ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
เรื่ อง รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2557
สําหรับผลการศึกษาประจําปี การศึกษา 2556
***************
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาลพิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 กําหนดจํานวนทุน 275 ทุน
ทุ น ส่ ง เสริ มจํา นวน 220 ทุ น ทุ น เรี ยนดี จ ํา นวน 55 ทุ น เป็ นเงิ น ทั้ ง สิ้ น จํา นวน
716,000.00 บาท เพื่อเป็ นขวัญกําลังใจให้สมาชิกและบุตรของสมาชิก คณะกรรมการ
ดําเนิ นการ ชุดที่ 32 ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 อนุมตั ิ
เพิ่มจํานวนทุน 47 ทุน จํานวนเงิน 133,000 บาท รวมจํานวนทุน 322 ทุน รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 849,000.00 บาท(แปดแสนสี่ หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์
หลักฐานตํารวจ จํากัด ได้พิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิ กเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้น
จึ งขอประกาศรายชื่ อบุ ตรสมาชิ กที่ มีสิทธิ์ รั บทุ นประจําปี 2557 สําหรั บผลการศึ กษา
ประจําปี การศึกษา 2556 โดยให้บุตรสมาชิกที่มีรายชื่อมีสิทธิ์ รับทุนเข้าร่ วมพิธีรับมอบ
ทุ น การศึ ก ษา ในวัน ศุ ก ร์ ที่ 17 ตุ ล าคม 2557 ณ ห้ อ งประชุ ม 404 ชั้น 4 อาคาร 8
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
พลตํารวจเอก
(ชาตรี สุ นทรศร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด

กําหนดการ
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ บช.ก.-บช.ส.-สพฐ.ตร. จํากัด
วันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2557
ณ ห้ องประชุม 404
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เวลา
กําหนดการ
08.30 น.
-ลงทะเบียน
09.20 น.

-ผู้ร่วมพิธีพร้ อมในห้ องประชุ ม

09.30 น.

-ซักซ้ อมการรับทุน

10.00 น.

-ประธานมอบทุนการศึกษาแก่ บุตรสมาชิก
-รับประทานอาหารว่ างและเครื่องดืม่

การแต่ งกาย
ข้ าราชการตํารวจ : ชุดปฏิบัตริ าชการ
พลเรือน :
แต่ งกายสุ ภาพ
นักเรียนนักศึกษา : ชุ ดนักเรียนนักศึกษา

ก.)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกระดับประถมศึกษา

ลําดับที่
1)

เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 1
ทุนเรี ยนดี
1 11648 ด.ต.หญิงเบญจวรรณ แสงสุ วรรณ

ศพฐ.4

ด.ช.ภูดิส สี หานาม

2

บก.ส.3

ด.ญ.รสกร เทวรัตน์

3 13267 พ.ต.ต.หญิงวราภรณ์ วิวฒั นไพศาล

พฐก.

ด.ญ.พัทธนันท์ วิวฒั นไพศาล

4 12193 พ.ต.ท.หญิงพิชชาภรณ์ นามสอน

พฐก.

ด.ช.สรวิชญ์ นามสอน

5 16188 ด.ต.ศักดา พลอยครบุรี

พฐ.จว.ชัยภูมิ

ด.ช.ก้องภพ พลอยครบุรี

พฐ.จว.บุรีรัมย์

ด.ญ.รักษ์มณี ปั กกาโต

2 12904 จ.ส.ต.เสกสรร น้อยแก้ว

พฐ.จว.ลพบุรี

ด.ญ.เพ็ญณัฐชา น้อยแก้ว

3 12941 จ.ส.ต.สี หราช อาวะศรี

พฐ.จว.สมุทรสงคราม ด.ญ.อริ สรา อาวะศรี

4 11416 จ.ส.ต.สมชาย คงอิ้ว

ฝ.ทว.6ทว.

ด.ญ.วรวลัญช์ คงอิ้ว

5 14242 พ.ต.ท.หญิงรัชฎาพร คลังแสง

บก.ส.4

ด.ญ.แพรพรรณวา ลีลาโศภิน

6 11562 ด.ต.ฉลอง เกิดทรัพย์

บก.ปคม.

ด.ช.รณกร เกิดทรัพย์

7 15614 ร.ต.ท.หญิงสายพิน หลําโต

ฝ.ทว.3ทว.

ด.ช.ณัฐวัชต์ หลําโต

8 10110 ด.ต.ประวิทย์ คําแข็งขวา

ตม.ทอ.สุ วรรณภูมิ

ด.ช.สราวุฒิ คําแข็งขวา

9 16585 ด.ต.ชินกฤต ชาติรักษา

กก.ปพ.บก.ป.

ด.ญ.ภิญณิ ศา ชาติรักษา

10 15659 ด.ต.หญิงสุ ดารัตน์ สัตยาบรรพ

บก.รฟ.

ด.ช.ภีมพศ สัตยาบรรพ

11 12583 ด.ต.ประพัทธ์ เถาว์ทิพย์

ศพฐ.4

ด.ช.ภัคพสุ ตม์ เถาว์ทิพย์

8449 ด.ต.มนตรี เทวรัตน์

ทุนส่ งเสริ มการศึกษา
1

6926 ด.ต.หญิงมณี ปักกาโต

ลําดับที่

เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

12 12220 ด.ต.หญิงเกศณี ไวพจน์

พฐ.จว.ยโสธร

ด.ญ.นาราภัทร ไวพจน์

13 10380 ด.ต.ไก่แก้ว จันโท

ศพฐ.7

ด.ช.วงศ์พทั ธ์ จันโท

14

กก.5บก.ทท.

ด.ช.ญาณภัทร ปรี ชา

พฐ.จว.อุบลฯ

ด.ช.ณัชพล จันทร์อ่อน

บก.ทล.

ด.ญ.ณิ ชาพร แก้วมงคล

บก.ปอศ.

ด.ญ.อภิศราภรณ์ เพียสุ วงษ์

7572 ด.ต.หญิงเพียงเดือน ปรี ชา

15 16038 ด.ต.หญิงรัตนา จันทร์อ่อน
2)

ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 2
ทุนเรี ยนดี
1

9651 ด.ต.หญิงพัชรพร แก้วมงคล

2 14116 ร.ต.ต.ปั ญญาวัฒน์ เพียสุ ริวงษ์
3

6786 พ.ต.ท.หญิงเปรมสุ กาญจน์ ศรี ปากพนัง สง.ก.ตร.

ด.ญ.พิชญาภา น้อยวงษ์

4 14556 ด.ต.ยุทธ สุ ภาเลิศ

พฐ.จว.อ่างทอง

ด.ญ.สุ ภูรินี สุ ภาเลิศ

5 13857 พ.ต.ท.ธนบูรณ์ ธัชสฤงคารสกุล

พฐ.จว.ราชบุรี

ด.ช.ธนากร ธัชศฤงคารสกุล

1 11338 จ.ส.ต.เชิดชูเกียรติ แดงแตง

ฝทว.3ทว.

ด.ญ.จีรนันท์ แดงแตง

2 12315 ด.ต.ธวัชชัย ผิวขาว

ศพฐ.4

ด.ช.ภูญฤทธิ์ ปานเหง้า

3 15248 พ.ต.ท.หญิงวราพร แพงจักร

ฝทว.5ทว.

ด.ญ.บัณฑิตาพร แพงจักร

4 13904 ร.ต.ท.หญิงจิรยุส สุ ตานนท์

ศพฐ.7

ด.ช.ธนภัทร แดงจินดา

5

พฐ.จว.ยโสธร

ด.ญ.กณิ ษฐา บุตรเรื อง

6 13010 ด.ต.หญิงสุ ภา ศุภษร

กก.2บก.รฟ.

ด.ญ.กัญญาณัฐ ศุภษร

7 11689 ด.ต.อิทธิพงษ์ ฮ่มปา

กก.2บก.ส.1

ด.ญ.วรัญชลี ฮ่มป่ า

ทุนส่ งเสริ มการศึกษา

6556 ด.ต.หญิงชุลีกร บุตรเรื อง

ลําดับที่

เลขที่

ชื่อ

ชื่อบุตร

8 13863 ร.ต.อ.หญิงนวลจุฑา เสื อเพชร

บก.รฟ.

ด.ญ.จุฑามณี เสื อเพชร

9 12033 ร.ต.ท.หญิงวิลาศ จันทกาญจน์

ศพฐ.9

ด.ญ.กัญญาพัชร จันทกาญจน์

10 16197 ด.ต.วรวุฒิ คําชมภู

กก.2บก.ส.1

ด.ญ.ธัญญรัตน์ คําชมภู

11 16017 พ.ต.ต.หญิงธัญสิ นี บุรี

พฐ.จว.กาฬสิ นธุ์

ด.ญ.ปาณิ สรา ทันศึก

12 14709 ด.ต.จิตรภาณุ จารึ กกลาง

กก.5บก.รน.

ด.ช.พีมณัฐ จารึ กกลาง

13

ฝอ.บก.ส.2

ด.ช.ชัชพงศ์ อมรศิลป์

14 15651 ด.ต.บริ พตั ร เนืองขันตี

พฐ.จว.อุบลฯ

ด.ญ.ณัฐชญา เนื่องขันตี

15

พฐ.จว.สตูล

ด.ช.รัชพลฮ่องสกุล

16 15273 ด.ต.สมยศ สุ วรรณศรี

ฝ.กฎหมาย บช.ส.

ด.ญ.ศศวรรณ สุ วรรณศรี

17 12014 ด.ต.หญิงบุศริ นทร์ พ้นภัย

ฝอ.บก.ส.2

ด.ญ.วิชญา พ้นภัย

18 12581 ด.ต.ทรงศักดิ์ อนุจนั ทร์

บก.ปปป.

ด.ญ.ณัฐณิ ชา อนุจนั ทร์

19 11540 ด.ต.สุ รพงค์ จูหลิม

บก.ป.

ด.ญ.ณัฐนันท์ จูหลิม

20

กก.10บก.รน.

ด.ช.พินิต ชั้นตรา

พฐก.

ด.ช.ณัฐพัชร์ อังธารารักษ์

1 16544 ร.ต.ท.อภิเชฐ สุ วิมล

สภ.ฟากท่า

ด.ญ.กนกภรณ์ สุ วิมล

2 16362 ร.ต.ต.ชัยวัฒน์ จงสุ ขไกล

ฝอ.8บก.อก.บช.ก.

ด.ญ.รติรส จงสุ ขไกล

3 11875 ด.ต.ทวีศกั ดิ์ ตั้งสื บพงษ์

กก.10บก.รน.

ด.ญ.ฉันทชา ตั้งสื บพงษ์

4 13993 ร.ต.ต.ศิริชยั เงินมูล

พฐ.จ.จันทบุรี

ด.ญ.จุฑามาศ เงินมูล

7807 ด.ต.หญิงพุธชาติ ประชาสรรเจริ ญ

7039 ด.ต.หญิงอมรรัตน์ ฮ่องสกุล

5199 ด.ต.ธานี ชั้นตรา

21 13129 พ.ต.ท.หญิงอรอุมา อังธารารักษ์
3)

สังกัด

ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 3
ทุนเรี ยนดี

ลําดับที่

เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

ทุนส่ งเสริ มการศึกษา
1 15320 ส.ต.อ.หญิงดนิตา ยุทธ์ธนฤทธิ์

บก.ตม.4

ด.ช.อภิชา ยุทธ์ธนฤทธิ์

2 15197 จ.ส.ต.ไมตรี พุดแดง

ฝทว.6ทว.

ด.ช.นิธิทศั น์ พุดแดง

3 11283 จ.ส.ต.หญิงนันทนา ไร่ จรู ญ

พฐ.จว.กาฬสิ นธุ์

ด.ญ.ภัทรพร ไร่ จรู ญ

4 13610 ด.ต.ลีลวัฒน์ มาดีบอง

ส.รฟ.ธนบุรี

ด.ช.ศุภกร มาดีบอง

5 10833 ร.ต.ต.กิตติศกั ดิ์ สุ ขเกษม

ภ.จว.ยโสธร

ด.ช.พชรพล สุ ขเกษม

6

สพฐ.ตร.

ด.ช.อภิวิชญ์ เอกะ

อก.บช.ส.

ด.ช.เจตณัฐ ศรี ลา

7253 ร.ต.ท.หญิงทิพวรรณ แก้วมาลา

7 10192 ด.ต.ชัยกฤต ศรี ลา
8

9733 ด.ต.ปั ญญา ภู่พนั ธุ์

พฐ.จว.นนทบุรี

ด.ญ.จันทรวรรณ ภู่พนั ธุ์

9

7150 ด.ต.หญิงเปี่ ยมสุ ข ไชยคง

ฝทว.6ทว.

ด.ช.ปราเมศ ไชยคง

10 15205 ด.ต.หญิงเยาวเรศ พุทธิเกยีรติ

พฐ.จว.ร้อยเอ็ด

ด.ช.พิชญุตม์ พุทธิเกียรติ

11 14191 ด.ต.หญิงทิพวรรณ สุ พรรณโรจน์

ศพฐ.7

ด.ญ.ธนพร ศรี บุญเรื อง

12

9072 ด.ต.หญิงพัชราภรณ์ สุ ทธิวงษ์

ศพฐ.4

ด.ช.ศุภณัฐ สุ ทธิวงษ์

13

6948 ด.ต.หญิงวรตี สมอออน

ศพฐ.4

ด.ช.กีรติการณ์ สมอออน

14 13823 ด.ต.หญิงยุพา ถาวร

พฐ.จว.บุรีรัมย์

ด.ช.ยศภัทร ถาวร

15 14435 ด.ต.ชาตรี ประมูลพงษ์

บก.ส.1

ด.ญ.ศุภนุช ประมูลพงษ์

16 13820 ด.ต.หญิงพัชรี กรณ์ สมมิตร

พฐ.จว.นครศรี ฯ

ด.ช.กิตติพศ สมมิตร

17 13538 ด.ต.หญิงรัตน์มณี ทรงศรี ชยั นันท์

พฐ.จว.ชัยภูมิ

ด.ช.พีรดนย์ ทรงศรี ชยั นันท์

18 12818 ด.ต.หญิงอัญชลี ขันธ์ดวง

บก.ป.

ด.ญ.รมิฐิตา ขันธ์ดวง

ลําดับที่

เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

19 10974 ด.ต.ปรี ชา ธงภักดิ์

กก.4บก.ทล.

ด.ญ.ลภัสรดา ธงภักดิ์

20

พฐก.

ด.ญ.ภัสสรพร สุ ดา ศรี โคตร

1 16491 ด.ต.ณเดชน์ ดาวงาม

บก.รฟ.

ด.ช.กษิพงศ์ ดาวงาม

2 12839 ด.ต.หญิงจุฑามาศ นามมุงคุณ

พฐ.จว.กาฬสิ นธุ์

ด.ญ.ภัทรมน นามมุงคุณ

3

ศพฐ.3

ด.ญ.สิ ริกญั ญา อุปัชฌาย์

4 13800 ร.ต.ต.สุ รพงษ์ สุ ตตสันต์

พฐ.จว.ตราด

ด.ช.นิติธร สุ ตตสันต์

5 10139 ด.ต.เอกพงศ์ เหมันต์

ส.รฟ.สุ วรรณภูมิ

ด.ญ.อิสริ ยาภรรื เหมันต์

1 15402 ส.ต.อ.หญิงวารุ ณี กิตติชยั

ศพฐ.10

ด.ญ.ณดาห์ กิตติชยั

2 14911 จ.ส.ต.หญิงปิ ยภัทร พวงมะเทศ

ศพฐ.3

ด.ช.รักสยาม พวงมะเทศ

3 14564 ด.ต.กิตติภทั ร์ ฉัตรโพธิ์

บก.ส.2

ด.ญ.ญาณธิชา ฉัตรโพธิ์

4

9558 ด.ต.หญิงสรัญญา ภูมิจนั ทึก

ฝทว.7ทว.

ด.ญ.ริ นรดา ภูมิจนั ทึก

5

7149 ด.ต.หญิงอาภากร อักขรา

ฝอ.บก.ป.

ด.ญ.ชนมน สมคิด

6 11322 ด.ต.หญิงราตรี สวาย

ศพฐ.1

ด.ช.วรภพ สวาย

7 11282 ร.ต.ท.หญิงอรวรรณ แสนโสภาวัน

ศพฐ.4

ด.ช.สิ ทธิโชค แสนโสภาวัน

8 11461 ด.ต.หญิงบุปผา ตระกูลประดิษฐ์

บก.ทล.

ด.ช.ศุภชัย ตระกูลประดิษฐ์

9

บก.อก.สพฐ.ตร.

ด.ญ.บุญสิ ตา บุญศรี

กก.2บก.ส.1

ด.ญ.ปณพร จํานงค์สุก

4)

8377 พ.ต.ท.หญิงประสพศิลป์ สุ ดา
ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 4
ทุนเรี ยนดี

9386 ร.ต.ต.ณัฏฐพล อุปัชฌาย์

ทุนส่ งเสริ มการศึกษา

7297 ร.ต.ท.หญิงประภาพรรณ บุญศรี

10 10724 ด.ต.สังวร จํานงค์สุก

ลําดับที่
11

เลขที่

ชื่อ

ชื่อบุตร

ศพฐ.4

ด.ช.ศุภวิชญ์ อิ่มปาด

12 14803 ด.ต.หญิงฉันทนา กลิ่นบุปผา

บก.ปทส.

ด.ญ.กชมน รัตนไชยศรี

13 11986 ด.ต.วงศ์วฒั น์ วิจิตรจินดา

พฐ.จว.ภูเก็ต

ด.ญ.สุ วคนธ์ วิจิตรจินดา

14 15203 ด.ต.หญิงฌญัณตรี คําพร

พฐ.จว.ร้อยเอ็ด

ด.ญ.ปลื้มกมล คําพร

15 14073 ด.ต.ปรี ชา พุดดวง

กก.1บก.รฟ.

ด.ญ.ปณิ ตา พุดดวง

16

6955 ด.ต.หญิงชมัยพร ชูผอม

พฐ.จว.พังงา

ด.ญ.ชัชฎาภรณ์ คงศรี ทอง

17

7714 ด.ต.หญิงสรี ยาวรรธ พุฒพันธุ์

บก.อก.บช.ก.

ด.ญ.วรัญญา พุฒพันธุ์

18 14235 ด.ต.หญิงศริ นรัตน์ กุลจิตติชุติพร

บก.ปทส.

ด.ช.ณัฐวัฒน์ กุลจิตติชุติพร

19 13212 ด.ต.พลชัย เนื่องจํานงค์

พฐ.จว.บุรีรัมย์

ด.ช.คมชาญ เนื่องจํานงค์

20 16046 ด.ต.มงคล เทพวงษา

กก.ปพ.บก.ป.

ด.ช.ธนกฤต เทพวงษา

21 16624 ด.ต.หญิงเสาวณี ย ์ ปานศรี นวล

ศพฐ.6

ด.ช.ยศสรัล ปานศรี นวล

22 14540 ด.ต.หญิงกัลยภัสร์ อัคคีสุวรรณ

ศพฐ.8

ด.ญ.ธนพร อัคคีสุวรรณ์

23 14441 ร.ต.ต.ปรี ชา ตุม้ สุ ด

บก.ป.

ด.ช.กฤตพล ตุม้ สุ ด

24

กก.5บก.ส.1

ด.ช.ก้องภพ บุญสนิท

1 15460 ด.ต.สมศักดิ์ เจริ ญประโยชน์

กก.5บก.รน.

ด.ญ.อารยา เจริ ญประโยชน์

2 14163 ร.ต.ท.คณพศ ชมเทศ

ตม.จว.ตาก

ด.ช.พัทธดนย์ ชมเทศ

3

5104 ด.ต.พลสันต์ ตันยะกุล

กก.1บก.ส.1

ด.ช.ประภากร ตันยะกุล

4

4781 ร.ต.อ.สมชาย เจริ ญสุ ข

บก.ตม.4

ด.ญ.ศศธร เจริ ญสุ ข

5)

6870 ร.ต.อ.หญิงปริ ชาติ ศิริโชติ

สังกัด

9504 ด.ต.อํานาจ บุญสนิท
ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 5
ทุนเรี ยนดี

ลําดับที่

เลขที่

ชื่อ

5 16401 พ.ต.ท.หญิงนงนุช ภู่ระย้า

สังกัด

ชื่อบุตร

ศพฐ.6

ด.ช.ณัฐกรณ์ หมัน่ กิจ

1 11378 จ.ส.ต.เศกสันติ์ มอญขาม

ฝทว.4ทว.

ด.ญ.กัญญารัตน์ มอญขาม

2 12717 ด.ต.ศิริพล เครื อศรี

ศพฐ.3

ด.ช.สรรค์พงษ์ เครื อศรี

3 14431 ด.ต.หญิงประทุมพร ประศรี ศิลป์ สกุล

ศทก.

ด.ช.พิชชากร ประยูรวงศ์

4

9265 ด.ต.เอกพงษ์ วงศ์ลงั กา

บก.ป.

ด.ช.เอกปฏิภาณ วงศ์ลงั กา

5

3402 นายทวี คําสุ ข

บก.ปคบ.

ด.ช.ณัฐพนธ์ คําสุ ข

6

9084 ด.ต.ภูดิศ ก้อยพลอย

พฐก.

ด.ญ.วรวลัญช์ ก้อยพลอย

7 16323 ด.ต.หญิงเสาวกุล โชติธนกรณ์

บก.ทล.

ด.ญ.กรชนก ศรี วิมล

8 16553 ร.ต.ต.ศุภชัย ช่วงเพ็ชจินดา

บก.ส.4

ด.ญ.บุญรักษา ช่วงเพ็ชจินดา

9 16393 ร.ต.ท.หญิงปริ ศนา หนูสมตน

ศพข.บชส.

ด.ช.ณัฐปคัลภ์ หนูสมตน

ทุนส่ งเสริ มการศึกษา

10

6931 ร.ต.ท.หญิงยุวณ
ี า พูลสมบัติ

บก.อก.สพฐ.ตร.

ด.ญ.พรนัชชา เนินคําภา

11

8145 ด.ต.สุ นนั ท์ ทรงอภิรัชต์

บก.ปอศ.

ด.ช.นวพล ทรงอภิรัชต์

12 12509 ด.ต.หญิงอารี ย ์ ดอนเส

กก.3บก.ทท.

ด.ญ.พิณแพรวา โทแก้ว

13 15146 ด.ต.หญิงอรุ ณ เทศอาเส็น

กก.9บก.รน.

ด.ญ.รัฐนันท์ เทศอาเส็น

14 13881 ด.ต.หญิงสุ จิรา สุ ทธิสุข

พฐ.จว.จันทบุรี

ด.ญ.ตฤณมัฒน สุ ทธิสุข

15

ศพฐ.6

ด.ญ.ณัฐชนน ปิ่ นสกุล

16 16216 ร.ต.ท.หญิงชวลรัชต์ ศรี เฉลียว

ศพฐ.7

ด.ช.ปวีณวัชร์ ศรี เฉลียว

17 15021 ด.ต.หญิงกาญจนา ปัวน้อย

พฐ.จว.อุทยั ธานี

ด.ช.ภัคพงศ์ ปั วน้อย

18 13906 ด.ต.หญิงธวัลรัตน์ สุ วรรณจิตร

พฐ.จว.ราชบุรี

ด.ญ.สุ ประวีณ์ สุ วรรณจิตร

6982 ด.ต.หญิงฉวีวรรณ ปิ่ นสกุล

ลําดับที่

เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

19 10993 ด.ต.ประเสริ ฐ สําเภา

พฐ.จว.อุดรธานี

ด.ช.ปรมินทร์ สําเภา

20 16701 ด.ต.หญิงสมจิตร จันทรอินทร์

ศพฐ.6

ด.ช.นริ ญญ์ จันทร์อินทร์

21 14422 ด.ต.หญิงจารุ วรรณ เรื องนาค

พฐ.จว.ภูเก็ต

ด.ญ.จรรยมณฑน์ เรื องนาค

22 15966 ด.ต.ธนภณ สมสายผล

กก.ปพ.บก.ป.

ด.ญ.นภสรณ์ สมสายผล

23

ศพฐ.9

ด.ช.อัชนัย ล่องแดง

บก.ปทส.

ด.ช.ณภัทร พิพฒั น์เดชพงษ์

1 14670 ด.ต.หญิงดวงเดือน เอียดทอง

ศพฐ.9

ด.ญ.สุ ทธิกานต์ เอียดทอง

2

บก.น.6บช.น.

ด.ญ.พิมพ์ลภัส คุณสมบัติ

3 12525 พ.ต.ท.หญิงนวลละออง จรู ญชาติ

ศพฐ.6

ด.ญ.ชนกานต์ พูลเพียร

4

กก.10บก.รน.

ด.ช.นคริ นทร์ สุ วงศ์

5 12173 พ.ต.ท.ปพนธรรม์ กิจไชยพร

ศพข.บชส.

ด.ช.กฤตพงษ์ กิจชัยพร

6 16143 ร.ต.อ.กิตติ ฟักน้อย

กก.1บกปทส.

ด.ญ.ปั ทมพร

ทว.

ด.ญ.บุปผา จันละคร

2 15041 จ.ส.ต.ธนา จิตรเจริ ญ

พฐ.จว.กาฬสิ นธุ์

ด.ญ.ศศินา จิตรเจริ ญ

3 11817 จ.ส.ต.บรรจบ วัดแสงศรี

พฐ.จว.อุดรธานี

ด.ช.ธนากร วัดแสงศรี

4 12565 ด.ต.คมชาญ อุโคตร

พฐ.จว.อุดรธานี

ด.ญ.พชรพร อุโคตร

5 15978 นายวิจิตร์ ร่ มเย็นใจ

กก.1บก.รน.

ด.ญ.กัญจนพร ร่ มเย็นใจ

9167 ร.ต.อ.หญิงนัยนา ล่องแดง

24 16049 ด.ต.หญิงฉวีวรรณ์ พิพฒั น์เดชพงษ์
6)

ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 6
ทุนเรี ยนดี

8367 ร.ต.ต.ธนน คุณสมบัติ

8539 ร.ต.ต.จํานง สุ วงศ์

ฟักน้อย

ทุนส่ งเสริ มการศึกษา
1

6750 นางสุ ภาวดี จันละคร

ลําดับที่

เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

6 11642 ด.ต.ชริ นทร์ พรหมอินทร์

พฐ.จว.อุดรธานี

ด.ญ.จริ ยาพร พรหมวิอินทร์

7 13150 ร.ต.ท.หญิงณัฐวีร์ภทั ร์ ถิ่นมีผล

กก.2บก.ทล.

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ถิ่นมีผล

8 16532 ด.ต.หญิงพัชริ นทร์ แสงสว่าง

กก.5บก.ทท.

ด.ช.ภัทรเดช แสงสว่าง

9

ฝ.ทว.6ทว.

ด.ช.ฉัตร ทูเกาะ

10 15454 ด.ต.หญิงวราภรณ์ ภูกองแข

พฐ.จว.ร้อยเอ็ด

ด.ญ.พิรญาน์ ภูกองแข

11 11826 ด.ต.สุ รชัย อวนอ่อน

พฐ.จว.อุดรธานี

ด.ช.ปฐวี อวนอ่อน

12 16040 ด.ต.หญิงจตุพร เพียแก้ว

พฐ.จว.อุบลฯ

ด.ญ.ชนกนันท์ เพียแก้ว

13

ฝทว.6ทว.

ด.ญ.ธนวรกานต์ มาราช

14 11753 ด.ต.หญิงกันธิมา แก่นสน

พฐ.จว.ภูเก็ต

ด.ช.ฉันทพัฒน์ รัตนประพันธ์

15 15895 ด.ต.ธนาเดช โคตรกระพี้

บก.ปทส.

ด.ญ.ฐิติมา โคตรกระพี้

16 15379 ด.ต.หญิงเฉลิมขวัญ มูลติไชย

ศพฐ.9

ด.ญ.ปริ ยาภัทร มูลติไชย

17 11747 ด.ต.หญิงศุภิสรา มีสนม

พฐ.จว.อุดรธานี

ด.ช.ศิวกร มีสนม

18

ฝทว.7ทว.

ด.ช.อัมริ นทร์ พิบูลย์ธนาวุฒิ

19 14333 ด.ต.ศุภวสันต์ จันทะโร

กก.5บก.รน.

ด.ช.ชนกันต์ จันทะโร

20 14463 ร.ต.ท.กัมปนาท การถาง

บก.ส.3

ด.ช.กัมพล การถาง

7350 ด.ต.หญิงประภรณ์ ทูเกาะ

7102 ด.ต.หญิงณภิญญาวรรณ มาตราช

6896 ร.ต.ต.หญิงพรรษมณฑ์ พิบูลย์ธนาวุฒิ

ข) ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกระดับมัธยมศึกษาและปวช.
ลําดับที่
1)

เลขที่

ชื่อสมาชิก

สังกัด

ชื่อบุตร

ทุนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ทุนเรี ยนดี
1 13554 ด.ต.มานะชัย เหล็กจาน

พฐ.จว.นครนายก

ด.ญ.ชไมพร เหล็กจาน

2 14677 พ.ต.ท.หญิงเนตรตรา คชเชนทร์

รพ.ตร.

ด.ญ.ญาณิ ศา คชาเชนทร์

3

บก.ส.4

ด.ญ.ธนภรณ์ ทองเหลือง

กก.10บก.รน.

ด.ช.ภัทรพงศ์ เกษรบัว

ฝทว.4ทว.

ด.ช.อัครวิทย์ บุญทอง

5690 ร.ต.ท.สุ แทน ทองเหลือง

4 14253 ด.ต.พงศ์ปณต เกษรบัว
ทุนส่ งเสริ มการศึกษา
1 14802 ด.ต.พงศ์พิพนั ธ์ บุญทอง
2

7243 ร.ต.ต.หญิงประกายรัศมี พาหาสิ นธุ์ ฝอ.2บก.อก.บช.ก

ด.ญ.ปรารถนา พาหาสิ นธุ์

3 12235 ด.ต.หญิงทิพวรรณ สมบูรณ์

ศพฐ.3

ด.ช.วรรธนันท์ สมบูรณ์

4 14756 ร.ต.ท.หญิงณัฐสมน ประทุมมา

บก.อก.รพ.ตร.

ด.ญ.สุ ทธิดา ประทุมมา

5

กก.1บก.รฟ.

ด.ญ.อมลวรรณ นวลจันทร์

6 13217 ด.ต.หญิงพรชนก ขัติยนนท์

ศพฐ.4

ด.ช.ภูริพงษ์ สมชัย

7

ฝอ.6บก.อก.บช.ก.

ด.ญ.กมลธิดา นิลสุ ขมุ

8 16041 ด.ต.หญิงอัญชิสา จันทร์หวั โทน

พฐ.จว.อุบลฯ

ด.ญ.ชญาดา นาหนองตูม

9 12803 ร.ต.ท.หญิงรัชทิพย์ รอบคอบ

ภ.จว.กระบี่

ด.ญ.ณัฐภรณ์ รอบคอบ

10 12885 ด.ต.หญิงวัชรี ทรัพย์พลู

สภ.บางบัวทอง

ด.ญ.ณัฐธิดา ทรัพย์พลู

11

ฝทว.7ทว.

ด.ช.ณัชพล มีแก้วน้อย

7672 ด.ต.หญิงละมัย วงษ์โม้

6702 ร.ต.ท.หญิงนราพรรณ นิลสุ ขมุ

6867 ด.ต.หญิงผุสดี มีแก้วน้อย

ลําดับที่

ชื่อสมาชิก

สังกัด

ชื่อบุตร

12 12221 ด.ต.หญิงทยิดา ไม่โศก

พฐ.จว.ยโสธร

ด.ช.ปิ ยะพล ไม่โศก

13

เลขที่

9951 ร.ต.อ.หญิงภณัทชา กบรัตน์ตติวงษา กก.4บก.ส.1

ด.ช.กฤตภัค กบรัตน์ตติวงษา

14 12996 ด.ต.หญิงวิไลพร ขันธวุธ

พฐ.จว.กาฬสิ นธุ์

ด.ช.ธนกร ขันธวุธ

15 16301 ร.ต.อ.หญิงธวัลรัตน์ กาญจนโพชน์

ศพฐ.6

ด.ญ.สิ ริยากร กาญจนโพชน์

16 12217 ด.ต.เกรี ยงศักดิ์ มณี เนตร

บก.ป.

ด.ช.ภูมิธร มณี เนตร

17 13232 ร.ต.ต.พิเศษ ปิ่ นงาม

ภ.จว.บุรีรัมย์

ด.ช.กษิดิช ปิ่ นงาม

18 12809 ด.ต.เวช บุญเทียน

กก.6บก.ทล.

ด.ช.สิ ทธิพงศ์ บุญเทียน

19 16031 ด.ต.หญิงอุษา แย้มบัญชา

พฐ.จว.อุบลฯ

ด.ญ.ณิ ชากร ทองหล่อ

20 10291 ด.ต.วิสูตร กองกะมุด

บก.อก.บช.ส.

ด.ช.วงศกร กองกะมุด

21

กก.1บก.ส.3

ด.ญ.นิชาภา จักขุมณี

22 12755 ด.ต.เดชา จันทร์ภกั ดี

กก.5บก.รน.

ด.ช.ภูริวฒั น์ จันทร์ภกั ดี

23

กก.3บก.ทท.

ด.ญ.ณัฐกฤตา สุ พรหม

24 14495 ด.ต.วชิรพงษ์ อุ่นนวลบุรพงศ์

กก.1บก.ส.1

ด.ช.คชพัฒน อุ่นนวลบุรพงศ์

25

กก.1บก.ป.

ด.ช.พสธรณ์ สุ ยะลังกา

26 12273 พ.ต.ท.ธนาธิษณ์ กวยรักษา

บก.ส.1

ด.ช.ยศวริ ศ กวยรักษา

27 14218 ด.ต.หญิงบุณยนุช วังทอง

พฐ.จว.ศรี สะเกษ

ด.ช.ณัทณเอก วังทอง

28

สภ.แสนสุ ข

ด.ญ.นวพร ป้ อกระโทก

พฐ.จว.อุทยั ธานี

ด.ช.ชาญชล อักนิษฐธีรพันธ์

9307 ด.ต.สุ ธี จักขุมณี

7584 ด.ต.อภิชยั สุ พรหม

9243 ร.ต.ต.ธนดล สุ ยะลังกา

6466 ด.ต.หญิงบุลจิรา ป้ อกระโทก

29 15731 ด.ต.คมสันต์ อักนิษฐธีรพันธ์

ลําดับที่
2)

เลขที่

ชื่อสมาชิก

สังกัด

ชื่อบุตร

ทุนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ทุนเรี ยนดี
1

7676 ด.ต.หญิงศิราณี คงศรี

บก.ส.4

ด.ญ.ปราญชลี คงศรี

2 10650 พ.ต.ท.กิตติชยั สายเพ็ชร

กก.6บก.ส.1

ด.ช.สุ ริยฉัตร สายเพ็ชร์

3

บก.ส.3

ด.ญ.ผุสดี บุษราคัม

5982 ด.ต.สุ ริยา บุษราคัม
ทุนส่ งเสริ มการศึกษา

1

6781 นางพวงพยอม ลอดพงษ์

ฝอ.ทว.

น.ส.นฤมล ลอดพงษ์

2

9594 ด.ต.หญิงโยษิตา พุม่ ใหญ่

ฝอ.บก.สส.ภ.1

ด.ญ.นิยดา ละม่อม

3 14912 จ.ส.ต.หญิงปิ่ นสุ ดา จุทะแสง

ศพฐ.4

ด.ช.วริ ทธิ์ธร ฆารบุญ

4 13071 ด.ต.หญิงเขมณัฏฐ์ กิ่งวิกรณ์กลุ ทร

กก.4บก.รฟ.

ด.ญ.ขนันท์ กานต์ กิง่ วิกรณ์ กลุ ทร

5 16063 ด.ต.กฤตยา ไชยมาตย์

พฐ.จว.อ่างทอง

ด.ญ.กนกพร ไชยมาตย์

6

5166 ด.ต.ณัฐพล ทองเต็ม

กก.4บก.ปคม.

ด.ญ.อภิชญา ทองเต็ม

7 10959 ด.ต.ทนงศักดิ์ วงศ์ประทุม

กก.10บก.รน.

ด.ช.ธนพล วงศ์ประทุม

8 17161 ร.ต.ต.หญิงพาณิ ชา หนูสมตน

บก.ปทส.

ด.ช.ชนัยชนม์ หนูสมตน

9 15802 ร.ต.ต.หญิงอรวรรยา ชื่นคุณากร

บก.ส.4

ด.ญ.ศุภนิดา ชื่นคุณากร

10 13963 ด.ต.หญิงฉันทนา บัวลี

พฐ.จว.สุ รินทร์

ด.ญ.ศศิประภา บัวลี

11 16240 ด.ต.สมชาย ไชยสงวนสุ ข

พฐ.จว.อยุธยา

ด.ช.ธีรภัทร ไชยสงวนสุ ข

12

6914 ด.ต.หญิงสุ ธิดา ทองรอด

ฝทว.7ทว.

ด.ช.อัมริ นทร์ ทองรอด

13 16104 ด.ต.หญิงสําเนียง ศรี บุญเรื อง

บก.ปทส.

ด.ช.นัทชากรณ์ ศรี บุญเรื อง

ลําดับที่

เลขที่

ชื่อสมาชิก

สังกัด

ชื่อบุตร

14 12721 ด.ต.วรวุฒิ เมฆนิติ

ฝ.ทว.7ทว.

ด.ญ.ฐิติชญา เมฆนิติ

15 12516 ด.ต.เสถียร ยาวะดี

พฐ.จว.แพร่

ด.ญ.ฐิติพร ยาวะดี

16 14131 ด.ต.ปั ญญา ชะบา

บก.ปทส.

ด.ญ.กิตติยา ชะบา

17 13290 ด.ต.สุ โกศล มีโชติ

กก.2บก.ส.1

ด.ช.ธเนศวร มีโชติ

18

7516 ด.ต.สาคร อุดมดี

กก.1บก.ส.3

ด.ญ.ชลกาญจน์ อุดมดี

19

3063 ร.ต.ต.ทวีพร เอื้อเฟื้ อ

กก.8บก.ทล.

ด.ช.อิทธิพล เอื้อเฟื้ อ

20

4769 ด.ต.ณัฏฐกรณ์ คําไธสง

กก.9บก.รน.

ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ คําไธสง

สต.ส.

น.ส.อินทิรา สมกิ่ง

2 14415 ด.ต.หญิงพัชรี หนูบูลย์

พฐ.จว.พัทลุง

น.ส.นันทนัช หนูบูลย์

3

บก.อก.บช.ส.

น.ส.พิชชารัตน์ อํ่าปั้น

1 13648 ร.ต.ท.หญิงสมา จิตหงส์

บก.ปค.รร.นรต.

ด.ญ.ลักษิกา จิตหงส์

2

ศพฐ.3

ด.ญ.รสสุ คนธ์ บ่อยกระโทก

3 11665 ร.ต.ต.สมฤดี ล้อมเจริ ญวงษ์

บก.อก.บช.ส.

ด.ญ.ชลิตา โคตะมะ

4 12251 ร.ต.ท.หญิงอัมพร ผึ่งผาย

บช.ศ.

น.ส.ธนพร ผึ่งผาย

5 11897 ร.ต.ต.หญิงมุขดา ปะนิทานะโต

บก.ปอศ.

น.ส.ดวงประภา เรื อนสม

6 14740 ร.ต.ท.หญิงวันเพ็ญ คลองตรง

บก.ปปป.

น.ส.กันต์หทัย คลองตรง

7 11919 ด.ต.พิทกั ษ์ ราชู

กก.5บก.ส.2

น.ส.วรางค์รัตน์ ราชู

3)

ทุนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ทุนเรี ยนดี
1

9905 พ.ต.ท.หญิงกิจจาพร สมกิ่ง

8029 ด.ต.ดิเรก อํ่าปั้ น
ทุนส่ งเสริ มการศึกษา

9082 ด.ต.ประดุงสิ น บ่อยกระโทก

ลําดับที่

เลขที่

ชื่อสมาชิก

สังกัด

ชื่อบุตร

8 10989 ด.ต.หญิงธัญญรัศม์ กลัน่ นํ้าทิพย์

ฝทว.6ทว.

น.ส.สวรส เกตุโชติ

9 13507 ด.ต.สมภพ บุญจวง

ศพฐ.4

นายธนบัตร บุญจวง

10 11176 ด.ต.ปั ณณ์วิชญ์ สร้อยปลิว

กก.1บก.รฟ.

นายดนุดล สร้อยปลิว

11 15153 ด.ต.บัณฑิต ชูเลื่อน

กก.9บก.รน.

น.ส.สุ ทธิดา ชูเลื่อน

12 14501 พ.ต.ท.อนุชา สุ วรรณวัฒนา

สง.ก.ตร.

น.ส.สุ ชานันท์ สุ วรรณวัฒนา

13

6832 ด.ต.นิติพล ประกอบผล

กก.5บก.รน.

นายพัฒนพล ประกอบผล

14

2210 ร.ต.ต.สุ วิชา แสงจันทสิ ทธิ์

บก.ส.1

นายวิชญ์ภาส แสงจันทสิ ทธิ์

พฐ.จว.ชัยภูมิ

น.ส.พีรญาณ์ หิ รัญเกิด

1 13954 ร.ต.ต.ทินกฤต แจ้งฉาย

กก.3บก.ทท.

นายรัตนากร แจ้งฉาย

2

บก.ส.4

น.ส.ภูริชญา ทรงวรวิทย์

กก.2บก.ส.1

น.ส.สิ ริรัฐ หนูสี

1 15234 ส.ต.ท.หญิงนฤดี แสนสุ ด

กก.1บก.ทท.

นายตรี เพชร ปิ ดตานัง

2

9154 ด.ต.ถาม์พร กรเพ็ชร

ฝทว.3ทว.

ด.ญ.วริ ศรา กรเพ็ชร

3

2709 ด.ต.หญิงกัญธิมา ยิม้ มา

พฐ.จว.นนทบุรี

น.ส.ภัทรนันท์ ภมรพล

15 14106 ด.ต.พีรวงศ์ หิ รัญเกิด
4)

ทุนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ทุนเรี ยนดี

9144 พ.ต.อ.หญิงศุทธินี ทรงวรวิทย์

3 14662 ร.ต.อ.มานิตย์ หนูสี
ทุนส่ งเสริ มการศึกษา

4 11733 ร.ต.ท.หญิงประไพจิตร ศรี นวลจันทร์ บก.ส.4

น.ส.วริ นทร์ธร ศรี นวลจันทร์

5 11910 ด.ต.หญิงวลัยพรรณ อินทร

พฐ.จว.พิจิตร

น.ส.พัทธนันท์ ฤทธิชยั

6 12656 ด.ต.หญิงสุ มิตรา ไชยสงค์

ศพฐ.4

นายวานนท์ ไชยวงค์

ลําดับที่
7

5)

เลขที่

ชื่อสมาชิก

6667 ด.ต.หญิงรัตนา ดําพลงาม

สังกัด

ชื่อบุตร

กก.2บก.ส.1

นายรตานนท์ ดําพลงาม

8 14401 ด.ต.หญิงประนอม อุทธา

ศพฐ.4

นายปารเมศ อุทธา

9 15977 ด.ต.หญิงกฤษณา วงษาหาร

พฐ.จว.ลพบุรี

น.ส.นัทธมน โพธิ์ชยั

10 14227 ด.ต.จิรวัฒน์ ธรรมธุระ

ส.รฟ.นครราชสี มา

นายฑีฆายุก์ ธรรมธุระ

11

8315 ร.ต.ต.ถนอม รักการธรรม

ส่ งกําลัง บช.ส.

น.ส.กมลชนก รักการธรรม

12

7063 ด.ต.เรวัต คําชมภู

กก.1บก.ส.3

น.ส.ณัฐธยาน์ คําชมภู

13 16514 ด.ต.หญิงพรรัตน์ ทรวงทองหลาง

พฐ.จว.สุ รินทร์

น.ส.ปลื้มชนก ทรงทองหลาง

14

บก.ส.4

นายฟารฮัน หวันละเต๊ะ

15 13539 ด.ต.สํารวย งอกงาม

พฐ.จว.ชัยภูมิ

น.ส.ณัฐธยาน์ งอกงาม

16

บก.ปอศ.

น.ส.สุ ทธมน ชัยประภา

17 16174 ด.ต.ประสิ ทธิ์ พรหมเดช

ส.รฟ.ธนบุรี

น.ส.ปภาวดี พรหมเดช

18 12578 ด.ต.หญิงวารุ ณี ไชยสันต์

พฐ.จว.มหาสารคาม น.ส.พิชญ์สินี ไชยสันต์

19 11109 ด.ต.หญิงธัญญณัฏฐ์ สุ วรรณเพชร

บก.อก.บช.ส.

นายเจษฤษฎ์ สุ วรรณเพชร

20 16263 พ.ต.ท.ไตรรงค์ ชัยชนะ

บก.ปทส.

นายพิสิฐชัย ชัยชนะ

1 11434 ด.ต.โกเมศ เพิงมาก

กก.9บก.รน.

น.ส.ศิรดา เพิงมาก

2 16373 ด.ต.ชัยทัศน์ นิลมา

กก.6บก.รน.

น.ส.พิชามญชุ์ นิลมา

3 12364 ด.ต.สิ งห์ กลํ่ากลาง

บก.รฟ.

น.ส.นันทนัดดา กลํ่ากลาง

1622 ด.ต.หวันเดน หวันละเต๊ะ

255 ร.ต.ต.วงศกร ชัยประภา

ทุนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ทุนเรี ยนดี

ลําดับที่

เลขที่

ชื่อสมาชิก

สังกัด

ชื่อบุตร

1 12222 ด.ต.จุรัญ สุ ขเกษม

พฐ.จว.ภูเก็ต

นายศิวกร สุ ขเกษม

2 12540 ด.ต.สุ พจน์ มะลิ

ศพฐ.4

น.ส.พรลภัส มะลิ

3 10379 ร.ต.ต.โสภณ สุ วรรณโชติ

ศพฐ.1

นายเมธาสิ ทธิ์ สุ วรรณโชติ

4 10400 ร.ต.ท.หญิงวริ นทร คําแฝง

สว.กลุ่มงานฯยศ.

น.ส.รชฎาภา สมบุตร

5

2331 ร.ต.ต.พงษ์พนั ธ์ ไชยเดช

บก.ปคม.

นายกัญจน์ ไชยเดช

6

7662 ด.ต.หญิงนันทพร เกษรกุล

พฐก.

น.ส.แพรวพรรณ เกษรกุล

7

7401 ด.ต.หญิงชัญญา ภาวัลย์

ศพฐ.4

น.ส.ธิดารัตน์ ป้ องคําสิ งห์

8 14799 ด.ต.สุ วิทย์ โพธิเวชกุล

บก.ปปป.

ด.ญ.ปาลิดา โพธิเวชกุล

9 12855 ร.ต.ต.วรางกูร รักธง

ส.รฟ.สุ วรรณภูมิ

น.ส.กิตตวรา รักธง

ทุนส่ งเสริ มการศึกษา

10

2999 ด.ต.หญิงเพชรรัตน์ ปัทมาลัย

กก.1บก.รฟ.

น.ส.นลินทิพย์ กล่อมเกลา

11

9735 ด.ต.ศุภยศ ประทุมมา

บก.ปทส.

น.ส.กรวรรณ ประทุมมา

12 16509 ร.ต.ต.ชินกร บุญสี ทุม

กก.1บก.ส.3

น.ส.ชิวาพร บุญสี ทุม

13 15099 พ.ต.ท.อุกฤษฎ์ โกศลยุทธสาร

บก.ส.2

น.ส.พิชญ์สินี โกศลยุทธสาร

14 16547 พ.ต.ท.หญิงวิชญานันต์ เทียมสุ วรรณ พฐ.จว.อุบลฯ

น.ส.ญาณิ ศา เทียมสุ วรรณ

15

บก.ทล.

น.ส.อิสริ ยาภรณ์ คงบุรี

16 12181 ร.ต.ต.สุ รพล พิมพ์ภูธร

กก.2บก.ส.1

น.ส.พิมพิศา พิมพ์ภูธร

17

กก.4บก.ส.1

น.ส.ชนนิกานต์ บัวพันธ์

18 11129 ด.ต.วิรัตน์ หาเพชร

กก.ปพ.บก.ป.

น.ส.ศศิประภา หาเพชร

19 14117 ด.ต.ณัฐคม คุณพรม

ส.รฟ.นครราชสี มา

น.ส.พุทธรักษา คุณพรม

9733 ด.ต.ทศพล คงบุรี

6421 ร.ต.ต.ชัยวิทย์ บัวพันธ์

ลําดับที่
6)

เลขที่

ชื่อสมาชิก

สังกัด

ชื่อบุตร

ทุนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ทุนเรี ยนดี
1

6354 ร.ต.ท.ธนกร คุณารู ป

ฝอ.บก.อคฝ.

น.ส.ณัฐนิกา คุณารู ป

1 14025 ด.ต.แมนฤทธิ์ กาฬภักดี

พฐ.จว.สิ งห์บุรี

น.ส.พวงผกา กาฬภักดี

2 14026 ด.ต.หญิงกรรณิ การ์ สาโรส

พฐ.จว.อุดรธานี

น.ส.กุลธิดา สุ ขภูมิ

3

ฝทว.4ทว.

น.ส.ขวัญนวล คล้ายแก้ว

4 16598 ด.ต.หญิงวรารัตน์ อ่อนศรี

บก.ปทส.

นายอัครพล อ่อนศรี

5 11641 ด.ต.ถาวร หาญชนะชัย

ศพฐ.4

นายอนุวรรตน์ หาญชนะชัย

8678 นายสมยศ พุม่ ศิโร

บก.ส.2

นายสุ ทธิพงษ์ พุม่ ศิโร

2 11273 ร.ต.อ.วรปรี ชา อิ่มเอม

พฐก.

นายปรัชญา อิ่มเอม

3

พฐ.จว.ยโสธร

นายณัฐพงศ์ การกันหา

กก.1บก.ส.2

นายวิริยะ เกิดนาค

บก.ตม.5

น.ส.ชุติมา ดอกไม้จีน

กก.5บก.รฟ.

น.ส.ฉัตรทิพย์ เรื องอุไร

ทุนส่ งเสริ มการศึกษา

7)

5168 ร.ต.ต.หญิงนงพรรณ ธรรมวงศ์

ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1
ทุนเรี ยนดี
1

8)

9634 ด.ต.หญิงปราณี งามล้วน
ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 2

1
9)

7740 ร.ต.ต.สุ ริยะ เกิดนาค
ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 3

1

3309 ด.ต.หญิงเพ็ชรมณี ดอกไม้จีน

2 16179 ด.ต.เกียรติกร เรื องอุไร

ค. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกระดับ ปวส.และอุดมศึกษา
ลําดับที่ เลขที่
1)

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ที่ 1
1 10065 พ.ต.ท.พงษ์ศกั ดิ์ ระเริ งกลิ่น

2)

บก.ส.4

น.ส.นันทกานต์ ระเริ งกลิ่น

ทุนระดับอุดมศึกษาปี ที่ 1
ทุนเรี ยนดี
1

9365 ร.ต.ท.เพชราช แสนรัตน์

สน.นิมิตรใหม่

นายภัทรพล แสนรัตน์

2

7084 ร.ต.ต.นิมิตร โสรัสสะ

กก.1บก.ส.1

น.ส.รวิวรรณ โสรัสสหะ

1 10772 ด.ต.หญิงฉันทนา นาคพลั้ง

บก.ทล.

นายกนกพล นาคพลั้ง

2 13078 ด.ต.หญิงวิมลรัตน์ ทิพวรวิมล

กก.1บก.รฟ.

นายกัณฑวิชญ์ วงษ์สกุล

3

ฝทว.7ทว.

นายปรัชญา ปุยแก้ว

4 16535 ด.ต.หญิงวงษ์เดือน ชนประชา

บก.ทล.

นายพศธร ชนประชา

5 16396 ด.ต.วัลลภ อินจง

ศพฐ.6

น.ส.ศิริลกั ษณ์ อินจง

6 14996 ด.ต.สาโรจน์ สงจันทร์

กก.5บกส.1

นายกฤษณพงศ์ สงจันทร์

7 16513 ด.ต.ประสิ ทธิ์ เป็ นสําราญ

พฐ.จว.สุ รินทร์

นายดํารงศักดิ์ เป็ นสําราญ

8

2626 ด.ต.ฐานันดร์ เพชรรัตน์

กก.4บก.รน.

น.ส.อภิชญา เพชรรัตน์

9

9805 ร.ต.ต.สมภพ สงวนเผ่า

บก.ปอท.

นายนิธิพจน์ สงวนเผ่า

10 16081 ด.ต.สุ นทร สานนท์

พฐ.จว.อุบลฯ

น.ส.รสสุ คนธ์ สานนท์

11 13072 ด.ต.ทองพูน ปรางศรี

กก.4บก.รฟ.

น.ส.ภาวิตา ปรางศรี

ทุนส่ งเสริ มการศึกษา

7781 ด.ต.หญิงศิริวรรณ ปุยแก้ว

ลําดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

12 13410 ด.ต.ดนัย เดชพร

บก.ปทส.

นายกิตตินนั ท์ เดชพร

13 12819 ร.ต.ต.สุ พจน์ โมวพรหมานุช

บก.ส.1

นายศศิศ โมวพรหมานุช

1 12945 พ.ต.ท.วัลลภ วรรณกูล

บก.ส.3

น.ส.อุดมวดี วรรณกูล

2

กก.1บก.รน.

น.ส.สุ ภทั รา ตั้งเจริ ญ

บก.อก.บช.ก.

น.ส.จริ ยา มาลัย

2 13554 นางณัชชา จินดาเสถียร

ฝอ.บก.ป.

นายภูเบศ จินดาเสถียร

3

บก.ส.4

น.ส.ธีรดี ไทยเจริ ญ

4 14152 ร.ต.ต.สมบูรณ์ จันทร์เทพ

กก.2บก.ปคบ.

น.ส.สุ ฑามาศ จันทน์เทพ

5

บก.ปทส.

น.ส.ธัญสิ นี ธราภรณ์

6 16536 ด.ต.หญิงสุ กญั ญา ส่ งศรี

ศพฐ.7

นายนันทพล ส่ งศรี

7 14671 ด.ต.สุ วิทย์ หนูแก้ว

ศพฐ.9

น.ส.ชุติกาญจน์ หนูแก้ว

8 15920 ร.ต.ต.สมชาย งามญาติ

ส.รฟ.นครสวรรค์

ด.ช.เกสราภรณ์ งามญาติ

9

บก.อก.บช.ส.

น.ส.จันจิรา ชินศรี

ฝทว.6ทว.

น.ส.พรสิ รินทร์ วัฒนเสถียร

3)

ทุนระดับอุดมศึกษาปี ที่ 2
ทุนเรี ยนดี

6501 ร.ต.ต.ชนินทร์ ตั้งเจริ ญ
ทุนส่ งเสริ มการศึกษา

1

4)

1153 นางทองปน มาลัย

5054 นางนุชจริ นทร์ ไทยเจริ ญ

1538 ร.ต.ท.หญิงธัญรัตน์ ศรี วารี

2624 ร.ต.ต.สมนึก ชินศรี
ทุนระดับอุดมศึกษาปี ที่ 3
ทุนเรี ยนดี

1

591 ร.ต.ต.พงศ์ศกั ดิ์ วัฒนเสถียร

ลําดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

ทุนส่ งเสริ มการศึกษา
1

4087 ด.ต.ชูชาติ คําปา

บํานาญ

น.ส.อาภารัตน์ คําปา

2

3315 นางสุ รียวัตน์ ไวทยาชีวะ

บก.ส.3

น.ส.ปรี ยารัตน์ ไวทยาชีวะ

3

6609 นางธนภรณ์ หนูฤกษ์

ฝทว.3ทว.

น.ส.จิราลักษณ์ หนูฤกษ์

4

9760 ร.ต.ต.สกุลเกียรติ โจซิ้ม

ส.รฟ.สุ วรรณภูมิ

น.ส.กิตติพร โจซิ้ม

5 12204 ด.ต.หญิงสนทิพย์ ศุเกษม

ฝอ.บก.รฟ.

นายพศพันธุ์ ศุขเกษม

6 15730 ร.ต.ต.จํารอง ปั ญญาใส

พฐ.จว.อุทยั ธานี

น.ส.เพ็ญประภา ปัญญาใส

7 13851 ร.ต.ท.ภาวัต ทวีภาวิไล

กก.3บก.ส.2

นายพีระสันต์ ทวีภาวิไล

บก.ส.3

นายวิศรุ ต หาญบุญเศรษฐ

ส่ งกําลัง บช.ส.

น.ส.กัลย์รัตน์ พูลเจริ ญ

5)

ทุนระดับอุดมศึกษาปี ที่ 4
ทุนเรี ยนดี
1

2700 พ.ต.อ.หญิงวนิดา หาญบุญเศรษฐ
ทุนส่ งเสริ มการศึกษา

1

4726 ด.ต.หญิงรัชนี พูลเจริ ญ

