ด.ต.ธนากฤต  ช่ืนพร้อม กาญจนดิษฐ์ นายพนสัพงศ ์ ช่ืนพร้อม
21 375 6993 ด.ต.นิกร  เสนานอ้ย กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ศิรวฐั  เสนานอ้ย
22 376 6993 ด.ต.นิกร  เสนานอ้ย กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ดรัลพร  เสนานอ้ย
23 370 7216 ด.ต.สมพงศ ์ สุขศรี กาญจนดิษฐ์ นายวรินทร์  สุขศรี
24 371 7216 ด.ต.สมพงศ ์ สุขศรี กาญจนดิษฐ์ น.ส.พิมพช์นก  สุขศรี
25 380 7819 ด.ต.เอกชยั  สงพฒันแ์กว้ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ดารากร  สงพฒันแ์กว้
26 378 7942 ด.ต.พรเทพ  วยิทุธ์ิ กาญจนดิษฐ์ นายจีรวฒัน ์ วยิทุธ์ิ

27 52 8007 ร.ต.ต.สุนทร  อุนทรีจนัทร์ กาญจนดิษฐ์ นายภูมิรพี  อุนทรีจนัทร์

28 53 8007 ร.ต.ต.สุนทร  อุนทรีจนัทร์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ศุภิสรา  อุนทรีจนัทร์
29 351 8943 ร.ต.อ.อมรศกัด์ิ  กล่ินเมฆ กาญจนดิษฐ์ น.ส.อฑัฒอ์มล   กล่ินเมฆ
30 124 9024 ร.ต.ต.วชัระ  ด่านภู่วงศ์ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ปวสิรา   ด่านภู่วงศ์
31 125 9024 ร.ต.ต.วชัระ  ด่านภู่วงศ์ กาญจนดิษฐ์ นายปวริศ   ด่านภู่วงศ์
32 126 9024 ร.ต.ต.วชัระ  ด่านภู่วงศ์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ปวติรา   ด่านภู่วงศ์
33 546 9042 ร.ต.อ.ชชัวาล  กล่ินเมฆ กาญจนดิษฐ์ น.ส.พิชชานนัท ์ กล่ินเมฆ
34 549 6788 พ.ต.ท.พงศเ์กษม  ธนวนิชนาม เกาะเต่า น.ส.ปริณดา  ธนวนิชนาม
35 169 5613 ด.ต.สุชาติ  ช่วยพิชยั เกาะพะงนั ด.ช.ปรมินทร์  ช่วยพิชยั

รายช่ือสมาชิกยืน่ขอรับทุนการศึกษาบุตร ประเภททุนส่งเสริมระดบัมธัยม   ทุนละ1,100  บาท
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36 170 5639 ด.ต.เอกชยั  โอภิธากร เกาะพะงนั นายศุภณฐั  โอภิธากร
37 560 5639 ด.ต.เอกชยั  โอภิธากร เกาะพะงนั นายคณิศร  โอภิธากร
38 173 6866 ด.ต.สุชาติ  รัตนบุรี เกาะพะงนั น.ส.วรารัตน ์ รัตนบุรี
39 171 6992 ด.ต.สาํเริง  จริตงาม เกาะพะงนั ด.ช.เมธสั  จริตงาม
40 306 7707 ร.ต.อ.จิรศกัด์ิ  โพธ์ิถาวร เกาะพะงนั ด.ช.คริษฐ ์ โพธ์ิถาวร
41 307 7707 ร.ต.อ.จิรศกัด์ิ  โพธ์ิถาวร เกาะพะงนั ด.ช.ชยพล  โพธ์ิถาวร
42 457 8442 ร.ต.ต.ณฐัปดตัช ์ ภาสกนธ์ เกาะพะงนั ด.ช.ณฐัชยกนธ์  ภาสกนธ์
43 174 8866 ด.ต.พงศศ์กัด์ิ  แสงขาํ เกาะพะงนั นายนิธิพชัร  แสงขาํ
44 175 9911 พ.ต.ท.ธนวฒัน ์ สุขคะตะ เกาะพะงนั น.ส.พณัณิตา  สุขคะตะ
45 395 10238 พ.ต.ท.จิรวตัร  ไตรเมศ เกาะพะงนั นายทกัษด์นยั  ไตรเมศ
46 172 3868 ด.ต.ณรงค ์ หนูทอง เกาะสมุย ด.ช.จิตรอนนัต ์ หนูทอง
47 215 3868 ด.ต.ณรงค ์ หนูทอง เกาะสมุย น.ส.พลอยพรรณราย  หนูทอง
48 216 3868 ด.ต.ณรงค ์ หนูทอง เกาะสมุย นายกีรติ  หนูทอง
49 419 5396 ร.ต.ต.กมล  ทองพนัธ์ เกาะสมุย น.ส.ชรินรัตน ์ ทองพนัธ์
50 422 5961 ด.ต.มนตรี  สุขเสวยีด เกาะสมุย ด.ญ.มญัฑิตา  สุขเสวยีด
51 303 7121 ร.ต.ท.สุชาติ  เพชรประดบั เกาะสมุย ด.ช.ปรเมษฐ ์ เพชรประดบั
52 418 7356 ด.ต.ยทุธจกัร  ทองรอด เกาะสมุย ด.ช.อคัรพร  ทองรอด
53 421 7447 ร.ต.อ.อิศเรศ  สาํเนียงหวาน เกาะสมุย ด.ญ.ชนิกานต ์ สาํเนียงหวาน
54 420 7494 ร.ต.ท.จรัส  พฒันท์อง เกาะสมุย ด.ญ.ป่ินเกลา้  พฒันท์อง
55 507 4824 ด.ต.โอฬาร  เอียดฉิม ขนุทะเล นายวศิน  เอียดฉิม

56 508 4824 ด.ต.โอฬาร  เอียดฉิม ขนุทะเล ด.ญ.วริศรา  เอียดฉิม

57 482 5466 ด.ต.องอาจ  จุลภกัด์ิ ขนุทะเล ด.ญ.ฐิญาดา  จุลภกัด์ิ
58 511 6560 ด.ต.อาํนาจ  เนตรนอ้ย ขนุทะเล น.ส.ธญัชนก   เนตรนอ้ย
59 510 6561 ด.ต.กิตติพงศ ์ หมัน่ไชย ขนุทะเล นายเดชดนยั  หมัน่ไชย
60 497 6886 ร.ต.อ.สุวทิย ์ ทองคาํแท้ ขนุทะเล ด.ช.ดุลยวตั  ทองคาํแท้
61 509 7136 ด.ต.ณฐัพงศ ์ แท่นนิล ขนุทะเล ด.ช.รัญชนร์วนิท ์ แท่นนิล
62 408 7620 ด.ต.สุพจน ์ จนัทรักษ์ ขนุทะเล ด.ช.สนัติพงศ ์ จนัทรักษ์
63 310 7845 ด.ต.เกริกไกร  หนูสุวรรณ ขนุทะเล ด.ช.พศุตม ์ หนูสุวรรณ
64 498 9033 พ.ต.ท.ศราวฒิุ  โคกพลู ขนุทะเล นายเนติวฒิุ  โคกพลู
65 506 10106 ด.ต.สมชาย  ทองรุด ขนุทะเล ด.ช.พิทกัษพล  ทองรุด
66 474 10978 ร.ต.อ.เลิศ  ศรีรักษา ขนุทะเล ด.ญ.กณัฐชา  ศรีรักษา
67 299 3147 ร.ต.ต.สมพงศ ์ ตรีทิพยภิ์ญโญ เขานิพนัธ์ นายธชัชยั   ตรีทิพยภิ์ญโญ
68 448 5335 ด.ต.สมพร  ทองเสน เขานิพนัธ์ นายณฐัวฒิุ  ทองเสน
69 180 6425 พ.ต.ท.สุนทร  ธฤตเกษตร เขานิพนัธ์ น.ส.ชนิกานต ์ธฤตเกษตร

70 599 6553 ด.ต.บดินทร์  หนูนิล เขานิพนัธ์ นายดนุรุจน ์ หนูนิล
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71 447 7983 ด.ต.ไพฑูลย ์ ธรฤทธ์ิ เขานิพนัธ์ ด.ช.ชาคริต  ธรฤทธ์ิ
72 44 8795 ด.ต.ภูมิศิลป์ พิชยั เขานิพนัธ์ นายกิตติสุพฒัน ์ พิชยั
73 442 9071 พ.ต.ท.บริสุทธ์ิ   เจริญรักษ์ เขานิพนัธ์ ด.ช.ณภทัร  เจริญรักษ์
74 446 9497 พ.ต.ท.วทันา  จนัทร์ส่ง เขานิพนัธ์ ด.ช.พงศภคั  จนัทร์ส่ง
75 62 10218 ด.ต.อดิสรณ์  ละมา้ย เขานิพนัธ์ นายพีรณฐั  ละมา้ย
76 63 10736 ด.ต.ณรงค ์ ชุมโรย เขานิพนัธ์ ด.ช.กิตติรัฐ  ชุมโรย
77 346 3844 ร.ต.ท.ณรงค ์ ซา้ยเกล้ียง คีรีรัฐนิคม ด.ช.สณัหณฐั  ซา้ยเกล้ียง

78 345 5575 ด.ต.สมหมาย  ชูเชิด คีรีรัฐนิคม นายอคัรพล  ชูเชิด
79 347 5579 ด.ต.เดชา  แกว้ทองสร คีรีรัฐนิคม นายฉตัรมงคล   แกว้ทองสร
80 42 5729 ด.ต.จุมพล  อินทมะโน คีรีรัฐนิคม น.ส.กญัญพชัร  อินทมะโน
81 340 5731 ด.ต.ชุมพร  บาํรุงรัตน์ คีรีรัฐนิคม น.ส.จุฑารัตน ์ บาํรุงรัตน์

82 341 5731 ด.ต.ชุมพร  บาํรุงรัตน์ คีรีรัฐนิคม น.ส.รัชดาภรณ์  บาํรุงรัตน์

83 461 5803 ด.ต.ศุภศิลป์  อินชนะ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.อชิรญาณ์   อินชนะ
84 462 5803 ด.ต.ศุภศิลป์  อินชนะ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ณฐัวลญัช ์ อินชนะ

85 104 5991 ด.ต.ธิติพฒัน ์ ยดืยาว คีรีรัฐนิคม ด.ช.กฤตพฒัน ์ ยดืยาว
86 60 6307 ร.ต.ต.ธงไชย  สุทธิศิลป์ คีรีรัฐนิคม ด.ช.ธนดล   สุทธิศิลป์
87 588 6385 ด.ต.วริะภทัร  เขม็กาญจนะ คีรีรัฐนิคม นายสุรพงศ ์ เขม็กาญจนะ
88 572 6424 ด.ต.มนตรี  ภู่สุวรรณ คีรีรัฐนิคม นายราเชน  ภู่สุวรรณ

89 485 6763 ร.ต.อ.สุรสิทธ์ิ  ทองเลก็ คีรีรัฐนิคม น.ส.บณัฑิตา   ทองเลก็
90 486 6969 ร.ต.อ.ดิเรก  นากลู คีรีรัฐนิคม ด.ญ.สิริรัตน ์ นากลู
91 469 7051 ร.ต.อ.สิปปกร  เสียงหวาน คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ศิริภสัสร  เสียงหวาน
92 478 7273 ร.ต.อ.อนิรุตร์  พลรักษ์ คีรีรัฐนิคม นายอวรุิทธ์  พลรักษ์
93 589 7456 ด.ต.อารักษ ์ ศรีนาวา คีรีรัฐนิคม นายรุ่งรดิศ   ศรีนาวา
94 397 7670 ด.ต.นิกร  อินทร์ยา่นยาว คีรีรัฐนิคม ด.ช.ธนกร  อินทร์ยา่นยาว
95 398 7670 ด.ต.นิกร  อินทร์ยา่นยาว คีรีรัฐนิคม น.ส.ชนิกานต ์ อินทร์ยา่นยาว

96 342 8205 ด.ต.สายนัต ์ เขียวคง คีรีรัฐนิคม ด.ช.ธนธรณ์  เขียวคง
97 240 8420 ร.ต.อ.หญิงจิราภรณ์  ชาํนินวล คีรีรัฐนิคม นายณฤเบท ชาํนินวล
98 241 8420 ร.ต.อ.หญิงจิราภรณ์  ชาํนินวล คีรีรัฐนิคม ด.ช.จิรวตัร์  ชาํนินวล
99 594 8804 ร.ต.อ.ธนพลกฤษณ์  ศรีกลุวงษ์ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.กญัญาพฒัน ์ ศรีกลุวงษ์

100 544 9216 ด.ต.สุธรรม  สมัพนัธ์ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.วมิลสิริ  สมัพนัธ์
101 545 9216 ด.ต.สุธรรม  สมัพนัธ์ คีรีรัฐนิคม ด.ช.สิงหนาท  สมัพนัธ์

102 579 10000 พ.ต.ท.กิตติพงศ ์ เทพหนู คีรีรัฐนิคม ด.ช.สิรวชิ  เทพหนู
103 18 6284 ร.ต.อ.สมเกียติ  สงัขน์าค เคียนซา ด.ช.สิรภพ  สงัขน์าค

104 600 6288 ด.ต.พรเทพ  ณ เจริญ เคียนซา นายชนวร์ี  ณ เจริญ
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105 601 6288 ด.ต.พรเทพ  ณ เจริญ เคียนซา ด.ญ.นภสร  ณ เจริญ
106 263 6289 ด.ต.ธิระวทิย ์ สุขแท้ เคียนซา ด.ช.วรัตถเ์อก  สุขแท้
107 262 6382 ด.ต.สรรชยั  คงท่าฉาง เคียนซา ด.ช.กฤชนนท ์ คงท่าฉาง
108 244 6623 ด.ต.วรีะโชติ  โยธาทยั เคียนซา น.ส.พฒันวดี  โยธาทยั
109 266 7050 ด.ต.สุธรรม  ดารารัตน์ เคียนซา น.ส.ธญัวดี  ดารารัตน์
110 292 7168 ด.ต.จิระวทุธ  ศรีวรัิกษ์ เคียนซา ด.ญ.ธนภรณ์   ศรีวรัิกษ์
111 144 7433 ด.ต.ณรงคช์ยั  สงัขภิรมย์ เคียนซา ด.ช.นราเทพ  สงัขภิรมย์
112 245 7479 ร.ต.อ.นวพล  พุม่มาก เคียนซา นายนฤพล  พุม่มาก
113 260 7479 ร.ต.อ.นวพล  พุม่มาก เคียนซา นายนฤเบส  พุม่มาก
114 264 8475 ด.ต.สุวฒัน ์ จนัทร์แจ่ม เคียนซา ด.ช.กนธนนัต ์ จนัทร์แจ่ม

115 247 8643 ร.ต.อ.ปัณณวฒัน ์  ทองชาติ เคียนซา ด.ญ.ลกัษิกา  ทองชาติ
116 289 9043 ร.ต.อ.ภคัพล  นวนเปียน เคียนซา นายณฐัดนยั  นวนเปียน

117 261 9063 ร.ต.ต.มีศกัด์ิ  จรดาํ เคียนซา ด.ญ.สุทธญาณ์  จรดาํ
118 248 9373 ด.ต.วมิล  หม่ืนชนะ เคียนซา น.ส.ลลิภทัร  หม่ืนชนะ

119 291 9500 พ.ต.ท.โชคชยั  สุทธิเมฆ เคียนซา ด.ช.บณัฑตั  สุทธิเมฆ

120 246 9602 ร.ต.อ.สนัติ  อ่อนพร้อม เคียนซา ด.ช.ภูธเนศ  อ่อนพร้อม
121 249 11070 พ.ต.ท.พยงศกัด์ิ  เพชรรอบ เคียนซา นายกอ้งกฤดากร  เพชรรอบ

122 230 4748 ด.ต.ขจรศกัด์ิ  เครือหงษ์ ชยับุรี ด.ช.ณฎัฐศกัด์ิ  เครือหงษ์

123 604 5508 ด.ต.สาธิต  ดิษฐอ์าํไพ ชยับุรี ด.ช.ศุภวชิญ ์ ดิษฐอ์าํไพ
124 605 5508 ด.ต.สาธิต  ดิษฐอ์าํไพ ชยับุรี น.ส.ธนชัพร  ดิษฐอ์าํไพ
125 229 5887 ด.ต.นพดล  สงัขเ์ล่ือน ชยับุรี ด.ช.ธนชาติ  สงัขเ์ล่ือน
126 232 5889 ด.ต.สุชาติ  โตะ๊หลาง ชยับุรี นายธนบดี  โตะ๊หลาง
127 405 6203 ด.ต.เอกชยั  บุษยเ์พชร ชยับุรี ด.ญ.ณฐัวภิา  บุษยเ์พชร
128 406 6204 ด.ต.นิพนธ์  ชาญณรงค์ ชยับุรี ด.ช.ศุภศิลป์  ชาญณรงค์
129 252 7602 ด.ต.ชยัณรงค ์ รัตนะ ชยับุรี ด.ญ.วริษรา  รัตนะ
130 228 9691 ร.ต.อ.ววิรรธน ์ สิงหพนัธ์ุ ชยับุรี ด.ญ.พิชญธิตา  สิงหพนัธ์ุ
131 321 3932 ร.ต.ต.สุวทิย ์ ยิม้ฉอด ไชยา ด.ช.อภิวฒิุ  ยิม้ฉอด
132 521 4454 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ  รุกเขต ไชยา น.ส.เกศกนก  รุกเขต
133 293 5739 ด.ต.สมภพ  เครืองา้ว ไชยา น.ส.มณฑิตา  เครืองา้ว
134 523 5829 ด.ต.ศกัด์ิชาย  แสงประจง ไชยา ด.ช.ภูรินทร์  แสงประจง
135 524 5829 ด.ต.ศกัด์ิชาย  แสงประจง ไชยา ด.ช.กวนิภพ   แสงประจง
136 141 5946 ร.ต.ต.สุรินทร์  รักษภ์กัดี ไชยา นายวริทธ์ิ  รักษภ์กัดี
137 522 6501 ด.ต.กานตพงศ ์ ศิวายพราหมณ์ ไชยา ด.ญ.ศุภรัสม์ิ  ศิวายพราหมณ์
138 392 6502 ด.ต.นพดล     เทียมยม ไชยา ด.ญ.กฤติมา   เทียมยม
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139 525 7478 ด.ต.ไพศาล  บวัเพชร ไชยา ด.ญ.อมราภรณ์  บวัเพชร
140 139 9285 ด.ต.สาโรช  แกว้เพชร ไชยา ด.ญ.ศุภิตา  แกว้เพชร
141 4 5193 ด.ต.สมพร  ดาํรัตนมณี ดอนสกั น.ส.จุฑามาศ  ดาํรัตนมณี
142 5 7654 ด.ต.ทิวตัถ ์ ทวทีรัพย์ ดอนสกั นายณฐวฒัน ์ ทวทีรัพย์
143 98 8534 ร.ต.ท.ยศ  คงพยคัฆ์ ดอนสกั ด.ช.กษิดิศ  คงพยคัฆ์
144 540 8884 พ.ต.ท.สิริชยั  ทิพยบ์รรพต ดอนสกั ด.ช.สิริโชค  ทิพยบ์รรพต
145 541 8884 พ.ต.ท.สิริชยั  ทิพยบ์รรพต ดอนสกั ด.ช.สิริมงคล  ทิพยบ์รรพต
146 344 8976 ด.ต.มนูญ  เขียวมา ดอนสกั น.ส.วไิลลกัษณ์  เขียวมา
147 542 5941 ด.ต.ธานินทร์  กา้วศิริรัตน์ ตรวจคนเขา้เมือง น.ส.จิณณพตั  กา้วศิริรัตน์
148 334 8726 ร.ต.ต.ธรรมนูญ  แพนอ้ย ตรวจคนเขา้เมือง นายณฐัภพ  แพนอ้ย
149 279 3730 ด.ต.วรีะศกัด์ิ  เพช็รศรี ต่างจงัหวดั ด.ช.กว ี เพช็รศรี
150 71 4018 ร.ต.อ.วมิลชยั  อินทร์ทอง ต่างจงัหวดั นายวริิทธ์ิพล  อินทร์ทอง
151 99 4029 ด.ต.กณิศพงศ ์ ชินวงศ์ ต่างจงัหวดั นายธนดล  ชินวงศ์
152 563 4230 ด.ต.สุชาติ  คลา้ยฉิม ต่างจงัหวดั น.ส.กนัติชา   คลา้ยฉิม
153 76 4362 พ.ต.ต.เพชรสวสัด์ิ  สทานสตัย์ ต่างจงัหวดั นายนนัทชาติ  สทานสตัย์
154 33 5137 ด.ต.จรัญ  อินทร์คง ต่างจงัหวดั นายภูริณฐั  อินทร์คง
155 236 5208 ด.ต.กษิกร  นพวราหิรัญ ต่างจงัหวดั นายภูวกร  นพวราหิรัญ
156 578 5517 ร.ต.อ.สุชาติ  หนูชยัแกว้ ต่างจงัหวดั นายศรัญย ู หนูชยัแกว้
157 132 5640 ด.ต.สมมิตร  หม่อมนวล ต่างจงัหวดั ด.ช.ปิติพนัธ์  หม่อมนวล
158 133 5640 ด.ต.สมมิตร  หม่อมนวล ต่างจงัหวดั ด.ช.ฐิติพนัธ์   หม่อมนวล
159 290 5883 ด.ต.อุทยั  ไชยสวสัด์ิ ต่างจงัหวดั ด.ช.ลทัธโชติ  ไชยสวสัด์ิ
160 364 6164 ด.ต.ชาํนาญ  รักชนะ ต่างจงัหวดั ด.ช.นิติภูมิ  รักชนะ
161 366 6164 ด.ต.ชาํนาญ  รักชนะ ต่างจงัหวดั ด.ช.ภูวดล  รักชนะ
162 34 6230 พ.ต.ต.เกษมศกัด์ิ  คชเวช ต่างจงัหวดั น.ส.ธญานิษฐ ์  คชเวช
163 217 6240 ด.ต.วรชยั  วทิา ต่างจงัหวดั นายปุญญพฒัน ์ วทิา
164 212 6469 ร.ต.ท.นพพงศ ์ ปานทุ่ม ต่างจงัหวดั ด.ช.สุรพศั ปานทุ่ม
165 568 6559 ร.ต.อ.อภิชาติ  บุหลนั ต่างจงัหวดั ด.ญ.กลัยรัตน ์ บุหลนั
166 210 6592 ร.ต.อ.สญัญา  กล่อมสุข ต่างจงัหวดั ด.ช.สณัหนฐั  กล่อมสุข
167 65 6688 ร.ต.อ.ชอบ  พวงทอง ต่างจงัหวดั นายชยพล  พวงทอง
168 211 7020 ด.ต.ภทัรภพ ถ่ินเทพา ต่างจงัหวดั นายกฤตพล ถ่ินเทพา
169 6 7192 ร.ต.อ.สุขมุ  นาคบาํรุง ต่างจงัหวดั นายสิรวชิญ ์ นาคบาํรุง
170 367 7196 วา่ท่ี พ.ต.ต.วนิยั  ร่ืนรส ต่างจงัหวดั ด.ช.ปภพ  ร่ืนรส
171 112 7286 ด.ต.หญิง กรกฏ  งามประดิษฐ ต่างจงัหวดั น.ส.ปัณฑิตา  งามประดิษฐ
172 15 7414 ด.ต.เอกรัตน ์ ปลอดอ่อน ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชญธิดา   ปลอดอ่อน
173 67 7521 ร.ต.อ.วรัิตน ์ เพชรชู ต่างจงัหวดั น.ส.สวพรรณ   เพชรชู
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174 513 7557 พ.ต.ท.นุกลู  แกว้ปลอด ต่างจงัหวดั นายพลกฤต   แกว้ปลอด
175 258 7578 พ.ต.ท.ธีระศกัด์ิ  เจริญพงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.ทตัเทพ  เจริญพงศ์
176 472 7650 ด.ต.หญิง ธนทั  ยอ้ยบุญมา ต่างจงัหวดั ด.ช.กฤติน  ยอ้ยบุญมา
177 473 7650 ด.ต.หญิง ธนทั  ยอ้ยบุญมา ต่างจงัหวดั น.ส.จินดามณี  ยอ้ยบุญมา
178 1 7721 ร.ต.อ.พิพฒัชยั  เส้งรอด ต่างจงัหวดั นายณภทัร  เส้งรอด
179 160 7908 ด.ต.รณยศ  แกว้หีต ต่างจงัหวดั ด.ช.ฐาน  แกว้หีต
180 161 7908 ด.ต.รณยศ  แกว้หีต ต่างจงัหวดั ด.ช.ธีร์  แกว้หีต
181 308 8025 พ.ต.ท.เจริญ  เกิดแกว้ ต่างจงัหวดั ด.ช.วรีภทัร   เกิดแกว้
182 417 8260 ด.ต.ธวชัชยั  ใจหา้ว ต่างจงัหวดั น.ส.ธญัวดี  ใจหา้ว
183 129 8449 ด.ต.สุทิน  ประวติั ต่างจงัหวดั ด.ช.ภูริพรรษ  ประวติั
184 454 8499 ด.ต.สุรินทร์  นุย้โถง ต่างจงัหวดั ด.ช.กรดล  นุย้โถง
185 56 8690 ด.ต.อุเทน  หนูทอง ต่างจงัหวดั นายพงศไ์พบูลย ์ หนูทอง
186 456 8791 ด.ต.หญิง อนญัญา บุญวงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.พศวตั  บุญวงศ์
187 111 8800 จ.ส.ต.หญิง ศิริวรรณ สุวรรณรัตน์ ต่างจงัหวดั ด.ช.ศิริพงศ ์ สุวรรณรัตน์
188 49 8830 ด.ต.สุชาติ  ชูปัน ต่างจงัหวดั น.ส.ทิฆมัพร  ชูปัน
189 221 8887 ร.ต.ต.นทีธร   เพง็จาํรัส ต่างจงัหวดั นายศุภศิลป์  เพง็จาํรัส
190 314 9099 ด.ต.ณรงค ์  ศรีเมฆ ต่างจงัหวดั ด.ช.นิพิฐพนธ์   ศรีเมฆ
191 315 9099 ด.ต.ณรงค ์  ศรีเมฆ ต่างจงัหวดั น.ส.นภสร  ศรีเมฆ
192 500 9119 ด.ต.ทวศีกัด์ิ  แกว้เจริญ ต่างจงัหวดั น.ส.สุนญัญา  แกว้เจริญ
193 517 9119 ด.ต.ทวศีกัด์ิ  แกว้เจริญ ต่างจงัหวดั น.ส.ณิชกานต ์ แกว้เจริญ
194 235 9176 พ.ต.ท.พล  ขาํโพธ์ิทยั ต่างจงัหวดั ด.ญ.ศุภกร  ขาํโพธ์ิทยั
195 574 9260 ร.ต.อ.วฑูิรย ์ รักษาวงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.เขมณฐั  รักษาวงศ์
196 140 9403 ร.ต.อ.หญิง วจิิตรานุช คาํภูนอก ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณชญานุช  ผึ้งเลก็
197 41 9506 ด.ต.สมชาย  แกว้สี ต่างจงัหวดั น.ส.ธนาวดี  แกว้สี
198 213 9578 พ.ต.ท.สุวทิย ์ ทองอนนัต์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฐัณิชา  ทองอนนัต์
199 214 9578 พ.ต.ท.สุวทิย ์ ทองอนนัต์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฐัสุชา ทองอนนัต์
200 113 9948 ด.ต.ชยัศิริ  ธรรมแกว้ ต่างจงัหวดั น.ส.พิชญสิ์นี  ธรรมแกว้
201 114 9948 ด.ต.ชยัศิริ  ธรรมแกว้ ต่างจงัหวดั ด.ญ.กนกสินี  ธรรมแกว้
202 259 10316 ด.ต.ประเสริฐ  องักาบ ต่างจงัหวดั ด.ช.ธนโชติ  องักาบ
203 50 10447 ด.ต.พิศิษฐ ์ ครรชิต ต่างจงัหวดั นายกววีทัน ์ ครรชิต
204 343 10474 ด.ต.หญิงเขมิกา  จนัทร์ลุน ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปุณยนุช  แกว้หะนาม
205 284 10633 ร.ต.อ.ปิติพงษ ์ เสนชู ต่างจงัหวดั นายศศิศพงศ ์  เสนชู
206 54 10660 พ.ต.ท.สุทศั  พรหมอกัษร ต่างจงัหวดั ด.ญ.กลัยารัตน ์ พรหมอกัษร
207 207 10789 ด.ต.สุเทพ  กงัวาฬ ต่างจงัหวดั ด.ญ.วมิลมาศ  กงัวาฬ
208 323 10844 พ.ต.ท.ธรรมนูญ  สุขอุ่น ต่างจงัหวดั นายธนาธิป  สุขอุ่น
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209 452 11053 ร.ต.อ.วรรณะ ศรีสะระ ต่างจงัหวดั ด.ช.กณวรรธน ์ศรีสะระ
210 603 6263 ด.ต.วริะศกัด์ิ  ธราพร ต่างจงัหวดั นายอษัฎาวธุ   ธราพร
211 455 4794 ร.ต.ต.ชาญณรงค ์ สมุทรเก่า ตาํรวจนํ้า ด.ช.นพกร  สมุทรเก่า
212 439 5227 ด.ต.นพดล  วรีะแพทย์ ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ณฐักมล   วรีะแพทย์
213 437 5387 ด.ต.สาํเนียง  สงัขเ์ล่ือน ตาํรวจนํ้า ด.ช.ภาสกร  สงัขเ์ล่ือน
214 440 5433 ด.ต.สุรเดช  สุทธิรักษ์ ตาํรวจนํ้า ด.ช.จุฑาภทัร  สุทธิรักษ์
215 436 5468 ด.ต.ธน   อคัรธนาบุญญาโชค ตาํรวจนํ้า ด.ช.นภทัร  อคัรธนาบุญญาโชค
216 359 6291 ด.ต.จุมพฎ  โชติช่วง ตาํรวจนํ้า ด.ช.ภาคภูมิ โชติช่วง
217 414 6413 ด.ต.พงศกัด์ิ  ใจหา้ว ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ณฐันรี  ใจหา้ว
218 438 7547 ด.ต.วรีะ  ภูมิเลิศ ตาํรวจนํ้า น.ส.อญัยาว ี ภูมิเลิศ
219 167 8280 ร.ต.ท.สุวฒัน ์ เตียวตระกลู ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ธนพร  เตียวตระกลู
220 168 8280 ร.ต.ท.สุวฒัน ์ เตียวตระกลู ตาํรวจนํ้า น.ส.ชนญัชิดา  เตียวตระกลู
221 157 8451 ด.ต.ชยัทตั  อินทร์ท่าฉาง ตาํรวจนํ้า นายพีรภทัร  อินทร์ท่าฉาง
222 254 8622 ด.ต.ธชัพล  จอนเอียด ตาํรวจนํ้า นายปฏิพล  จอนเอียด
223 255 8622 ด.ต.ธชัพล  จอนเอียด ตาํรวจนํ้า นายภีรพงศ ์ จอนเอียด
224 110 8910 ร.ต.ต.สมนึก  ศรีวหิค ตาํรวจนํ้า ด.ช.นนัทวฒัน ์ศรีวหิค
225 159 8912 ด.ต.สมัพนัธ์  พรหมทองแกว้ ตาํรวจนํ้า ด.ช.ชานน   พรหมทองแกว้
226 28 8927 ด.ต.สิบทิศ  ศิลปี ตาํรวจนํ้า นายตนัติกร  ศิลปี
227 138 8928 ด.ต.ภูณฏัฐศกัย ์ รอดไธสง ตาํรวจนํ้า น.ส.เนตรนรินทร์  รอดไธสง
228 137 8930 ด.ต.สญัญา  เจริญสิน ตาํรวจนํ้า ด.ช.ภาณุพงศ ์ เจริญสิน
229 109 8931 พ.ต.ท.เศรษฐพงศ ์ ทองทราย ตาํรวจนํ้า ด.ญ.วริษฐา  ทองทราย
230 135 9144 ด.ต.สมชาย   ยิง่ยง ตาํรวจนํ้า นายชยธร  ยิง่ยง
231 218 9477 ร.ต.ต.เดชาธร  สองเมืองสุข ตาํรวจนํ้า ด.ช.กิตติมศ์กัด์ิ  สองเมืองสุข
232 566 9477 ด.ต.เดชาธร  สองเมืองสุข ตาํรวจนํ้า นายชนมจัฉริย ์ สองเมืองสุข
233 311 9478 ร.ต.ต.ศุภพงษ ์ หนูแกว้ ตาํรวจนํ้า น.ส.ชญัญานุช    หนูแกว้
234 219 9954 ด.ต.สานาถ  พลายดว้ง ตาํรวจนํ้า ด.ช.ฟารุค  พลายดว้ง
235 108 10838 ด.ต.หญิงพวงรัตน ์ รอดไธสง ตาํรวจนํ้า ด.ช.วชิญศ์รุติ  รอดไธสง
236 158 10839 จ.ส.ต.หญิง เกตนนิ์ภา  ชมแกว้ ตาํรวจนํ้า ด.ช.เผดิมยศ  คงเมือง
237 16 6261 ด.ต.ทวพีร  รุ่ยใหม่ ท่องเท่ียว ด.ช.วชิระ  รุ่ยใหม่
238 123 3974 ร.ต.ต.สมจิตร  บุญศรี ท่าฉาง ด.ญ.พรรณพชัร  บุญศรี
239 149 4283 ด.ต.จาํรัส  อ่วมสกลุ ท่าฉาง ด.ช.ณฐัชนน  อ่วมสกลุ
240 386 4645 ด.ต.เนาว ์ แท่นสงค์ ท่าฉาง ด.ญ.พิมพม์าดา แท่นสงค์
241 130 4730 ด.ต.ณรงคช์ยั  มากจริง ท่าฉาง ด.ช.ชชัพิมุข  มากจริง
242 131 4730 ด.ต.ณรงคช์ยั  มากจริง ท่าฉาง น.ส.ชนญัชิดา  มากจริง
243 396 4735 ร.ต.ต.บรรพต  วรรณวริิยะ ท่าฉาง ด.ช.ชยตุพงศ ์ วรรณวริิยะ
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244 385 6945 ด.ต.ศราวฒิุ  จตุัรงคแ์สง ท่าฉาง ด.ช.กณัฐกะ  จตุัรงคแ์สง
245 143 8965 ร.ต.อ.อาคม  เกษสถิตย์ ท่าฉาง ด.ญพิมพม์าดา  เกษสถิตย์
246 77 10804 ด.ต.สุทธิพงศ ์ นวลไทย ท่าฉาง นายสิทธิพล  นวลไทย
247 384 10843 ร.ต.ต.ภิเชษฐ ์ นาคสุวรรณ์ ท่าฉาง น.ส.ปาวชีนก นาคสุวรรณ์
248 564 5092 ด.ต.บุญพิทกัษ ์ มากมี ท่าชนะ ด.ช.พณิชพล  มากมี
249 322 5525 พ.ต.ต.ถวลัย ์ สุขศิริ ท่าชนะ นายจิรภทัร  สุขศิริ
250 450 6023 ด.ต.ภิรมย ์ สงัขไ์ชย ท่าชนะ ด.ช.นราวชิญ ์  สงัขไ์ชย
251 427 6058 ด.ต.สุชาติ  จิตรากลู ท่าชนะ ด.ช.กิตติกวนิ  จิตรากลู
252 435 6060 ด.ต.พิชยั  กลบัชนะ ท่าชนะ ด.ญ.ธนัยมยั  กลบัชนะ
253 565 6065 ด.ต.สุเทพ  แสงเสน่ห์ ท่าชนะ ด.ญ.รัชนก  แสงเสน่ห์
254 429 6527 ด.ต.อุทยั  กมุลี ท่าชนะ น.ส.นนัทน์ภสั   กมุลี
255 433 6684 ด.ต.เทวนิทร์  สินภิบาล ท่าชนะ นายทศันด์นยั  สินภิบาล
256 430 7413 ร.ต.ต.ชุมพร  เข่ือนโยธา ท่าชนะ น.ส.ธญัพิชชา  เข่ือนโยธา
257 432 8970 ด.ต.ยทุธศกัด์ิ  พานิชกลุ ท่าชนะ ด.ช.ภควตั  พานิชกลุ
258 587 9152 ด.ต.นิทศัน ์ สาลี ท่าชนะ ด.ญ.พณัณิตา  สาลี
259 294 10973 ด.ต.ชยันรงค ์ เนตรเจริญ ท่าชนะ ด.ญ.อิศวรา  เนตรเจริญ
260 554 5475 ร.ต.อ.บุญเรียง  ชูช่วย ท่าชี ด.ช.กฤตเมธ  ชูช่วย
261 424 5760 ด.ต.สุขสนัต ์ ชูแกว้ ท่าชี น.ส.ภคัวลญัชญ ์ ชูแกว้
262 591 5866 ด.ต.อนนัต ์ นกแกว้ ท่าชี นายภคัพล  นกแกว้
263 514 5910 ด.ต.ทิวา  เรืองรัตน์ ท่าชี นายภูมินทร์  เรืองรัตน์
264 399 6855 ด.ต.หญิง สุภาพร  รัตนละออ ท่าชี น.ส.ธญัภรณ์  รัตนละออ
265 177 7081 ด.ต.สาธิต  ชูจิตร ท่าชี ด.ช.ธนภทัร  ชูจิตร
266 178 7081 ด.ต.สาธิต  ชูจิตร ท่าชี ด.ญ.นภทัรชญา  ชูจิตร
267 70 7375 ด.ต.ประมวล  บุญมาก ท่าชี นายอวรุิทธ์ิ  บุญมาก
268 515 7376 ด.ต.พงคท์ร  พวงแกว้ ท่าชี ด.ญ.เมธินี  พวงแกว้
269 562 8586 พ.ต.ท.สญัชยั  ใจหา้ว ท่าชี ด.ญ.สุภคัสิริ  ใจหา้ว
270 179 10158 ด.ต.อาํนาจ  เก้ือดว้ง ท่าชี ด.ช.ดนยั  เก้ือดว้ง
271 327 5857 ด.ต.วชัรากร  พริกบุญจนัทร์ นปพ ด.ช.ศิวกร  พริกบุญจนัทร์
272 237 6196 ด.ต.วชัรินทร์  นาคบาํรุง นปพ ด.ช.วชิรพนัธ์  นาคบาํรุง
273 238 6196 ด.ต.วชัรินทร์  นาคบาํรุง นปพ ด.ช.วชัรพงษ ์ นาคบาํรุง
274 567 4292 ร.ต.ต.สมภาศ  สุพรรณดิษฐ์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ศุภโชค  สุพรรณดิษฐ์
275 592 5702 พ.ต.อ.สถาพร  พฒันรักษ์ บก.สส.ภ.8 น.ส.ลภสัรดา   พฒันรักษ์
276 352 5832 ด.ต.สมยศ  แสงสวา่ง บก.สส.ภ.8 ด.ช.ณฐันนท ์ แสงสวา่ง
277 8 6048 ร.ต.ต.อนนัท ์ วบุิลศิลป์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.อรจิรา  วบุิลศิลป์
278 9 6048 ร.ต.ต.อนนัท ์ วบุิลศิลป์ บก.สส.ภ.8 นายอนวชั  วบุิลศิลป์
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279 251 6297 ด.ต.พิษณุ  วฒิุพงศ์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.พณฎา  วฒิุพงศ์
280 10 6299 ด.ต.เกียรติศกัด์ิ  ยนืนาน บก.สส.ภ.8 น.ส.วรรณวนชั  ยนืนาน
281 134 6447 ด.ต.วสิิทธิพร  ละออสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ธนวรรณ  ละออสุวรรณ
282 117 7008 ร.ต.ต.วรรณศร  จรเปล่ียว บก.สส.ภ.8 ด.ช.คุณชัญ ์ จรเปล่ียว
283 475 7367 ด.ต.เสกสรร  ทาระบา บก.สส.ภ.8 นายกฤษฎา   ทาระบา
284 512 8448 ด.ต.จาํนง  วนัทา บก.สส.ภ.8 ด.ช.ณรงศศ์กัด์ิ  วนัทา
285 483 8491 ด.ต.ไกรวสิิษฏ ์ มณีนอ้ย บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ศุภสุตา มณีนอ้ย
286 484 8491 ด.ต.ไกรวสิิษฏ ์ มณีนอ้ย บก.สส.ภ.8 ด.ช.ศุภกฤต  มณีนอ้ย
287 479 8879 ด.ต.จิรจิตต ์ เสง่ียมจิตต์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ธนกรองทอง   เสง่ียมจิตต์
288 336 9018 ด.ต.เอกวทิย ์ สถาพร บก.สส.ภ.8 ด.ช.เกรียงไกร  สถาพร
289 156 9637 ด.ต.วรชาติ  พลวชิยั บก.สส.ภ.8 ด.ช.วรวชิญ ์ พลวชิยั
290 86 9641 ด.ต.วชิิต  วรรณบวร บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ช่อตะวนั  วรรณบวร
291 551 9750 ร.ต.อ.พรประเสริฐ  สีดาํ บก.สส.ภ.8 น.ส.เป่ียมรัก  สีดาํ
292 552 9750 ร.ต.อ.พรประเสริฐ  สีดาํ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ปองคุณ  สีดาํ
293 503 10451 ด.ต.สุเมธี  คาํแกว้ บก.สส.ภ.8 น.ส.สุภาพร  คาํแกว้
294 504 10451 ด.ต.สุเมธี  คาํแกว้ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.สุปรียา  คาํแกว้
295 27 5591 ร.ต.อ.ชวน  เหลก็เจริญ บก.อก.ภ.8 ด.ช.พนธกร  เหลก็เจริญ
296 87 7377 พ.ต.ท.หญิง สุจารีย ์ มุสิก บก.อก.ภ.8 ด.ช.อิศมเ์ดช  ด่านภู่วงศ์
297 21 9736 พ.ต.ท.หญิงณฏัฐพชัร์  สร้อยงาม บก.อก.ภ.8 นายศีลวตั  ศรีวงษ์
298 22 9736 พ.ต.ท.หญิงณฏัฐพชัร์  สร้อยงาม บก.อก.ภ.8 นายอธิศีล  ศรีวงษ์
299 155 9912 ร.ต.อ.หญิงจรัสดาว  หิรัญรัตน์ บก.อก.ภ.8 น.ส.นพรัตน ์ หิรัญรัตน์
300 103 10259 พ.ต.ท.หญิงศรุภา  ลาภวงศฤ์ทธ์ิ บก.อก.ภ.8 ด.ช.อติรุจ  สมัฤทธ์ิ
301 203 5421 ด.ต.อรุณ  ชยัทิพย์ บ่อผดุ ด.ช.ลทัธพล  ชยัทิพย์
302 231 5673 ร.ต.อ.ชชัฤทธ์ิ  ขาวสุวรรณ บ่อผดุ น.ส.บณัฑิตา  ขาวสุวรรณ
303 204 6169 ด.ต.สุทศัน ์ สุดชี บ่อผดุ นายเรารัก สุดชี
304 191 6516 ด.ต.ธวธุ  จนัทฤทธ์ิ บ่อผดุ น.ส.ปรารถนา  จนัทฤทธ์ิ
305 555 6517 ร.ต.อ.ภทัรพล  อุบลกาญจน์ บ่อผดุ นายนนทกาญจน ์ อุบลกาญจน์
306 198 6781 ด.ต.ทวศีกัด์ิ  ดว้งกิจ บ่อผดุ ด.ช.สุธาภสัส์ ดว้งกิจ
307 401 6947 ด.ต.วรีะพล  ไสยกิจ บ่อผดุ นายวชัพงษ ์ ไสยกิจ
308 196 7173 ร.ต.อ.โสภณ  มากสุวรรณ์ บ่อผดุ นายนราวธุ  มากสุวรรณ์
309 200 7254 ด.ต.พิทยา  ปรีชา บ่อผดุ น.ส.สุชานุช  ปรีชา
310 539 7794 ด.ต.สุพร  เหมรังษี บ่อผดุ ด.ช.รัฐธรรมนูญ  เหมรังษี
311 36 7873 ด.ต.บรรจง  นาควงศ์ บ่อผดุ นายบรรณวชิญ ์ นาควงศ์
312 193 8165 ด.ต.ประสาน  ช่วยอุปการ บ่อผดุ ด.ญ.กฤติมา  ช่วยอุปการ
313 199 8441 ด.ต.ประยรูศกัด์ิ  บุญยะศิลป์ บ่อผดุ น.ส.ปณิตตา  บุญยะศิลป์
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314 194 8492 ร.ต.อ.ศกัด์ิชาย  เจริญขนุ บ่อผดุ ด.ช.อธิรพฒัน ์ เจริญขนุ
315 195 8492 ร.ต.อ.ศกัด์ิชาย  เจริญขนุ บ่อผดุ ด.ญ.ชลนัดา  เจริญขนุ
316 201 8661 ด.ต.วนิิจ  ชุมแสง บ่อผดุ ด.ช.สิทธิพงษ ์ ชุมแสง
317 190 9068 ด.ต.อรุณ  สีชุม บ่อผดุ ด.ช.อคัรวชิญ ์ สีชุม
318 202 10018 ด.ต.จงรักษ ์ แสนทองแกว้ บ่อผดุ นายรังสิมนัตุ ์ แสนทองแกว้
319 192 10782 ด.ต.ชยัณรงค ์ ทองรอด บ่อผดุ ด.ญ.นลินนิภา  ทองรอด
320 57 4163 ร.ต.ท.วนิยั  ไชยโย บางมะเด่ือ นายเมธสั  ไชยโย
321 416 4643 ร.ต.อ.สมจิต  สมหมาย บางมะเด่ือ ด.ญ.พรพิมล  สมหมาย
322 313 8304 พ.ต.ท.ณรงศกัด์ิ   นาชยัเพช็ร บางมะเด่ือ ด.ญ.ณฐัวรรณ  นาชยัเพช็ร
323 326 9105 ด.ต.นพดล  ล้ิมสวสัด์ิ บางมะเด่ือ ด.ญ.ชลธิชา  ล้ิมสวสัด์ิ
324 58 9472 ด.ต.สุรเชษฎ ์ สพานทอง บางมะเด่ือ ด.ญ.ปริชญา   สพานทอง
325 585 10146 ส.ต.อ.สายชล  นาคกนั บางมะเด่ือ ด.ช.เกียรติธนพฒัน ์ นาคกนั
326 602 5460 ด.ต.นพรัตน ์ เกษแป้น บางมะเด่ือ นายณฐัดนยั  เกษแป้น
327 100 6205 ร.ต.อ.สมัฤทธ์ิ  รัตนรัตน์ บางสวรรค์ ด.ช.ปุณยธร  รัตนรัตน์
328 339 6549 ด.ต.วฒิุชยั  แมนเมือง บางสวรรค์ นายณพวทิย ์  แมนเมือง
329 389 6654 ร.ต.อ.สุริยนั  นิลประดิษฐ์ บางสวรรค์ น.ส.ศศิกานต ์ นิลประดิษฐ์
330 543 7500 ร.ต.อ.เอกชยั  ณ นคร บางสวรรค์ น.ส.วรรณนิสา  ณ นคร
331 26 10631 ด.ต.ภิญโญ  สุขแกว้ บางสวรรค์ ด.ญ.ภีรดา  สุขแกว้
332 458 4139 ร.ต.ต.อนนท ์ นอ้ยโนนทอง บา้นตาขนุ น.ส.บณัฑิตา  นอ้ยโนนทอง
333 120 6096 ด.ต.ธีระพงษ ์ ศึกเสือ บา้นตาขนุ ด.ช.ณฐัวฒิุ  ศึกเสือ
334 471 6273 ด.ต.ปรีดี  บุษยเ์พชร บา้นตาขนุ ด.ช.ศิรวชิญ ์ บุษยเ์พชร
335 81 6572 ด.ต.รณกร  ชูประเสริฐ บา้นตาขนุ น.ส.ปกิตตา  ชูประเสริฐ
336 82 6576 ด.ต.ศกัดา  เดชมณี บา้นตาขนุ ด.ช.ภูริทตั  เดชมณี
337 118 7653 ร.ต.ต.อุดม  รัตนเกลา้ บา้นตาขนุ น.ส.เกวลิน  รัตนเกลา้
338 119 10094 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ  ฤทธิกลุ บา้นตาขนุ ด.ญ.ศิรดา   ฤทธิกลุ
339 8435 ด.ต.บุญเลิศ  ทรัพยเ์กิด บา้นตาขนุ ด.ช.ศิวกร  ทรัพยเ์กิด
340 425 3732 พ.ต.ท.จารึก  ชูแกว้ บา้นนาเดิม น.ส.ธิยาดา  ชูแกว้
341 426 4450 พ.ต.ท.เดโช  คงสุข บา้นนาเดิม น.ส.พชัรพร  คงสุข
342 316 4803 ด.ต.ศุภกิจ  แจ่มใส บา้นนาเดิม นายศุภมงคล  แจ่มใส
343 80 4914 พ.ต.ท.วทิวธั  เพชรแบน บา้นนาเดิม ด.ช.รณกฤต  เพชรแบน
344 451 5656 ด.ต.ปรีดา  แสงจนัศิริ บา้นนาเดิม ด.ญ.ปภชัญา   แสงจนัศิริ
345 423 5907 ด.ต.ธีระ  ไชยฤทธ์ิ บา้นนาเดิม ด.ญ.ศิลป์ศุภา  ไชยฤทธ์ิ
346 570 5940 ด.ต.วรีะศกัด์ิ  สุวรรณรัตน์ บา้นนาเดิม นายพงคพ์ทัธ์  สุวรรณรัตน์
347 319 6333 ด.ต.พงศกัด์ิ  กลุเพง็ บา้นนาเดิม ด.ช.อมรินทร์  กลุเพง็
348 590 6568 ด.ต.ชชัชยั  วงษจิ์นดา บา้นนาเดิม ด.ญ.ทิชาพร  วงษจิ์นดา
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349 575 6727 ด.ต.ธงชยั  ชยักิจ บา้นนาเดิม ด.ญ.นํ้าทิพย ์ ชยักิจ
350 320 7354 ด.ต.กวนิ  ภกัดีไทย บา้นนาเดิม ด.ช.ธนกฤต   ภกัดีไทย
351 317 7601 พ.ต.ต.ศุภกิจ  อินคชสาร บา้นนาเดิม ด.ช.ธน  อินคชสาร
352 571 9023 ด.ต.ชยัรัตน ์ พฒันม์าก บา้นนาเดิม ด.ญ.ศุภิสรา  พฒันม์าก
353 79 9711 ด.ต.สุขสนัต ์ ศรีแผว้ บา้นนาเดิม นายจิระพงศ ์ ศรีแผว้
354 318 10068 ร.ต.ต..สมชาย  รักเล่ง บา้นนาเดิม ด.ช.กฤตพจน ์รักเล่ง
355 300 4062 พ.ต.ต.สุชาติ  เก้ือฉิม บา้นนาสาร นายธีรดนย ์  เก้ือฉิม
356 66 4341 ร.ต.อ.ไพฑูรย ์ เฮนะเกษตร บา้นนาสาร นายสณัหณฐั   เฮนะเกษตร
357 402 4989 ร.ต.อ.สุริยน  เพชรฤทธ์ิ บา้นนาสาร นายวชิญะ  เพชรฤทธ์ิ
358 499 5142 พ.ต.ท.ประมินทร์  คงดี บา้นนาสาร ด.ช.ปรินทร  คงดี
359 186 5148 ด.ต.หญิง วลัดี  คงพุม่ บา้นนาสาร นายระวดินยั  คงพุม่
360 490 5757 ด.ต.ถวลัย ์ ประชุมรัตน์ บา้นนาสาร นายศุภวชิญ ์ ประชุมรัตน์
361 491 5757 ด.ต.ถวลัย ์ ประชุมรัตน์ บา้นนาสาร ด.ญ.กรกนก  ประชุมรัตน์
362 487 5785 ด.ต.ธนาธิป  ศรีบวัทอง บา้นนาสาร ด.ช.ธีรภทัร  ศรีบวัทอง
363 488 5989 ด.ต.จรัลศกัด์ิ  จกัรมุณี บา้นนาสาร ด.ญ.ทกัษพร  จกัรมุณี
364 596 6378 ด.ต.เอกพงศ ์ เพง็สกลุ บา้นนาสาร ด.ช.ภูวศิ  เพง็สกลุ
365 603 6867 ด.ต.กรฤต  พรหมศร บา้นนาสาร นายชนพฒัน ์ พรหมศร
366 561 6883 ร.ต.อ.สณัญป์กรณ์  อร่ามเรือง บา้นนาสาร ด.ช.ณฐัวจัน ์ อร่ามเรือง
367 601 7076 ร.ต.อ.วรัิตน ์ เพชรรัตน์ บา้นนาสาร ด.ญ.สิริกร  เพชรรัตน์
368 602 7076 ร.ต.อ.วรัิตน ์ เพชรรัตน์ บา้นนาสาร ด.ช.จิตติพฒัน ์ เพชรรัตน์
369 489 7215 ด.ต.อคัราเดช  สารพงษ์ บา้นนาสาร น.ส.กาลญัญ  สารพงษ์
370 147 7468 ร.ต.ต.สุพจน ์ หาญเม่ง บา้นนาสาร นายพงคพ์ฒัน ์ หาญเม่ง
371 335 7506 พ.ต.ท.สุรัตน ์ ม่วงศรี บา้นนาสาร ด.ญ.สุพิชญา  ม่วงศรี
372 285 8174 ร.ต.อ.บณัฑิต  ไทยทอง บา้นนาสาร ด.ช.ณฐัพล  ไทยทอง
373 286 8174 ร.ต.อ.บณัฑิต  ไทยทอง บา้นนาสาร ด.ช.รัชชานนท ์ ไทยทอง
374 188 8334 ด.ต.พงศพ์นัธ์   จนัทวงศ์ บา้นนาสาร น.ส.ภสัสร จนัทวงศ์

375 258 6891 ด.ต.กิตติ  วรรณทอง บา้นนาสาร ด.ญ.กญัญว์รา  วรรณทอง

376 7158 ด.ต.ยทุธนา  หอ้งเสง่ียม บา้นนาสาร น.ส.อรนลิน  หอ้งเสง่ียม

377 209 2498 ร.ตอ.สมหวงั  สมบติั บาํนาญ ด.ญ.กรรว ี สมบติั
378 61 3179 ร.ต.ต.สาํรอง  บาํรุงเพช็ร บาํนาญ ด.ช.บลัลงัก ์ บาํรุงเพช็ร
379 83 3666 ร.ต.ต.พงศพ์นัธ์  ศรีนาค บาํนาญ นายชิษนุพงศ ์ศรีนาค
380 459 4657 ร.ต.ท.สุนทร  กิตติปรัชญากลุ บาํนาญ นายจิตติ   กิตติปรัชญากลุ
381 97 6422 ร.ต.ท.วรีะพร  จินะดิษฐ์ บาํนาญ น.ส.ช่อฟ้า  จินะดิษฐ์
382 353 6921 ร.ต.อ.พิชยัชาญ  ศรีรักษา บาํนาญ น.ส.พิชยา  ศรีรักษา
383 368 6959 ร.ต.ท.ปิยะพจน ์ กิจสาํเร็จ บาํนาญ ด.ช.ธนภทัร  กิจสาํเร็จ
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384 88 7031 พ.ต.อ.สาํเริง  ชูไชย บาํนาญ นายวรรธนนัท ์ ชูไชย
385 47 7713 ร.ต.อ.สุวทิย ์ ช่วยมิตร บาํนาญ ด.ช.เมธสั  ช่วยมิตร
386 365 7989 พ.ต.อ.อานนท ์ เดชรักษา บาํนาญ นายณฐัพล  เดชรักษา
387 185 8016 ร.ต.อ.มานพ  เทียมมนู บาํนาญ ด.ช.สุกฤษฎ์ิ   เทียมมนู
388 547 8736 พ.ต.ต.นกรณ์  นิธิธนธนากร บาํนาญ นายสิรวชิญ ์พิชิตการณ์
389 59 8892 ร.ต.ท.วนิิตย ์  ทบัศรี บาํนาญ นายนพกร  ทบัศรี
390 148 9022 พ.ต.ท.กฤทภาส  ฐานะตระการกลู บาํนาญ ด.ช.ชวลัวทิย ์  ฐานะตระการกลู
391 304 2777 ร.ต.อ.สมัฤทธ์ิ  ชูศิริ พนม ด.ญ.กญัญว์รา    ชูศิริ
392 37 3226 ร.ต.ต.สมพร  จุย้ทองคาํ พนม น.ส..สิริภทัร  จุย้ทองคาํ
393 593 5843 ด.ต.รัฐศกัด์ิ  นาคบรรพ์ พนม น.ส.รัฐชญา  นาคบรรพ์
394 467 5846 ด.ต.ธนนัดร  มีแกว้ พนม นายภานุมาศ  มีแกว้
395 466 5849 ด.ต.สมพงษ ์ สมสุข พนม นายคฤนล ์ สมสุข
396 468 6214 ด.ต.สวสัด์ิ  อินทร์เน่ือง พนม น.ส.ปริฉตัร  อินทร์เน่ือง
397 573 6316 ด.ต.ทนงชยั  วชิยัดิษฐ พนม ด.ญ.ธีรดา  วชิยัดิษฐ
398 162 6574 ร.ต.อ.สุทศัน ์ ทองมา พนม ด.ช.ภคัพล  ทองมา
399 287 6593 ด.ต.ฑิตติ  สนิทรักษ์ พนม นายฑนธร  สนิทรักษ์
400 464 6593 ด.ต.ฑิตติ  สนิทรักษ์ พนม นายชยพล  สนิทรักษ์
401 586 6625 ด.ต.องอาจ  ลือชยั พนม นายอุกกฤษฎ ์ ลือชยั
402 465 6856 ด.ต.ประทีป  บุญชูวงค์ พนม ด.ช.ปรัญชยั   บุญชูวงค์
403 480 7844 ด.ต.โกศิษ  ขนุทน พนม น.ส.ณฎัฐนิชา  ขนุทน
404 481 7844 ด.ต.โกศิษ  ขนุทน พนม ด.ญ.ศิริภสัสร  ขนุทน
405 38 8086 ด.ต.หญิง สุชาดา  นาคปรุง พนม น.ส.บณัฑิตา  สมบติั
406 84 8289 พ.ต.ท.กรกฤช  สตัตรัตน์ พนม นายอนนทณ์ฎัฐ ์ สตัตรัตน์
407 470 8712 พ.ต.ท.โกมล  ทิศพว่น พนม ด.ช.นทัวชิญ ์ ทิศพว่น
408 39 9387 ด.ต.ชยัณรงค ์ ไกรชู พนม น.ส.ฐานิดา  ไกรชู
409 31 4061 ร.ต.อ.พิเชษฐ  อินทร์นาค พระแสง นายเกียรติพิทกัษ ์ อินทร์นาค
410 74 4350 ร.ต.ท.คณาธิป  ศรีไสยเพชร พระแสง ด.ช.ศิรวทิย ์ ศรีไสยเพชร
411 278 4714 ด.ต.ธงชยั  อยูดี่ พระแสง ด.ช.ธีระราช  อยูดี่
412 276 4720 ด.ต.พรรณทิพย ์ มฎัฐารักษ์ พระแสง นายไกรวชิญ ์ มฎัฐารักษ์
413 268 4721 ด.ต.กรีฑา  อาคะมา พระแสง นายเกียรติศกัด์ิ  อาคะมา
414 274 6183 ด.ต.สมศกัด์ิ  ดว้งเกล้ียง พระแสง ด.ญ.ณฐัณิชา  ดว้งเกล้ียง
415 277 6185 ด.ต.มนตรี  ยศศกัด์ิ พระแสง ด.ญ.ธมลวรรณ  ยศศกัด์ิ
416 271 6212 ร.ต.อ.มีศกัด์ิ  เทพบุรี พระแสง ด.ญ.ศิราญา  เทพบุรี
417 269 6274 ร.ต.อ.สาคร  ขาํนุย้ พระแสง ด.ช.ปุณณสิน  ขาํนุย้
418 270 6274 ร.ต.อ.สาคร  ขาํนุย้ พระแสง ด.ช.ปุญฤทธ์ิ  ขาํนุย้
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419 275 6875 พ.ต.ท.ฤทธิชยั  ผดุประสิทธิกลุ พระแสง ด.ช.ณภฎัรพี  ผดุประสิทธิกลุ
420 273 6942 ด.ต.เกียรติกู ้ ปรีชา พระแสง น.ส.ณชัชา  ปรีชา
421 272 8145 ด.ต.วริะ  แสงอาํไพ พระแสง ด.ญ.ชนกวนนัท ์ แสงอาํไพ
422 413 8941 ด.ต.สมโพช  ปราดเปร่ือง พระแสง น.ส.สุพิชชา   ปราดเปร่ือง
423 7 4530 ร.ต.ต.สุนทร  ศรีรักษา พนุพิน นายภูริภทัร   ศรีรักษา
424 530 4548 ด.ต.สมาธิ  เกล้ียงมน พนุพิน ด.ช.ธีรภทัร   เกล้ียงมน
425 14 4770 ร.ต.ต.จิรพงษ ์ เหล่าประสิทธ์ิ พนุพิน น.ส..ทกัษพร  เหล่าประสิทธ์ิ
426 349 5681 ร.ต.อ.เรืองศกัด์ิ  สงสวสัด์ิ พนุพิน ด.ญ.สุทธิดา  สงสวสัด์ิ
427 205 5853 ร.ต.อ.อภิชาญ  หสัโสะ พนุพิน ด.ช.นรวชิญ ์ หสัโสะ
428 206 5853 ร.ต.อ.อภิชาญ  หสัโสะ พนุพิน ด.ญ.ณิชารีย ์ หสัโสะ
429 531 5874 ด.ต.นพรัตน ์ นุย้สุวรรณ พนุพิน ด.ช.นพวทิย ์ นุย้สุวรรณ
430 526 5878 ร.ต.อ.ปรีชา  สมนุ่น พนุพิน น.ส.ณฐัวดี  สมนุ่น
431 360 5928 ด.ต.สมกะมล  สงัขไ์ข พนุพิน ด.ช.ยศกร  สงัขไ์ข
432 519 5929 ด.ต.สมัพนัธ์  มาศกสิน พนุพิน ด.ญ.จินดาภรณ์  มาศสิน
433 537 5957 ร.ต.อ.สุชาติ  เพง็ชยั พนุพิน ด.ช.ญาณวรุตม ์  เพง็ชยั
434 518 6028 ด.ต.วรวทิย ์ สุปันตี พนุพิน ด.ญ.ฐานิตา  สุปันตี
435 550 6355 ด.ต.ธีรศกัด์ิ  ขวญัม่ิง พนุพิน ด.ญ.แพรวพรรณ  ขวญัม่ิง
436 40 6504 ด.ต.สุริยา  สุขขี พนุพิน ด.ญ.ณจัฉรียา  สุขขี
437 520 6552 ด.ต.วนิยั  ศรียงัมาศ พนุพิน ด.ช.พงศศิ์ริ  ศรียงัมาศ
438 460 6564 ด.ต.ฉตัรชยั  สมวงศ์ พนุพิน ด.ญ.โชษิตา  สมวงศ์
439 163 6565 ด.ต.เกียรติศกัด์ิ  พินชู พนุพิน ด.ช.ภาคิน  พินชู
440 536 7191 ด.ต.พนมพร  หนูศรีแกว้ พนุพิน ด.ญ.ธญัสินี  หนูศรีแกว้
441 553 7234 ด.ต.สุนทร  ฤทธิรงค์ พนุพิน ด.ช.ธนฤทธ์ิ  ฤทธ์ิรงค์
442 55 7288 ด.ต.สมใจ  ไตรรัตน์ พนุพิน ด.ช.กิตติธชั  ไตรรัตน์
443 533 7702 ด.ต.สมัพนัธ์  เหมือนจนัทร์ พนุพิน น.ส.ธญัวรัตม ์ เหมือนจนัทร์
444 534 7702 ด.ต.สมัพนัธ์  เหมือนจนัทร์ พนุพิน นายศุภณฐั  เหมือนจนัทร์
445 453 7724 ด.ต.อมัฤทธ์ิ  ยศเมฆ พนุพิน ด.ช.ปภงักร  ยศเมฆ
446 532 7818 ด.ต.วชัรินทร์  สิทธิชู พนุพิน ด.ช.วชิรวทิย ์ สิทธิชู
447 528 7833 ร.ต.ท.นพดล  ลาํใย พนุพิน ด.ญ.ศุภณฐั  ลาํใย
448 267 7862 ร.ต.อ.สาํราญ  คงขนัธ์ พนุพิน น.ส.กฤตวรรณ   คงขนัธ์
449 328 8015 ด.ต.ภทัธศกัด์ิ  นาทอง พนุพิน นายศิวกร   นาทอง
450 24 8501 ด.ต.วรีะศกัด์ิ  โพธ์ิสา พนุพิน นายนราศกัด์ิ  โพธ์ิสา
451 535 8596 ด.ต.วรัิตน ์  ยิง่ประสิทธ์ิ พนุพิน ด.ช.ณฐัภทัร  ยิง่ประสิทธ์ิ
452 529 10786 พ.ต.ท.ศุภกิจ  ประยรูบุตร พนุพิน น.ส.ชญัญา   ประยรูบุตร
453 527 10972 ร.ต.ท.สนัติ  โกมลเปริน พนุพิน ด.ช.ธญัเทพ  โกมลเปริน
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454 288 5232 พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.พิชญุตม ์ ทองใหญ่
455 434 5232 พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ ภ.จว.ส.ฎ นายพีรดนย ์ ทองใหญ่
456 164 5994 ด.ต.จรัญ  ณ นคร ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ณกรภูษ ์ ณ นคร
457 152 6339 ร.ต.อ.บุญส่ง  รุ่งแจง้ ภ.จว.ส.ฎ นายกรวชิญ ์ รุ่งแจง้
458 102 6819 ร.ต.อ.หญิงสุธาทิพย ์ จิตสบาย ภ.จว.ส.ฎ นายสรธร  จิตสบาย
459 411 6829 ร.ต.อ.ณฐัพงศ ์ นะพารา ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.พชร  นะพารา
460 154 7526 ด.ต.อนุสรณ์  เสมอภาค ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ธนพนต ์ เสมอภาค
461 415 7532 ร.ต.อ.กริช  สุวรรณภาพร ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.เตชธรรม   สุวรรณภาพร
462 184 8857 ด.ต.สมโชค   สุขศิริ ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.พนัธ์เทวเทพ  สุขศิริ
463 51 9219 ร.ต.อ.ราชญั  ทอดสนิท ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ปุณญรัศมี ทอดสนิท
464 559 6511 ด.ต.พิพฒัน ์ สุทธิจาํนงค์ ภ.จว.สฎ. ด.ญ.พรนภสั  สุทธิจาํนงค์
465 441 8279 ด.ต.สุธีพล  สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สฎ. น.ส.ชนนิกานต ์ สุวรรณรัตน์
466 569 3562 ร.ต.ท.วฑิิต  พิทกัษว์งศ์ เมือง นายธีรธชั  พิทกัษว์งศ์
467 338 4664 ด.ต.สุรินทร์  ทองเดิม เมือง นายสิรวชิญ ์ทองเดิม
468 89 4944 พ.ต.ท.มนตช์ยั  แมนเมือง เมือง ด.ญ.จนัทกานต ์ แมนเมือง
469 355 5346 ด.ต.พนมไพร  ดาํมุณี เมือง น.ส.ศิรพชัร   ดาํมุณี
470 75 5657 ร.ต.อ.จาํนงค ์ ทองสลกั เมือง นายอิฐินนัท ์ ทองสลกั
471 12 5851 ด.ต.สุชาติ  ซา้ยเส้ง เมือง นายวนัเฉลิม  ซา้ยเส้ง
472 142 5992 ร.ต.อ.บุญเชิด  มณีชยั เมือง นายชนตั  มณีชยั
473 115 6140 ด.ต.อนิวชัร์  รัศมีพงศ์ เมือง ด.ช.ธนภูมิ  รัศมีพงศ์
474 356 6253 ด.ต.ทรงวฒิุ  แดงเสนาะ เมือง ด.ช.ยศสวนิ  แดงเสนาะ
475 357 6253 ด.ต.ทรงวฒิุ  แดงเสนาะ เมือง ด.ญ.กมลชนก  แดงเสนาะ
476 265 6372 ด.ต.วารินทร์  หนูแดง เมือง นายปฎิพทัธ์  หนูแดง
477 354 6405 ด.ต.สมชาย  ศรีมหาวาส เมือง ด.ญ.ฐาณิศรา  ศรีมหาวาส
478 116 6472 ด.ต.ธนญัชยั  ปรีชาเช่ียว เมือง ด.ญ.ธญัชนก  ปรีชาเช่ียว
479 407 6546 ด.ต.สิงห์สอง  ชูเชิด เมือง น.ส.วนัวสิา  ชูเชิด
480 96 6690 ด.ต.ทรรศกัด์ิ  หมัน่เพียร เมือง นายสหภาพ  หมัน่เพียร
481 45 6794 ด.ต.ศุภศิลป์  ชูสงคราม เมือง น.ส.เขมมิกา  ชูสงคราม
482 283 6904 ด.ต.สุรชยั  สุทธิช่วย เมือง ด.ช.ธนากร  สุทธิช่วย
483 25 6923 ด.ต.ประทิพย ์ วสิารัตน์ เมือง นายปุณณภพ  วสิารัตน์
484 92 7018 ร.ต.อ.ทะนงศิลป์  ขนายนอ้ย เมือง ด.ญ.สุวภทัร  ขนายนอ้ย
485 227 7142 ด.ต.วภิาค  จนัทนาคิน เมือง นายคริษฐ ์ จนัทนาคิน
486 189 7233 ด.ต.สมบูรณ์  พทุธชยั เมือง นายเจษฎา  พทุธชยั
487 583 7522 ร.ต.อ.อรรถพล  สุวรรณมณี เมือง ด.ช.วสุพล   สุวรรณมณี
488 107 7570 ด.ต.ขวญัชยั  ยอดดนตรี เมือง ด.ญ.ชนกชนม ์ ยอดดนตรี
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489 146 7684 ร.ต.ต..อนุวตัร  สุทธิเนียม เมือง ด.ญ.กลุรัตน ์ สุทธิเนียม
490 208 7879 ด.ต.นิรุจน ์ เช้ือพราหมณ์ เมือง ด.ช.ณฐัพนธ์  เช้ือพราหมณ์
491 333 7882 ด.ต.เสน่ห์  ใจช่ืน เมือง ด.ช.ศรัณยภทัร  ใจช่ืน
492 257 7886 ด.ต.สนธยา  แกว้บาง เมือง น.ส.รดามณี  แกว้บาง
493 428 7893 ด.ต.ประสิทธ์ิ  ขวญัทอง เมือง นายคณิศ   ขวญัทอง
494 243 7966 ด.ต.บุญมานพ  สรรพสิทธ์ิ เมือง ด.ญ.ณฐัณิชา  สรรพสิทธ์ิ
495 305 8041 ด.ต.จิรมิตร  ใจหา้ว เมือง ด.ช.นิติภูมิ  ใจหา้ว
496 72 8104 ด.ต.เทอดศกัด์ิ  ทุ่มเกตุ เมือง นายพงศกร  ทุ่มเกตุ
497 73 8104 ด.ต.เทอดศกัด์ิ  ทุ่มเกตุ เมือง ด.ญ.กษมา  ทุ่มเกตุ
498 309 8338 ด.ต.อาํนาจ  อินทรักษ์ เมือง ด.ญ.จิดาภา  อินทรักษ์
499 91 8766 พ.ต.ท.กิตติพล  จุลศกัด์ิ เมือง ด.ญ.ชวศิา  จุลศกัด์ิ
500 153 8819 ร.ต.อ.คชา  อินทรักษ์ เมือง ด.ญ.ชนากานต ์ อินทรักษ์
501 348 8895 ด.ต.จิรวฒัน ์  ศรีวโิรจน์ เมือง ด.ช.จิณณพสั   ศรีวโิรจน์
502 90 8989 ร.ต.อ.ชวลิต  จนัทร์บ่อนอ้ย เมือง นายกิตติพงษ ์ จนัทร์บ่อนอ้ย
503 11 9146 ด.ต.จกัริน   วรีะวงศ์ เมือง น.ส.เกณิกา  วรีะวงศ์
504 358 9468 พ.ต.ท.มงคล  มากขนอน เมือง นายณฐัวตัร  มากขนอม
505 233 9820 ด.ต.พิเนตร  บุษยานิกรณ์ เมือง ด.ช.ธนกร  บุษยานิกรณ์
506 302 9889 ร.ต.อ.หญิงองัคณา  ดีดวง เมือง นายกฤตนยั  ดีดวง
507 17 9897 ร.ต.ท.วรัิตน ์ ไข่ช่วย เมือง นายชลากร  ไข่ช่วย
508 68 10022 ด.ต.อนุรักษ ์ ตลึงจิตร เมือง ด.ช.ธีวสุ  ตลึงจิตร
509 145 10807 ด.ต.อนนัต ์ คงเรือง เมือง ด.ญ.กนกอร  คงเรือง
510 166 4102 ร.ต.ท.วเิชียร  วดัโพธ์ิ โมถ่าย ด.ญ.ตติยา  วดัโพธ์ิ
511 301 4699 ร.ต.อ.สุพร  เสวตวงษ์ โมถ่าย นายชยพร  เสวตวงษ์
512 78 6379 ร.ต.อ.สมโชติ  แกว้มณี โมถ่าย ด.ช.สิทธินนท ์ แกว้มณี
513 165 7120 ร.ต.ต.อศัวนิ  สืบอุทยั โมถ่าย ด.ญ.กชพร  สืบอุทยั
514 64 7493 พ.ต.ท.ณฎัฐพจน ์ สุวรรณนวล โมถ่าย น.ส.ชนากานต ์ สุวรรณนวล
515 85 9456 ด.ต.อารักข ์ เพชรเขียว โมถ่าย ด.ญ.พชัรพร  เพชรเขียว
516 250 5688 ด.ต.อนนัต ์ วรรณทอง วภิาวดี นายเจษฎาพร วรรณทอง
517 431 5815 ด.ต.สุชาติ  ธิปัตย์ วภิาวดี ด.ช.ปกรวรรธน ์ ธิปัตย์
518 597 6341 ด.ต.เริงฤทธ์ิ  วงัวเิศษกศุล วภิาวดี ด.ญ.นทัชา   วงัวเิศษกศุล
519 20 6342 ด.ต.อวยชยั  แกว้สงัข์ วภิาวดี น.ส.ชฎาภทัร  แกว้สงัข์
520 225 6466 ด.ต.ขจร  แสงสุข วภิาวดี ด.ช.เมธสั แสงสุข
521 390 6661 ด.ต.สุกิจ  รัตนูปกรณ์ วภิาวดี ด.ญ.วรรณภรณ์  รัตนูปกรณ์
522 391 6661 ด.ต.สุกิจ  รัตนูปกรณ์ วภิาวดี น.ส.กิตติยาภรณ์  รัตนูปกรณ์
523 223 6858 ด.ต.วฒันา  รุ่งแดง วภิาวดี ด.ช.วรเมธ  รุ่มแดง
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524 576 6860 ด.ต.ธเนศ  จนัทเวช วภิาวดี นายณฐัวฒัณ์  จนัทเวช
525 23 7100 ด.ต.สราวธุ  จินดา วภิาวดี ด.ญ.ณฎัฐกฤตา  จินดา
526 224 7400 ด.ต.สมบติั  นวลแกว้ วภิาวดี นายแสนดี  นวลแกว้
527 197 7757 ด.ต.วจิิตร  คีรีรัตน์ วภิาวดี นายศิริโรจน ์ คีรีรัตน์
528 501 7757 ด.ต.วจิิตร  คีรีรัตน์ วภิาวดี น.ส.ธญัวรัตน ์ คีรีรัตน์
529 502 7757 ด.ต.วจิิตร  คีรีรัตน์ วภิาวดี ด.ญ.พชัรีรัชต ์ คีรีรัตน์
530 226 7875 ร.ต.ต.ธีรวฒิุ  ทยาวฒิุกลุ วภิาวดี นายธยาน ์ ทยาวฒิุกลุ
531 449 4470 ร.ต.ต.ขจรเกียรติ  สวสัดี เวยีงสระ ด.ช.เป่ียมลาภ  สวสัดี
532 445 5000 ร.ต.ต.บาํรุง  มาไข่ เวยีงสระ น.ส.นุ่มนวล  มาไข่
533 332 5226 ด.ต.วชัรินทร์  ทองขาํ เวยีงสระ น.ส.ปาณิสรา  ทองขาํ
534 388 5783 ด.ต.ทววีฒัน ์ จริงบาํรุง เวยีงสระ ด.ช.รัฐภูมิ  จริงบาํรุง
535 443 5882 ด.ต.ประยรู  เทพนิมิตร เวยีงสระ ด.ญ.วรรณพร เทพนิมิตร
536 35 6053 ร.ต.อ.สาํเริง  สงอนุรักษ์ เวยีงสระ นายภูรินทร์  สงอนุรักษ์
537 324 6496 ด.ต.ปราโมทย ์ อุตะปะละ เวยีงสระ ด.ช.กฤตเมศวร์  อุตะปะละ
538 101 7105 ด.ต.ศิริพงศ ์ ภูมิไชยา เวยีงสระ ด.ช.จตุรชยั  ภูมิไชยา
539 516 7473 ด.ต.หญิงชญัญา  สุวรรณโณ เวยีงสระ ด.ช.ศิวกร  สุวรรณโณ
540 187 7537 ร.ต.อ.สุรเชษฐ ์ ใจสมุทร เวยีงสระ ด.ช.อชิตพล ใจสมุทร
541 387 7906 ด.ต.มงคลรักษ ์ ชุมบวัจนัทร์ เวยีงสระ ด.ช.เมธาสิทธ์ิ  ชุมบวัจนัทร์
542 325 8618 ด.ต.วทิยา  จรเสมอ เวยีงสระ น.ส.เปรมกมล  จรเสมอ
543 444 8750 ด.ต.ธงชยั  สงัเพชร เวยีงสระ น.ส.สไบทอง  สงัเพชร
544 32 10053 ร.ต.อ.เมฆินทร์  แจ่มกระจ่าง เวยีงสระ ด.ช.พีรพฒัน ์ แจ่มกระจ่าง
545 363 3919 ด.ต.สมศกัด์ิ  พรหมดวง ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ดวงกมล  พรหมดวง
546 556 4525 ร.ต.ต.จกัราวชิญ ์ สร้อยสนธ์ิ ศฝร.ภ.8 น.ส.พชัรินทร์  สร้อยสนธ์ิ
547 239 4987 ด.ต.จิรชาติ  ศิลปภกัดี ศฝร.ภ.8 นายศุภณฐั  ศิลปภกัดี
548 476 5407 ด.ต.เรืองวทิย ์ นาคนอ้ย ศฝร.ภ.8 น.ส.เกตนสิ์รี  นาคนอ้ย
549 477 5407 ด.ต.เรืองวทิย ์ นาคนอ้ย ศฝร.ภ.8 นายธีรภทัร์  นาคนอ้ย
550 329 5732 ด.ต.วฒิุเวช  โกสินญวงศ์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.จิรภทัธ  โกสินญวงศ์
551 330 5732 ด.ต.วฒิุเวช  โกสินญวงศ์ ศฝร.ภ.8 นายจิรกาล  โกสินญวงศ์
552 582 5732 ด.ต.วฒิุเวช  โกสินญวงศ์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.จิรภาส  โกสินญวงศ์
553 393 5807 ด.ต.พฒันา  สงยอ้ย ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พชรมน  สงยอ้ย
554 394 5807 ด.ต.พฒันา  สงยอ้ย ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พรนภสั  สงยอ้ย
555 128 6272 ร.ต.อ.ทรงศกัด์ิ  ทองพนัธ์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ชยพล  ทองพนัธ์
556 312 6730 ด.ต.ปริญญา  บุญคง ศฝร.ภ.8 ด.ช.ขตัติยะ  บุญคง
557 29 6965 ด.ต.ปฐว ี ทิพยห์มดั ศฝร.ภ.8 ด.ช.ศิธา  ทิพยห์มดั
558 30 6965 ด.ต.ปฐว ี ทิพยห์มดั ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธาวนิ  ทิพยห์มดั



ลาํดบั เอกสาร ทะเบียน ยศ  ช่ือ - ช่ือสกลุ สงักดั ช่ือบุตร เลขท่ีบญัชี

รายช่ือสมาชิกยืน่ขอรับทุนการศึกษาบุตร ประเภททุนส่งเสริมระดบัมธัยม   ทุนละ1,100  บาท

559 94 7372 ด.ต.ไพโรจน ์ เสือแสง ศฝร.ภ.8 ด.ช.กนัทรากร  เสือแสง
560 95 7372 ด.ต.ไพโรจน ์ เสือแสง ศฝร.ภ.8 ด.ญ.สมิตานนั  เสือแสง



ลาํดบั เอกสาร ทะเบียน ยศ  ช่ือ - ช่ือสกลุ สงักดั ช่ือบุตร เลขท่ีบญัชี

รายช่ือสมาชิกยืน่ขอรับทุนการศึกษาบุตร ประเภททุนส่งเสริมระดบัมธัยม   ทุนละ1,100  บาท

561 121 7420 ร.ต.อ.หญิง ลกัษณา  มุขเงิน ศฝร.ภ.8 ด.ญ.นภสั  มุขเงิน
562 122 7420 ร.ต.อ.หญิง ลกัษณา  มุขเงิน ศฝร.ภ.8 ด.ช.ปริพล  มุขเงิน
563 280 7510 ร.ต.อ.วนัชยั  รักสวสัด์ิ ศฝร.ภ.8 นายคณสันนัท ์ รักสวสัด์ิ
564 105 8099 ร.ต.ต.สมัฤทธ์ิ  หนกัแกว้ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ยชญศ์กัด์ิ  หนกัแกว้
565 46 8876 พ.ต.อ.วโิรจน ์ บาํรุง ศฝร.ภ.8 นายวณิฐัพล  บาํรุง
566 409 8939 ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร ศฝร.ภ.8 นายกนัตพงศ ์ พงศจ์นัทร์เสถียร
567 400 8947 ร.ต.อ.หญิงชนิภา  ช่วยชูหนู ศฝร.ภ.8 ด.ช.สิรภพ  พรหมเทพ
568 234 8977 ด.ต.ธวชัชยั  ชูจิตร ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภูริณฐั  ชูจิตร
569 93 9035 พ.ต.ท.กษิด์ิเดช  เตม็ยอด ศฝร.ภ.8 ด.ช.สุวจีกัขณ์  เตม็ยอด
570 361 9060 ร.ต.ต.เชาวรัตน ์ รุ่มจิตต์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.วชิญะ  รุ่มจิตต์
571 281 9117 ร.ต.ต.จรัส   ทองปัสโนว์ ศฝร.ภ.8 นายกณภทัร  ทองปัสโนว์
572 282 9117 ร.ต.ต.จรัส   ทองปัสโนว์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภูริพรรษ   ทองปัสโนว์
573 181 9218 ด.ต.สถิต  โอพัง่ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ยวษิฐา  โอพัง่
574 412 9288 ร.ต.อ.ปัญญา  เพชรศรี ศฝร.ภ.8 น.ส.กณิษฐนาฎ  เพชรศรี
575 150 9645 ร.ต.ท.จรัญ  ประสานไทย ศฝร.ภ.8 ด.ช.ณฐัดนยั   ประสานไทย
576 151 9645 ร.ต.ท.จรัญ  ประสานไทย ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธีรดนยั  ประสานไทย
577 505 10181 ด.ต.ณรงคเ์ดช  วรรณเตม็ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.กนัตก์มล   วรรณเตม็
578 337 10200 ด.ต.สุชาติ  ชุลีธรรม ศฝร.ภ.8 น.ส.ปภสัรา  ชุลีธรรม
579 362 10272 ด.ต.ชาญณรงค ์ แสวงจิตร ศฝร.ภ.8 นายธีรภทัร์  แสวงจิตร
580 548 10340 ด.ต.สุราษฎร์  สมุทรเก่า ศฝร.ภ.8 นายดรัณภพ  สมุทรเก่า
581 127 10379 ด.ต.ธงชยั  ธรรมรงค์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภูมินทร์  ธรรมรงค์
582 331 10975 ด.ต.จกัรกฤษณ์  ถ่ินหนองไทร ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภูริภทัร  ถ่ินหนองไทร
583 298 5158 ด.ต.หญิง กมลทิพย ์ บาํรุง ศพฐ. 8 ด.ช.บรรณวชัร  บาํรุง
584 296 6545 ด.ต.หญิงแตงอ่อน  พฒุทอง ศพฐ. 8 ด.ช.ธนภทัร  เยน็แจ่ม
585 297 6545 ด.ต.หญิงแตงอ่อน  พฒุทอง ศพฐ. 8 ด.ช.ธีธชั  เยน็แจ่ม
586 369 3623 ร.ต.ท.รณชยั  อินทรพาณิชย์ ศพฐ.8 ด.ญ.ณฐัณิชา  อินทรพาณิชย์
587 410 5133 ร.ต.ต.วรีะ  รักษาพราหมณ์ ศพฐ.8 ด.ช.ศุทธิวฒัน ์ รักษาพราหมณ์
588 176 5181 ด.ต.หญิงดวงพร  จิรัฐติกาลกลุเวท ศพฐ.8 ด.ช.ณฎัฐเอก  จิรัฐติกาลกลุเวท
589 222 6484 ด.ต.สมศกัด์ิ  อินทร์สงัข์ ศพฐ.8 ด.ญ.ฐาปณีย ์ อินทร์สงัข์
590 350 6567 ด.ต.พยงค ์ เพชรสุวรรณ ศพฐ.8 ด.ญ.พรนภา  เพชรสุวรรณ
591 256 10821 ร.ต.อ.ไพโรจน ์ กงัแฮ ศพฐ.8 น.ส.ณฐันนัท ์ กงัแฮ
592 182 6069 นางปัญจรัตน ์ นาคบาํรุง สหกรณ์ นายภคัพล  นาคบาํรุง



ลาํดบั เอกสาร ทะเบียน ยศ  ช่ือ - ช่ือสกลุ สงักดั ช่ือบุตร เลขท่ีบญัชี

รายช่ือสมาชิกยืน่ขอรับทุนการศึกษาบุตร ประเภททุนส่งเสริมระดบัมธัยม   ทุนละ1,100  บาท

593 183 6069 นางปัญจรัตน ์ นาคบาํรุง สหกรณ์ ด.ช.ยศพล  นาคบาํรุง
594 242 7149 นางฉววีรรณ  เพชรเกล้ียง สหกรณ์ ด.ญ.ธญัวรัตน ์ เพชรเกล้ียง
595 494 4232 ด.ต.ชูชาติ  เพง็ปอภาร เสวยีด น.ส.ชนิตา  เพง็ปอภาร
596 136 4403 ร.ต.ท.ทินพฒัน ์ สุรทิน เสวยีด นายรุจิภาส  สุรทิน
597 463 4749 ร.ต.อ.พรสิทธ์ิ  วงศสุ์วฒัน์ เสวยีด นายณฐัวตัน ์ วงศสุ์วฒัน์
598 253 4879 ด.ต.สมบติั  เครืองา้ว เสวยีด ด.ญ.อชิรญาณ์   เครืองา้ว
599 295 6081 พ.ต.ต.ศุภณฐั  นุรักษ์ เสวยีด น.ส.ปล่ืมกมล  นุรักษ์
600 495 6528 ด.ต.สมบติั  จนัทรัตน์ เสวยีด ด.ญ.แพรวรรณ  จนัทรัตน์
601 492 6863 ร.ต.อ.ภูวนาท  รุ่งแดง เสวยีด ด.ช.อภิเดช  รุ่งแดง
602 106 7628 ร.ต.ต.เกษม  นิลจินดา เสวยีด ด.ช.เจษฎา  นิลจินดา
603 496 7689 ด.ต.บรรดาศกัด์ิ  คลา้ยเหลือ เสวยีด ด.ญ.ศิรภสัสร  คลา้ยเหลือ
604 220 8401 พ.ต.ต.สุเมธ  ศรีทอง เสวยีด ด.ญ.พิชยา  ศรีทอง
605 493 9565 ร.ต.อ.หญิงลาํดวน  แยม้แกว้ เสวยีด ด.ช.ณฐัภทัร   แยม้แกว้

รวมจาํนวนเงนิ 665,500.00 รวม     605  ราย




