
มอบใหเจาหนาที่การเงินในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2555  เพื่อจายแกผูที่ไดรับทุนตามรายชื่อตอไปนี้

1.  เจาหนาท่ี

ระดับ ประเภททุน

1. นายสฤษดิ์   แกนอิน นางพักตรประไพ     เต็มพรอม อุดมศึกษา ทุนเรียนดี

2.  ขาราชการบํานาญ

ระดับ ประเภททุน

1. น.ส.สุชาวดี   มาเพิ่ม ด.ต.สมพร  มาเพิ่ม มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

2. น.ส.เทวี  กันตังกุล ด.ต.สิทธิพล  กันตังกุล มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

3. น.ส.ปทมา   ทองเต็ม ด.ต.เจริญ   ทองเต็ม อุดมศึกษา ทุนเรียนดี

3.  ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง

ระดับ ประเภททน

รายช่ือบุตรสมาชิกท่ีไดรับทุนการศึกษาประจําป 2555

ชื่อ - ชื่อสกล บตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกล

ชื่อ - ชื่อสกุล บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อ - ชื่อสกุล บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดบ ประเภททุน

1. ด.ญ.ณัฐธิดา  นวลแกว ด.ต.ไพฑูรย  นวลแกว ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. น.ส.สาธิตา  เล็บครุต ด.ต.สมประสงค  เล็บครุต มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

3. น.ส.พิชามณช  คงชีภา ด.ต.ภาณุพงศ  คงชีภา มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.สุชาวดี  รัตนะ ด.ต.หญิง สุพิณญา  รัตนะ ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.อังศุราตรี  รัตนคํา ด.ต.กิตติ  รัตนคํา ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.ชนากานต  ศรีนา ร.ต.ต.ชาญชัย  ศรีนา อาชีวศึกษา ทุนเรียนดี

7. ด.ช.กาจบดี  ผลิผล ด.ต.บัณฑิต  ผลิผล ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

8. ด.ช.กิตติพิชญ  บุญขัน ด.ต.พิตรพิบูล  บุญขัน ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

9. ด.ญ.อลีนา  ปยัง ด.ต.สุนทร  ปยัง ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

10. น.ส.มลทิรา  ภูมิมาตร ร.ต.ต.ภูมิ  ภูมิมาตร มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

11. น.ส.วลัยกร  ไชยภักดี ด.ต.ถนอม  ไชยภักดี มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

12. ด.ช.นิธิ  ทองรอด ด.ต.วรวิช  ทองรอด ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

13. ด.ช.กฤตมุข  จับปร่ัง ด.ต.อนันต  จับปร่ัง มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

14. ด.ช.เสฎฐวุฒิ  ปญญาแกว  ด.ต.ศักดิ์ชัย  ปญญาแกว มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

15. น.ส.ชฎาพร  เพ็ชรรัตน ด.ต.ภิญโญ  เพ็ชรรัตน มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

ชอ  ชอสกุล บุตรสมาชก ยศ ชอ  ชอสกุล



4.  สถานีตํารวจภูธรเมืองตรัง

ระดับ ประเภททุน

1. ด.ญ.ภัททจารี พานิชกุล ด.ต.สุพล   พานิชกุล ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ช.ศิวัช  โชติสวัสดิ์รักษา ด.ต.สมชาย   โชติสวัสดิ์รักษา ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.ปวิภา  เสียมไหม ด.ต.ปรีชา  เสียมไหม ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.ศศิวิมล  รุงเรือง ด.ต.อรรณพ  รุงเรือง ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.เบญญทิพย   เส็นสด ด.ต.สมยศ  เส็นสด ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.กานตสิรี   ต่ันเลง ด.ต.พิชิต   ต่ันเลง ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

7. ด.ญ.วรวรรณ    สุภารัตนชัย ด.ต.สุทธิพร  สุภารัตนชัย ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

8. ด.ญ.พัชรินภรณ     ทองบุตร ด.ต.มิตรชัย  ทองบุตร ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

9. ด.ช.กิตติณัฏฐ    ศรทอง ด.ต.สามารถ  ศรทอง ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

10. น.ส.มณฑิตา   กันตังกุล ด.ต.อมร   กันตังกุล มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

11. ด.ญ.นัทยาวา    บินรินทร ด.ต.ประสิทธิ์   บินรินทร มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

12. ด.ช.พงศกร  รักใหม ด.ต.เชวง  รักใหม มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

ชื่อ - ชื่อสกุล บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ุ

13. ด.ช.ยศิลปธร   แปนไทย ด.ต.กมลศิลป   แปนไทย ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

14. ด.ญ.ศศิกานต   แทนมาก ด.ต.จักราวุธ   แทนมาก ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

15. ด.ญ.ปณฑารีย   ศรีขวัญ ด.ต.พรประสิทธิ   ศรีขวัญ มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

16. ด.ญ.พรปวีณ    สาโรจน ร.ต.ท.นราธิป   สาโรจน ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

17. นายธวัชชัย   ใหมศรีดี ด.ต.หญิงวลัญชรัตน   ใหมศรีดี มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

18. น.ส.ภูษินันท   ศรัณยุตานนท ด.ต.เจริญกิตต    ศรัณยุตานนท มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

19. น.ส.รินลดา  ฉางตา ด.ต.อนุสรณ     ฉางตา   อุดมศึกษา ทุนเรียนดี

20. นายณัฐปคัลภ  คําหลา ด.ต.สุขชัย  คําหลา มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

21.นายธีรภัทร จุทอง ด.ต.ปกรณ   จุทอง มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

22. ด.ช.คัคเนศ   สุรัติศักดิ์ ด.ต.คม   สุรัติศักดิ์ มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

23. น.ส.สุดาทิพย   แกวสมศรี ร.ต.ต.สิงหา   แกวสมศรี มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

24. น.ส.พิมพกวี   แกวบุญ ด.ต.กิตติพงศ   แกวบุญ มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

25. ด.ช.ธนาทิพย    เชยชื่นจิตร ด.ต.กนก   เชยชื่นจิตร ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

26. ด.ญ.เกวลี  ทองชั่ง ด.ต.เอกวัชร  ทองชั่ง มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

27. น.ส.กัลยสุดา แจงประจักษ ด.ต.พิศิษฐ แจงประจักษ มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม



5.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรนาโยง

ระดับ ประเภททุน

1. น.ส.เฟองฟา   ดําจํานงค ร.ต.ต.บุญชวย  ดําจํานงค อุดมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.ศิริกาญจน   เพ็ชรทิพย ด.ต.บุญเลิศ   เพ็ชรทิพย ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.ธัญพิชชา   ฤทธิมา ด.ต.อํานวย   ฤทธิมา ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.ณิชาภัทร    สังยวน ด.ต.จักรี   สังยวน ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

5. น.ส.เบญจวรรณ   ขําเกลี้ยง ด.ต.ประสิทธิ์    ขําเกลี้ยง มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

6. นายศุภวัช     เกื้อพันธุ ด.ต.วิระศักดิ์  เกื้อพันธ มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

7. น.ส.กานตธิดา  สิกขาจารย ด.ต.สมชาย  สิกขาจารย มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

8. ด.ญ.วรางคณา    นุมนวม ด.ต.สมยศ    นุมนวม ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

9. น.ส.กัลยรัตน    จันทรสวาง ร.ต.ต.สุธรรม   จันทรสวาง มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

6.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานคลองเต็ง

ระดับ ประเภททุนชื่อ - ชื่อสกุล บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อ - ชื่อสกุล บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ุ

1. ด.ญ.ภัทรวดี    ซุนสั้น ด.ต.อนันต   ซุนสั้น ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.จิดาหลา  เพชรไข ด.ต.อภิเชษฐ  เพชรไข ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.กวิสรา    คงจริง ด.ต.สุนทร   คงจริง มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ช.ปอมเพชร    ยัสสระ ด.ต.ดนัย    ยัสสระ มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

5. น.ส.กลิ่นสุคนธ    สีฟา จ.ส.ต.ชุมพล    สีฟา อาชีวศึกษา ทนุสงเสริม

6. น.ส.ศรีประไพ   ไตรวงศ ด.ต.หญิงชฎาพร    เพชรขาวชวย อุดมศึกษา ทุนสงเสริม

7. ด.ญ.ลัทธวรรณ    เมืองหนู ด.ต.นิรัตน    เมืองหนู มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

8. ด.ญ.ธิติพร    ไชยโยธา ด.ต.เจริญศักดิ์   ไชยโยธา มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

7.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรหนองตรุด

ระดับ ประเภททุน

1. น.ส.รังสินี   คชภักดี ด.ต.กมล     คชภักดี อาชีวศึกษา ทุนเรียนดี

2. น.ส.วรัญญา    สงแสง ด.ต.สรสิทธิ์    สงแสง อุดมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ช.พีรพัฒน    เองฉวน ด.ต.พิสิฐ   เองฉวน ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. น.ส.อัจฉรา   สุวรรณเรืองศรี ด.ต.ธวัฒชัย    สุวรรณเรืองศรี มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

5. น.ส.รัชกร    วิสมิตนันทน ร.ต.ต.วินิต     วิสมิตนันทน อุดมศึกษา ทุนเรียนดี

ุ ุ ุ

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุลชื่อ - ชื่อสกุล



8.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานโคกยาง

ระดับ ประเภททุน

1. ด.ญ.พิมพลักษณ    มัชฌิมาภิโร ด.ต.สมเชษฐ  มัชฌิมาภิโร มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ช.สัภยา โกเอ้ียน ด.ต.สมยศ โกเอ้ียน ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.พิมพชนก  ฤทธิ์ศักดิ์ พ.ต.ท.สุรินทร  ฤทธิ์ศักดิ์ ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ช.กิตติภณ  ธนพัฒนศิริ ร.ต.อ.สมบรูณ   ธนพัฒนศิริ ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

9.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรเขาวิเศษ

ระดับ ประเภททุน

1. น.ส.กวิศา   วงษปญญา   พ.ต.ท.ชาติชาย   วงษปญญา อุดมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ช.อรรถพล  ลั่นซาย ด.ต.อุดม  ลั่นซาย มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

3. ด.ช.สุราวุธ    ฉูมิ   ด.ต.ศราวุฒิ    ฉูมิ ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.สุชานันท    พูลเสน ด.ต.เสนอ    พูลเสน มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

5. น.ส.ศิรมาศ    สังขทอง ด.ต.เสรี    สังขทอง อุดมศึกษา ทุนเรียนดี

ั ั ี ํ 

ชื่อ - ชื่อสกุล บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อ - ชื่อสกุล บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

10.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรหวยยอด

ระดับ ประเภททุน

1. ด.ญ.เมธาวดี  สังเกต ด.ต.ชูศักดิ์  สังเกตุ ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.รัญชิดา    วงศนอย ร.ต.ต.พงศกรณ    วงศนอย ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ช.วงศพัทธ    คชวงศ ส.ต.อ.ประมุข    คชวงศ ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4.น.ส.ศุภากร   ดํารงวัฒนา ด.ต.พยุง   ดํารงวัฒนา อุดมศึกษา ทุนเรียนดี

5. น.ส.ไอลดา     พานิชย ร.ต.ต.ธวัชชัย    พานิชย มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

6. ด.ช.ธนกฤต    ขายมาน ด.ต.กาญวิทย     ขายมาน ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

7. ด.ญ.ปาริชาด    สิงหา ร.ต.ต.พิเชษฐ    สิงหา ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

8. ด.ช.ภูฟา     ทองทรัพย ด.ต.ณรงค   ทองทรัพย ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

9. ด.ญ.เกสรี    ไกรเทพ ด.ต.พรเทพ   ไกรเทพ ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

10. ด.ญ.นิษิตา  ทรัพยทักษิณ ด.ต.นิวัตน  ทรัพยทักษิณ ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

11. ด.ช.สิรภพ   เพชรพัว ด.ต.หญิงมัณฑาณี   เพ็ชรพัว ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

12. ด.ญ.เขมิสรา    สุขเสน จ.ส.ต.ชรัญ    สขุเสน ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

13. ด.ญ.นันทรัตน    เฉลียวปญญาวงศ ด.ต.อภิชัย  เฉลียวปญญาวงศ ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

14. ด.ช.กองเกียรติ    ทองรักขาว ส.ต.อ.ชาญวิทย    ทองรักขาว ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

15. ด.ญ.เบญญาภา   ไชยทอง ด.ต.ธวัช    ไชยทอง ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

ิ ป ิ  ั ี ป ิ  ป ึ  ิ

ชื่อ - ชื่อสกุล บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล



11.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรปะเหลียน

ระดับ ประเภททุน

1. ด.ญ.กฤษฎาภา  ประกอบกิจ ด.ต.รุงศักดิ์  ประกอบกิจ ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. น.ส.วริศรา  สังขชาติ ด.ต.วีระ  สังขชาติ มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

3. น.ส.ปติญา  คงรอด ด.ต.สุเทพ  คงรอด มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

4. นายจิรวัฒน แกวดวง ด.ต.ณรงค  แกวดวง มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

5.  ด.ช.สถาพร  จันทรนอย ด.ต.สมบูรณ  จันทรนอย ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

6. ด.ช.อันดามัน    ปลอดแกว ด.ต.วิรัต    ปลอดแกว ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

7. ด.ญ.นรีรัตน     สัญจิตร ด.ต.คมสรรค  สัญจิตร ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

8. ด.ช.กีรติ    บุงทอง ด.ต.กฤษดา    บุงทอง ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

9. ด.ช.ณัฐนนท  เพ็ญนิ่ม ด.ต.ณรงค  เพ็ญนิ่ม ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

10. น.ส.จุฑาลักษณ     วิเชียรรัตน ด.ต.ประสพ     วิเชียรรัตน มัธยมศึกษา ทนุเรียนดี

12.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานหนองเอื้อง

ั ป

ชื่อ - ชื่อสกุล บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ื่ ื่ ิ ื่ ื่ ระดับ ประเภททุน

1. น.ส.วราภรณ  แสงสวาง ร.ต.ต.นิวิช  แสงสวาง มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.กชกร  ควนวิไล ด.ต.ชนะ    ควนวิไล ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ช.ชยางกูร  บาลทิพย ด.ต.ชํานาญ     บาลทิพย ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.ชนิสรา  สงแกว ด.ต.โกศล  สงแกว ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

5. นายภาสกร  อิสรียพงศ ร.ต.ต.หรูน   อิสรียพงศ มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

6. น.ส.ธัญจิรา  ทองใย ด.ต.จริน  ทองใย มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

7. ด.ช.ณัฐพล   พรหมเพชร ด.ต.ณรงค    พรหมเพชร ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

8. นายสมชาย  ไกรเทพ ด.ต.สุมาโนช  ไกรเทพ มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

13.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรรัษฎา

ระดับ ประเภททุน

1. ด.ญ.ภควดี  คงมัยลิก ด.ต.ประภาส    คงมัยลิก ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ช.ภูรินท  จงบุรี ด.ต.ภัยสิทธิ์ อ   จงบุรี ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ช.คมกฤช  พิทักษ ด.ต.เอกพงษ  พิทักษ ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ช.พิทวัส  แสงสวาง ด.ต.พิชัย  แสงสวาง ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.ทรงสิริ  คงศรี ด.ต.สุวิตร    คงศรี ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

6. ด.ช.พิชเญศ  เพชรรัตน ด.ต.หญิง ปยนาถ  เพชรรัตน ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

ชือ - ชือสกุล บุตรสมาชิก ยศ ชือ - ชือสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุลชื่อ - ชื่อสกุล



14.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรหาดสําราญ

ระดับ ประเภททุน

1. ด.ญ.เพ็ญพิชชา   สังขวิสุทธิ์ พ.ต.ท.กิตติพัฒน    สังขวิสุทธิ์ ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ช.กิตติธัช    บริเพ็ง ด.ต.พิชิต    บริเพ็ง ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

3. ด.ญ.จิรัชยา    ทองโอ ด.ต.พิทักษ     ทองโอ มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

4. น.ส.กัญยรัตน    โพธิ์ศรีชัย ด.ต.มาโนช   โพธิ์ศรีชัย มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

15.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรวังวิเศษ

ระดับ ประเภททุน

1. ด.ญ.ปาณสิา    ดําสิโก ร.ต.ต.เสนอ    ดําสิโก ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ช.สักรินทร     ทองสุข ด.ต.ประเสริฐ     ทองสุข ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.ณัฐณิชา    เผือกทิพย ด.ต.สมนึก    เผือกทิพย ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.พีรดา    ปากวาง ด.ต.จรัญ    ปากวาง ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.จิดาภา   สวางรัตน ด.ต.สมบูรณ    สวางรัตน ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อ - ชื่อสกุล บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ญ ู ุ

6. ด.ช.ธีรุตม     ชูทอง พ.ต.ต.ไพโรจน    ชูทอง ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

7. น.ส.ชุติกาญจน    สงแสง ร.ต.ต.ผล   สงแสง มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

16.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรยานตาขาว

ระดับ ประเภททุน

1.  ด.ญ.ศุภธิดา  เพชรชนะ ด.ต.ศุภฤกษ  เพชรชนะ ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.มานิตา   สุวรรณราช ร.ต.ต.สุวิทย    สุวรรณราช ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ช.นราวิชญ    ใจตรง ด.ต.นุกูล  ใจตรง มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ช.วงศกร    ไชยทองรักษ ด.ต.วิเชียร   ไชยทองรักษ มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

5. น.ส.อรระวี   ทองมณี ด.ต.สุชาติ  ทองมณี อุดมศึกษา ทุนเรียนดี

6. นายวุฒิชัย    วีระกุล ด.ต.สมยศ   วีระกุล อุดมศึกษา ทุนสงเสริม

7. ด.ญ.ธันยชนก  จูหอง ด.ต.นิตร  จูหอง ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

8. น.ส.อารียา  ชวยดํา ด.ต.สมคิด  ชวยดํา อุดมศึกษา ทุนสงเสริม

9. ด.ช.พีรวิชญ  บุญธรรม ร.ต.ต.ประสิทธิ์  บุญธรรม ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

10. ด.ช.รัฐวีย    ขวัญทอง ด.ต.ทวี    ขวัญทอง มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

11. นายกิตติภูมิ    สังขมัน ร.ต.อ.ถาวร     สังขมัน มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

12. ด.ญ.กัญญวรา     ชัยเพชร ด.ต.สาโรจน    ชัยเพชร ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

ชื่อ - ชื่อสกุล บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล



17.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานในควน

ระดับ ประเภททุน

1. ด.ญ.กานติมา    เรืองพุทธ ด.ต.วิมล    เรืองพุทธ มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ช.ศราวุฒิ     ยอดจิต ด.ต.ศักดิ์ฐานันดร     ยอดจิต มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.สลิลทิพย    เกื้อรอด ด.ต.สิทธิชัย    เกื้อรอด ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

4. น.ส.นัดตะวัน     ทองเกลี้ยง ด.ต.ประโชติ    ทองเกลี้ยง มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

5. นายทินภัทร ชุมสุขชวยเรือง ด.ต.ศุเบศร  ชุมสุขชวยเรือง อุดมศึกษา ทุนเรียนดี

18.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรกันตัง

ระดับ ประเภททุน

1. ด.ญ.กฤติมาศ    ทาจีน ร.ต.ต.สิทธิศักดิ์  ทาจีน มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

2. น.ส.ศิริวรรณ  ชูศรีออน ด.ต.ระวิ  ชูศรีออน มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.รสสุคนธ    สุขแกว ด.ต.บุญธรรม    สุขแกว ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.ณัฐิดา    เตชะเดช ด.ต.นพพร   เตชะเดช ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อ - ชื่อสกุล บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ญ ฐ ุ

5. ด.ญ.ศุภกานต     อุบล ด.ต.ปยศักดิ์    อุบล ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.ปาณิศา    ไกรเทพ ด.ต.นพดล    ไกรเทพ ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

7. ด.ช.พีรวรรธน    บุญนิธิยรรยง ด.ต.ขวัญพัฒน    บุญนิธิยรรยง ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

8. ด.ช.กิตติภณ    รัตนกาญจน ด.ต.เจริญ    รัตนกาญจน ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

9. ด.ญ.พรลภัส  บุญวิชัย ด.ต.ปรีดา  บุญวิชัย ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

10. ด.ช.จักรบดินทร    ไชยเซง ด.ต.บุญโชค   ไชยเซง ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

11. ด.ญ.อภิชญา เย็นใจ จ.ส.ต.ธีรทัศน  เย็นใจ ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

12. น.ส.วิมลสิริ     พลวัฒน ด.ต.สมพร    พลวัฒน อุดมศึกษา ทุนสงเสริม

13. ด.ช.สมิทธิ์     ดําแกว ด.ต.ประยูร    ดําแกว ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

14. น.ส.สุรัตนา     ยงคประเดิม ด.ต.สุเวศ    ยงคประเดิม มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

15. ด.ญ.ณัฐชนก      เพ็ชรแกว ด.ต.จํานาญ     เพ็ชรแกว ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

16. ด.ช.ชยุตม    สุระสังวาลย พ.ต.ท.หญิงรัตนาวลี    สุระสังวาลย ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

19.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรสิเกา

ระดับ ประเภททุน

1. ด.ช.สิงห    ศรีบุญนาค พ.ต.ท.วิสูตร    ศรีบุญนาค   ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. น.ส.ปรียาภรณ     ดําทองทา ด.ต.สราง    ดําทองทา อุดมศึกษา ทุนเรียนดี

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุลชื่อ - ชื่อสกุล



ระดับ ประเภททุน

4. ด.ช.ณัฐกานต    คงไข ด.ต.ศราวุธ     คงไข ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

5. ด.ช.พงศธร    บุระชัด ด.ต.ประไพ    บุระชัด ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

6. ด.ญ.จิรสุตา    ปุรินทราภิบาล ด.ต.ลาภ    ปุรินทราภิบาล มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

7. ด.ญ.ชนิกานต     กาฬสิงห ด.ต.เมธา   กาฬสิงห ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

8. ด.ช.ธนสิทธิ์  อําภามณี ด.ต.กัมปนาท  อําภามณี ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

20.  พิสูจนหลักฐานจังหวัดตรัง

ระดับ ประเภททุน

1. ด.ญ.ภัทรวดี    หมั่นทวี ด.ต.สุริยา    หมั่นทวี มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ช.จิรภัทร      ทองชิต ด.ต.หญิงพิมพิลาภรณ    ทองชิต ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

21.  สมาชิกสังกัดตางจังหวัด

ระดบั ประเภททุน

ชื่อ - ชื่อสกุล บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อ - ชื่อสกุล บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อ - ชื่อสกุล

ุ

1. นายศุภวัฒน  ยศศักดิ์ศรี ร.ต.อ.บรรทัต  ยศศักดิ์ศรี มัธยมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ช.ธีรภัทร     สอสืบ ร.ต.ต.จํารูญ  สอสืบ ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

3. ด.ญ.วรพรรณ      เลื่อนแกว ร.ต.ต.เจริญ     เลื่อนแกว มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

4. ด.ช.วริศ      ถึงมุสิก ด.ต.นิพล     ถึงมุสิก ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

5. ด.ช.ธนัตถ  เพชรมณี ด.ต.จําเริญ  เพชรมณี ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.ชญานิศ     สงทิพย ร.ต.อ.สมเกียรติ     สงทิพย ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

7. ด.ญ.ติณณา     สายเมธา ร.ต.ต.หญิงเครือฟา     สายเมธา ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

8. ด.ญ.สัญลักษณ      ศรีทอง ร.ต.อ.สมศักดิ์     ศรีทอง ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

9. ด.ญ.วรรณรดา  ปยะปานันท ร.ต.ท.อนันตชัย  ปยะปานันท ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

ุ ุ ุ

จํานวนทั้งสิ้น  185 * 1,500  =  277,500.-  บาท


