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ลําดับ ระดับช้ัน

1 ร.ต.ท.นวปกรณ� แกวใจ นายโกณจา แกวใจ ปริญญาตรี

2 ร.ต.ท.อุทัย กาศสมบูรณ� น.ส.หทัยนันท� กาศสมบูรณ� ปริญญาตรี

3 ร.ต.ต.บูชา ธนะภาษี น.ส.มานิตา ธนะภาษี ปริญญาตรี

4 ร.ต.อ.ทวี ซาวคําเขตต� น.ส.ธันย�ชนก ซาวคําเขตต� ปริญญาตรี

5 ด.ต.หญิงปุณยวีร� ทองจา นายอชิตพล ทองจา ปริญญาตรี

6 ด.ต.ธนกฤธ ราวิชัย นางสาวณัฐทิยา ราวิชัย ปริญญาตรี

7 ด.ต.ดํารัส  อารามแกว นางสาววนิดา  อารามแกว ปริญญาตรี

8 ด.ต.อินทร  คําใหญ7  นางสาวอภิสรา  คําใหญ7 ปริญญาตรี

9 ด.ต.บรรจง พิชัย น.ส.กรพินธุ� พิชัย ปริญญาตรี

10 ร.ต.อ.สมคิด จันทะภา นางสาวเสาวภา จันทะภา ปริญญาตรี

11 พ.ต.ท.บุญยก สีชมพู น.ส.บุญญาณี สีชมพู ปริญญาตรี

12 ร.ต.อ.ไตรทศ    ยะป;อม นางสาวธมกร  ยะป;อม ปริญญาตรี

13 ร.ต.อ.ชัยพร สุทาตัน นางสาวพิมพ�พร สุทาตัน ปริญญาตรี

14 ร.ต.อ.บรรเจิด กาญจนาพิทักษ� นายวุฒิพงศ� กาญจนาพิทักษ� ปริญญาตรี

15 ร.ต.ท.อลงกรณ� ศรีชัย นางสาวพอฤทัย ศรีชัย ปริญญาตรี

16 ด.ต.อนุสิษฐ ป=นยาโน นางสาวพิมพ�นิภา ป=นยาโน ปริญญาตรี

17 ร.ต.อ.บรรจบ อุตรศรี นางสาวบุญญิสา อุตรศรี ปริญญาตรี

18 พ.ต.ท.สุริยะฎิษ  สุริยะธง นายพีรดนย�  สุริยะธง ปริญญาตรี

19 ร.ต.ท.สุรชัย จันทวงค� นายรัฐศาสตร� จันทวงค� ปริญญาตรี

20 ด.ต.บัญชา ทับท่ัง นาย อภิวิชญ� ทับท่ัง ปริญญาตรี

21 ร.ต.ต.นคร สมบูรณ� นายศุภวิชญ� สนิทไทย ปริญญาตรี

22 ด.ต.เอกพงค� อนุขุน นายพัทธดนย� อนุขุน ปริญญาตรี

23 ร.ต.ต.มงคล ชัยชนะ นายณัฐภัทร ชัยชนะ ปริญญาตรี

24 ด.ต.ประเสริฐ จันต@ะวงค� นาย ปรเมศ จันต@ะวงค�  ปริญญาตรี

25 ด.ต.คณันพศิน ศรีพายัพ นายธัญย�ภวกฤษ  ศรีพายัพ ปริญญาตรี

26 ด.ต.ประสาน สมเอ็ดสละ นางสาวพรนภา สมเอ็ดสละ ปริญญาตรี

27 ด.ต วิเชียร ยาเกB นางสาวสุรารักษ� ยาเกB ปริญญาตรี

28 ร.ต.ต.อินทร  ใจมูล  นายพลอธิป  ใจมูล ปริญญาตรี

29 ร.ต.ท.กันตภณ สุริยวงศ� นางสาวนภัสสร สุริยวงศ� ปริญญาตรี

30 ด.ต.โฆษิต สุรินต@ะ นายภาสกร สุรินต@ะ ปริญญาตรี

รายชื่อสมาชิกผู�ปกครอง รายชื่อบุตร

รายชื่อผู�ที่ได�รับทุนการศึกษาประจําป# 2564 



31 ด.ต.พิสฐิ เสาศิริ นายศักดิ์สิทธ์ิ เสาศิริ ปวส.

32 ด.ต.หญิงนฤมล นาคะพันธุ� นายภูบดี คําพุฒ ปวส.

33 ด.ต.ชวภณ สายป=นตา น.ส.บุญญาภา สายป=นตา มัธยมศึกษา

34 ร.ต.ท.สิราวุธ สายวุฒิกุล ด.ญ.ชัญญา สายวุฒิกุล มัธยมศึกษา

35 พ.ต.ท.หญิงอารานันท� แก7นคํา นางสาวอุทัยวรรณ แก7นคํา มัธยมศึกษา

36 ด.ต.ทวีชัย ศรีปFญญา นายศุภกร ศรีปFญญา มัธยมศึกษา

37 ร.ต.ท.ธนงชัย แควสยอง นายภูธนกฤษต์ิ แควสยอง มัธยมศึกษา

38 ด.ต.ปราโมทย� บุญเต็ม นางสาวป=ยาภรณ� บุญเต็ม มัธยมศึกษา

39 ด.ต.ถาวร   สมสัก เด็กหญิงปภาวรินทร�  สมสัก มัธยมศึกษา

40 ด.ต.มณฑล วันเอก นายณัฐกฤษณ� วันเอก มัธยมศึกษา

41 ด.ต.ศุภชัย รัตนปรานต� ด.ช.ฐิติวุฒิ รัตนปรานต� มัธยมศึกษา

42 ร.ต.อ.สุพจน� นุกาศ นายณัฐชนนท� นุกาศ มัธยมศึกษา

43 ร.ต.อ.ปราโมทย� วังธิยอง นายป=ติภูมิ วังธิยอง มัธยมศึกษา

44 ด.ต.สมบุญ นันทพิฏฐ� ด.ญ.ฐิติวรดา นันทพิฏฐ� มัธยมศึกษา

45 พ.ต.อ.สมพงษ� ต้ังตัว นางสาวณัฐวิภา ต้ังตัว มัธยมศึกษา

46 ร.ต.อ.วิทยา จัทร�ชัยศรี นายพีรรพี จันทร�ชัยศรี มัธยมศึกษา

47 ร.ต.อ.สุรศักดิ์ เนคะมานุรักษ� น.ส.เสาวภา เนคะมานุรักษ� มัธยมศึกษา

48 ด.ต.หญิงศิริญาพร คําโมนะ นายศิริเดช พยาสม มัธยมศึกษา

49 ด.ต.สิรภพ วงค�เทเวศ ด.ญ.ฐิติพร วงค�เทเวศ มัธยมศึกษา

50 พ.ต.อ.ณัชทสิษฐ� บุญมาก น.ส.ปFณดารีย� บุญมาก มัธยมศึกษา

51 ด.ต.จตุรวัฒน� เสนาวารี น.ส.รวินันท� เสนาวารี มัธยมศึกษา

52 ด.ต.สมบุญ จูแวน ด.ญ.ธฤกรรณ จูแวน มัธยมศึกษา

53 ด.ต.สหรักร� ชัยคํารอง  นายพงษกร  ชัยคํารอง  มัธยมศึกษา

54 ด.ต.มาโนช  ทานะขันธ� น.ส.ปริยฉัตร  ทานะขันธ� มัธยมศึกษา

55 ร.ต.อ.เพ่ิมศักดิ์ สุวรรณวงศ� นางสาวพิมพ�ชนก สุวรรณวงศ� มัธยมศึกษา

56 ร.ต.ท.ธวัชชัย อินทจักร นางสาวพัชราพร อินทจักร มัธยมศึกษา

57 ด.ต.สงกรานต� สุกันโท ด.ญ.อักษร สุกันโท มัธยมศึกษา

58 ร.ต.ท.กรณ� ทาปFญญา นายนิติกร ทาปFญญา มัธยมศึกษา

59 พ.ต.อ.สมชาติ เป;าพานิชย� นางสาวสรัสจันทร� เป;าพานิชย� มัธยมศึกษา

60 ด.ต.สุธี เกษเจริญคุณ นางสาวสุรัสวดี เกษเจริญคุณ มัธยมศึกษา

61 ด.ต.นคร เขียวหน7อเมือง นายขุนพล เขียวหน7อเมือง มัธยมศึกษา

62 ด.ต.สมบูรณ� นันต๊ิบ เด็กหญิงปริยากร นันต๊ิบ มัธยมศึกษา



63 ด.ต.ยุทธนา กิติปFญญา นายยุทธรัชช� กิติปFญญา มัธยมศึกษา

64 ด.ต.ฐานันดร พาเรือง เด็กหญิงฐิติวรดา พาเรือง มัธยมศึกษา

65 ด.ต.เอกลักณ� ทาวขวาง นาย ธนบดินทร�   ทาวขวาง มัธยมศึกษา

66 ด.ต.อุทัย กันธะ นางสาวขวัญพิชชา กันทะ มัธยมศึกษา

67 ด.ต.ประสิทธ์ิชัย เครือรอด นางสาวสุจิตรา เครือรอด มัธยมศึกษา

68 ด.ต.นิคม  อภัย นางสาวปุณณภา  อภัย มัธยมศึกษา

69 ด.ต.สมชาย เก7งกลา เด็กชายรชต เก7งกลา มัธยมศึกษา

70 ร.ต.ท.กิตติภพ มูลแสน เด็กหญิงกมลพรรณ มูลแสน มัธยมศึกษา

71 พันตํารวจโทพงษ�ศักดิ์ ธรรมเขตต� นายภาณุพงศ� ธรรมเขตต� มัธยมศึกษา

72 ร.ต.ต.วชิระ สุยะสาม นายชยทัต สุยะสาม ปวช.3

73 ด.ต.หญิงพรพิมล ชนะ ด.ช.ยศกร ชนะ ประถมศึกษา

74 ร.ต.อ.พูนศักดิ์ พักตร�ผ7องศรี ด.ช.ธนัญกรณ� พักตร�ผ7องศรี ประถมศึกษา

75 ด.ต.เชิดชูพงษ� กาญจนมุสิก ด.ช.ศิระ กาญจนมุสิก ประถมศึกษา

76 ด.ต.สีวรรณ ชัยศรี ด.ญ.ปวรวรรณ ชัยศรี ประถมศึกษา

77 ด.ต.จรูญ หนุ7มเปOยง แด็กหญิงป=ยนุช หนุ7มเปOยง ประถมศึกษา

78 ร.ต.ต.สุริยะ  หาญกฤตพร เด็กหญิงอาทิตยา หาญกฤตพร ประถมศึกษา

79 ส.ต.อ.บรรณาการ  บังวรรณ เด็กหญิงกานต�พิชชา บังวรรณ ประถมศึกษา

80 ร.ต.ต.ประดับ สุรินทร�โท นายภาดล สุรินทร�โท ปริญญาตรี

81 ด.ต.หญิงศิริตา สุดวรรค� ด.ช.สุภเวช สุดวรรค� ประถมศึกษา

82 ด.ต.วชิรภัทร ศรีกําพล ด.ญ.ศิรภัทร ศรีกําพล ประถมศึกษา

83 ด.ต.ธนิก ราชเนตร ด.ญ.เอรียา ราชเนตร ประถมศึกษา

84 ด.ต.สัญญา บุญประเสริฐ ด.ญ.ชัญญา บุญประเสริฐ ประถมศึกษา

85 ด.ต.หญิงพชรพร ปFญญา ด.ญ.ดากานดา ปFญญา ประถมศึกษา

86 ร.ต.อ.วรรณชัย จินดาวัน ด.ช.ปวริศร� จินดาวัน ประถมศึกษา

87 ร.ต.อ.เอกชัย ชัยวงค� ด.ญ.ธมลวรรณ ชัยวงค� ประถมศึกษา

88 ด.ต.สัณห�พงศ� ศรีสุขคํา ด.ญ.จิณัฐตา ศรีสุขคํา ประถมศึกษา

89 พ.ต.ท.สุทธิพงศ� จงวัฒนา เด็กชายพัสกร จงวัฒนา ประถมศึกษา

90 ด.ต.พีระพงษ� ไชยวงศ� ด.ญ.ธันญชนก ไชยวงศ� ประถมศึกษา

91 ร.ต.ท.อานุ ยางจิตร� ด.ช.อมรเทพ  ยางจิตร� ประถมศึกษา

92 นายณัฎฐ�ดนัย ยะจันศึก เด็กหญิงธัญญชล ยะจันศึก ประถมศึกษา

93 ส.ต.อ.อนุชา ตBาคําปFน เด็กชายกวิน ตBาคําปFน ประถมศึกษา

94 ด.ต.ธรรมนูญ แกวสุดใจ เด็กหญิงธุวานันทท� แกวสุดใจ ประถมศึกษา



95 ด.ต.ยุทธนา ปFญญาละ เด็กหญิงพิชชาภา ปFญญาละ ประถมศึกษา

96 ด.ต.พรชัย จิตรบุญ เด็กชายสรวัชร� จิตรบุญ ประถมศึกษา

97 ด.ต.มงคล ชูสันติ เด็กชายธัชศิต ชูสันติ ประถมศึกษา

98 ด.ต.โชคชัย คําภีระ เด็กชายชยภัทร� คําภีระ ประถมศึกษา

99 ด.ต.สิทธิภาคย� อินทร�ไชย เด็กหญิงวิรัลพัชร� อินทร�ไชย ประถมศึกษา

100 ด.ต.สมชาย สุรินต@ะ เด็กชายศุภนพคุณ สุรินต@ะ ประถมศึกษา

101 พ.ต.ท.ประชัน พรมภา เด็กหญิงกัญญาญัฐ พรมภา ประถมศึกษา

102 ด.ต.สงบ ยินดี ด.ช.นิธิศ ยินดี ประถมศึกษา

103 ด.ต.จิรเดช อินหลวง เด็กหญิงจิรชยา อินหลวง ประถมศึกษา

104 ร.ต.ต.ธนพิพัฒน� ศรีตุมแกว เด็กหญิงธีราภรณ� ศรีตุมแกว ประถมศึกษา

105 ด.ต.อนุวัฒน� ทะลัง เด็กหญิงปุญญิสา ทะลัง ประถมศึกษา

106 ด.ต.พลกฤต ผดุงกิจ เด็กชายศุภกร ผดุงกิจ ประถมศึกษา

107 ร.ต.อ.เสริมศักดิ์ ปากองวัน เด็กชายภูภูมิ ปากองวัน ประถมศึกษา

108 ด.ต.โกวิท  กิจสุภา เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิจสุภา ประถมศึกษา

109 ด.ต.วิเศษ ไทระยะ เด็กชายวิธวิทย� ไทระยะ ประถมศึกษา

ท้ังน้ีทางสหกรณ�ฯจะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษาเขาบัญชีธนาคารตามท่ีท7านไดระบุไว 

ภายในวันท่ี 29 ตุลาคม 2564


