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1 19504 นายณฏัฐ ตันติพณิชยกุล จพง.ราชทัณฑ ปง. ทสบ.จ.ปทุมธานี 1 ด.ช.กันตพัฒน ตันติพณิชยกุล ป.1 สงเคราะห 1

2 18328 นายพิชัย ธรรมปญญา จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.ธัญบุรี 2 ด.ญ.วรกานต ธรรมปญญา ป.6 สงเคราะห 1

3 18607 นายภารดร บัวบาน จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ลพบุรี 2 ด.ญ.ประภาสิริ บัวบาน ป.1 สงเคราะห 1

4 17739 นายศิริชัย กวาวสิบสอง จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.ปทุมธานี 1 ด.ญ.วรินทรทิพย กวาวสิบสอง ป.1 สงเคราะห 1

5 17633 นายศุภกร เข่ือนแข จพง.ราชทัณฑ ปง. ทสบ.จ.ปทุมธานี 2 ด.ช.สุเมธ เข่ือนแข ป.1 สงเคราะห 1

6 17778 นายภูวนาถ มากะนัตย จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.ปทุมธานี 2 ด.ช.ภูวตรา มากะนัตย ป.1 สงเคราะห 1

7 17947 นายธวัชชัย มะกล่ําทอง จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ลพบุรี 1 ด.ช.ธนวัฒน มะกล่ําทอง ป.5 สงเคราะห 1

8 12960 นายสมพบ โปตะ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจอ.ธัญบุรี 2 ด.ช.ภาสกร โปตะ ป.2 สงเคราะห 1

9 16966 นายธวัชชัย ดวงรตัน จพง.ราชทัณฑ ปง. ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 2 ด.ญ.ธวัลยา ดวงรตัน ป.5 สงเคราะห 1

10 16888 นายศุภชัย ธงสารัตน จพง.ราชทัณฑ ปง. ทสบ.จ.ปทุมธานี 1 ด.ช.ชวลิต ธงสารัตน ป.6 สงเคราะห 1

11 19850 นายสนธยา ดําสีแกว นักทัณฑวิทยา ปก. รจจ.พระนครศรีอยุธยา 2 ด.ช.จตุรพร คําสีแกว ป.2 สงเคราะห 1

12 14684 นายภัทราวุธ ดีเสมอ จพง.ราชทัณฑ.ชง รจจ.สิงหบุรี 2 ด.ช.จิรภัทร ดีเสมอ ป.4 สงเคราะห 1

13 16357 นายพีรยุทธ มวงวงษ 2/2 จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ลพบุรี 2 ด.ญ.นภัสนันท มวงวงษ ป.4 สงเคราะห 1

14 15159 นายนุกูล รัตนนท จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.พระนครศรีอยุธยา 1 ด.ช.ณัฐกุล รัตนนท ป.3 สงเคราะห 1

15 14247 นายเสนห พิมประเสริฐ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.อางทอง 2 ด.ช.เจตนิพัทธ พิมประเสริฐ ป.3 สงเคราะห 1

16 14267 นายกิตติสัณห ธนรัตนรังษี นักทัณฑวิทยา ปก. รจจ.อางทอง 1 ด.ช.โชติพิสิฐ ธนรัตนรังษี ป.4 สงเคราะห 1

17 9887 นายสัจจบัณฑิต แสงสุวรรณ นักทัณฑวิทยา ปก. สกข.จ.ปทุมธานี 1 ด.ญ.อัญณชญาธิดา แสงสุวรรณ ป.4 เรียนดี 1

 สมาชิกผูขอรับทุน บุตรของสมาชิกท่ีไดรับทุน

บัญชีรายชื่อผูสมควรไดรับทุนการศึกษาสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด  ปการศึกษา 2564
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18 18667 น.ส.ผองสุวรรณ กิ่งเกตุ พยาบาลวิชาชีพ ปก. รจก.ลพบุรี 1 ด.ช.ณัฐวรรธน ก่ิงเกตุ ป.3 เรียนดี 1

19 12642 นางจารุณี กิจปราชญ นักจัดการฯ ชก. รจจ.พระนครศรีอยุธยา 1 ด.ญ.เตชินี กิจปราชญ ป.5 เรียนดี 1

20 17729 นายประนัย ขาวทอง จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.สระบุรี 1 ด.ช.ธัญวิชญ ขาวทอง ป.4 เรียนดี 1

21 13119 นายอิทธิทัย จิตบํารุงธรรม นักทัณฑวิทยา ชก. รจอ.ชัยบาดาล 1 ด.ญ.อชิรญา จิตบํารุงธรรม ป.3 เรียนดี 1

22 12635 น.ส.มาริสา วิริยะรัมย นักวิชาการอบรมฯ ชก. รจก.พระนครศรีอยุธยา 1 ด.ช.ศุภวิชญ เพชรยศ ป.3 เรียนดี 1

23 14035 นายเอกลักษณ น้ําอาบ จพง.ราชทัณฑ ชง. ทส.ว.พระนครศรีอยุธยา 2 ด.ช.นพวิชญ น้ําอาบ ป.2 เรียนดี 1

24 15696 นายอนุชา ยุติบรรณ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.ธัญบุรี 1 ด.ช.พชรวิทย ยุติบรรณ ป.2 เรียนดี 1

25 10506 นายอิทธิรัตน วิริยสถิตยกุล นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.พระนครศรีอยุธยา 2 ด.ช.ภัทรพัฒน วิริยะสถิตยกุล ป.4 เรียนดี 1

26 19815 นายรัชพล กัสโก นักทัณฑวิทยา ปก. รจก.สมุทรปราการ 1 ด.ญ.ไอยวริญญ กัสโก ป.2 เรียนดี 1

27 10324 นายนฤพล เอี่ยมพวง นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.ลพบุรี 2 ด.ญ.นฤลดา เอี่ยมพวง ป.5 เรียนดี 1

28 14963 นายเอกพล อนุโรจน นักจัดการฯ ชก. รจจ.สิงหบุรี 2 ด.ญ.กมลขนก อนุโรจน ป.3 เรียนดี 1

29 15200 นายพรกิตติ์ คาสี จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.ลพบุรี 2 ด.ญมนัสนันท ทองสุข ป.2 เรียนดี 1

30 13852 นายธีรยุทธ เจียมมีปรีชา จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.อางทอง 2 น.ส.ธนาภรณ เจียมมีปรีชา ม.4 สงเคราะห 1

31 12794 นายธนากร ถีติปริวัตร นักทัณฑวิทยา ปก. ทสว.พระนครศรีอยุธยา 2 ด.ช.ปกรณ ถีติปริวัตร ม.2 สงเคราะห 1

32 15583 นายวรศักดิ์ เขียวพุมพวง จพง.ราชทัณฑ ชง. สกข.ปทุมธานี 1 ด.ญ.สิริรักษ เขียวพุมพวง ม.2 สงเคราะห 1

33 12784 นางรุงนภา สุขเสมอ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.ลพบุรี 2 น.ส.ณิชารีย นามกูล ม.3 สงเคราะห 1

34 11009 นายชยพล นะระแสน 1/2 นักทัณฑวิทยา ปก. ทสบ.จ.ปทุมธานี 2 ด.ญ.นุชนภา นะระแสน ม.3 สงเคราะห 1

35 11363 นายสนธยา ศักดิ์พรหม จพง.ราชทัณฑ ชง. รจอ.ธัญบุรี 2 ด.ช.ยศภัทร ศักดิ์พรหม ม.2 สงเคราะห 1
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36 11884 นายปรีชา ชินดา จพง.ราชทัณฑ ชง. ทสบ.จ.ปทุมธานี 2 ด.ช.ปยะภัทธ ชินดา ม.1 สงเคราะห 1

37 9495 นายอนุชา สาระ จพง.อบรมฯ ชง. ทสบ.จ.ปทุมธานี 1 ด.ช.พฤษฉัตร สาระ ม.3 สงเคราะห 1

38 12527 นายชูศักดิ์ นกเทศ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจอ.ธัญบุรี 1 น.ส.ญาณิศา นกเทศ ม.6 เรียนดี 1

39 17204 นายยุทธภูมิ สุทธิ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.อางทอง 2 น.ส.สุวิชาดา สุทธิ ม.2 เรียนดี 1

40 11767 นางรุงนภา เวชกามา นักจัดการฯ ชก. สกข.ปทุมธานี 2 ด.ญธัญญลักษณ เวชกามา ม.3 เรียนดี 1

41 8315 นายวัฒนพงษ กิจพงษ จพง.ราชทัณฑ ชง. ทสบ.ปทุมธานี 2 น.ส.วิมลณัฐ กิจพงษ ม.3 เรียนดี 1

42 15106 นายมนตชัย เพ็งพูล จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.สระบุรี 2 ด.ช.กิตติ เพ็งพูล ม.2 เรียนดี 1

43 5675 นายพิชญ สุขประไพ นักทัณฑวิทยา ชก. รจจ.อางทอง 2 น.ส.ชญานี สุขประไพ ม.5 เรียนดี 1

44 14882 นายวัฒนากร จุยกระยาง จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.อางทอง 1 น.ส.วรัญญา จุยกระยาง ม.6 เรียนดี 1

45 7916 นายชลิต เพ็ชรครฑุ จพง.อมรมฯ ชง. รจก.สมุทรปราการ 2 น.ส.ชนัญชิดา เพ็ชรครุฑ ม.5 เรียนดี 1

46 9441 นายบรรจง แคนเสาร จพง.ราชทัณฑ ชง. ทสบ.จ.ปทุมธานี 2 นายอัครชัย แคนเสาร 2 สงเคราะห 1

47 12112 นายคงศักดิ์ สิงหชวย อนุศาสนาจารย ชง. รจจ.อางทอง 1 นายดลธรรม สิงหชวย 1 สงเคราะห 1

48 19859 นางนวลจิรา แอนโก จพง.อบรมฯ ปง. รจก.ระยอง 2 ด.ช.นพนนท แอนโก ป.4 สงเคราะห 2

49 19651 นายดอน ปานขํา จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ชลบุรี 1 ด.ญ.พิชญาภา ปานขํา ป.5 สงเคราะห 2

50 19466 นายศรศักดิ์ บุตรกลิ่น จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.ตราด 2 ด.ญ.กฤษณา บุตรกลิ่น ป.2 สงเคราะห 2

51 17895 นายชายแดน ขนันไทย จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.สระแกว 2 ด.ช.ชิโนรส ขนันไทย ป.5 สงเคราะห 2

52 12363 นายกอบบุญ นาควรเชฏฐ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.จันทบุรี 2 ด.ญ.กัญญารัตน นาควรเชฏฐ ป.1 สงเคราะห 2

53 16878 นายนิวัฒน สติดี จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ระยอง 1 ด.ช.ทัตธนโชติ สติดี ป.2 เรียนดี 2



ท่ี เลข ชื่อ - สกุล ตําแหนง ปฏบิตัิหนาที่ จํานวน ชื่อ - สกุล ชั้น/ ทุน เขต

ทะเบียน เรือนจํา บุตร ป

 สมาชิกผูขอรับทุน บุตรของสมาชิกท่ีไดรับทุน

54 13152 นางอมรรตัน พุมสวัสดิ์ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจอ.กบินทรบุรี 2 ด.ช.อัษฎายุธ พุมสวัสดิ์ ป.2 เรียนดี 2

55 11037 นายกิตติชัย เขียวเสน นักทัณฑวิทยา ชก. รจพ.พัทยา 2 ด.ช.พัสกร เขียวเสน ป.2 เรียนดี 2

56 12343 น.ส.ทิพยจันทร ประดา นจก.งานทั่วไป ชก. ทสญ.ชลบุรี 2 ด.ช.รณกร เจริญสุข ป.4 เรียนดี 2

57 19622 นายจักรพันธ จันทรสวาง จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.นครนายก 2 ด.ญ.ปรัชญาเทวี จันทรสวาง ป.3 เรียนดี 2

58 10903 นายอํานาจ หมื่นพล จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.ชลบุรี 3 ด.ญ.กนกพร หมื่นพล ป.3 เรียนดี 2

59 16030 นายสุริยา คชราช จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ชลบุรี 2 ด.ช.กรวิวัฒน คชราช ป.4 เรียนดี 2

60 19069 นายกฤษณะ ไชยมูล จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ชลบุรี 2 ด.ช.กฤษดา ไชยมูล ป.2 เรียนดี 2

61 16901 นายจิรวัฒน สุกสวาง จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.นครนายก 2 ด.ช.จิรพัชร สุกสวาง ป.5 เรียนดี 2

62 18963 นายตุลาวุฒิ ผิวออน จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ระยอง 2 ด.ญ.วรินรําไพ ผิวออน ป.5 เรียนดี 2

63 18495 นายทินกร คําภักดี จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ระยอง 2 ด.ญ.ปริยาภัทร คําภักดี ม.2 สงเคราะห 2

64 18815 น.ส.พจมาน นิยม จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ระยอง 1 ด.ญ.กุลณัฐธิดา ศรีมาดี ม.1 สงเคราะห 2

65 15989 นายเดชา นาเมืองรัก จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.จันทบุรี 2 ด.ญ.นุชนาฏ นาเมืองรัก ม.1 สงเคราะห 2

66 14311 นางธิติมา รัตนรินทร จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.ระยอง 2 ด.ช.ธนาธิป บัวพรม ม.3 สงเคราะห 2

67 12068 นายสุรพิษ คณฑา 2/2 อนุศาสนาจารย ชง. รจจ.นครนายก 3 นายสุรภัค คณฑา ม.3 สงเคราะห 2

68 14432 นายคํานึง คํามิ่ง จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.ตราด 2 น.ส.ภันทิลา คํามิ่ง ม.5 เรียนดี 2

69 10468 นางศศิญา ไชยแสงราช นักทัณฑวิทยา ชก. รจพ.พัทยา 1 ด.ญ.ศิรดา ไชยแสงราช ม.2 เรียนดี 2

70 17966 นายอาภากร คํามาบุตร จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ชลบุรี 1 ด.ญ.ภัทรธิดา คํามาบุตร ม.2 เรียนดี 2

71 17028 นายบุญชิด โจทะนัง จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.กบินทรบุรี 2 ด.ญ.ทยิดา สมรูป ม.2 เรียนดี 2
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72 18817 นางจิตอําไพ เราประเสริฐ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.กบินทรบุรี 2 นายตรัยวุฒ ิ เราประเสริฐ ม.5 เรียนดี 2

73 14825 นายปฐมพร ยั่งยืน จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.ระยอง 1 ด.ช.โชคพิสิษฐ ยั่งยืน ม.3 เรียนดี 2

74 19209 นางพิมพพลี คัดทะมาตย จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.กบินทรบุรี 2 ด.ญ.สุดารัตน คัดทะมาตย ม.2 เรียนดี 2

75 7876 นายศุภณฐั รอดไพบูลย จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ฉะเชิงเทรา 2 น.ส.สุจารี รอดไพบูลย ปวช.3 เรียนดี 2

76 17034 นายสรายุทธ  จริยากุลวงศ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.นางรอง 2 ด.ญ.ณิชชาพัณณ  จริยากุลวงศ ป.1 สงเคราะห 3

77 17029 นายณฐัวุฒิ ปลายแกน จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.นางรอง 2 ด.ช.คีตวิชช ปลายแกน ป.1 สงเคราะห 3

78 16992 นายพรชัย สมพันธ จพง.ราชทัณฑ ปง. ทสก.เขาพริก 1 ด.ช.ธนกฤษ  สมพันธ ป.2 สงเคราะห 3

79 17921 นายกานตนิธิ ฉันทะไท จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.รัตนบุรี 2 ด.ญ.ธิติสุดา  ฉันทะไท ป.5 สงเคราะห 3

80 16769 นายสํารวย นอมเจริญ นักทัณฑวิทยา ปง. รจอ.บัวใหญ 4 ด.ช.สุรบดินทร นอมเจริญ ป.3 สงเคราะห 3

81 19229 นายเกียรติศกัดิ์ ชาธงชัย จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.สุรินทร 2 ด.ญ.ชนาภัทร  ชาธงชัย ป.1 สงเคราะห 3

82 18734 นางธัญญารัตน  ศรีภาร จพง.ราชทัณฑ ปง. ทสญ.นครราชสีมา 2 ด.ญ.สิรินดา  ศรีภาร ป.4 สงเคราะห 3

83 16772 นายวิฑูร  คําแปร จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.นครราชสีมา 2 ด.ช.ภูมิพัฒน คําแปร ป.5 สงเคราะห 3

84 15336 นายจักตรา  พสุมาตย จพง.อบรมฯ  ชง. รจก.อุบลราชธานี 2 ด.ญ.วันวิสา  พสุมาตย ป.3 สงเคราะห 3

85 13328 นายศุภวุฒิ  แกวหานาม จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.บุรีรัมย 2 ด.ญ.กัญชลิกา  แกวหานาม ป.5 สงเคราะห 3

86 15764 นางวิภาพร บุญหลา จพง.ราชทัณฑ ปง. ทสญ.นครราชสีมา 2 ด.ญ.กมลพรรศ  บุญหลา ป.5 สงเคราะห 3

87 14942 นายพัฒนา  นิโรรัมย จพง.ราชทัณฑ ชง. รจอ.นางรอง 2 ด.ช.ปธานิน นิโรรมย ป.4 สงเคราะห 3

88 12900 นางสาวอุมาพร  พันธศรี นวก.อบรมฯ ปก. รจก.อุบลราชธานี 1 ด.ญ.อันนา ทรงเผา ป.5 สงเคราะห 3

89 11696 นายอนิรุตร ตอรบรัมย จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.บุรีรัมย 1 ด.ญ.อารยา ตอรบรัมย ป.3 สงเคราะห 3
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90 18364 นายอภิชาติ บุญยู จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.อุบลราชธานี 1 ด.ญ.อชิรญา บุญยู ป.2 เรียนดี 3

91 16733 นายสุริยา สนธิการณ จพง.ราชทัณฑ ปง. ทสก.เขาพริก 2 ด.ญ.เบญญทิพย สนธิการณ ป.2 เรียนดี 3

92 17450 นายตระกูลศักดิ์ จันตะคุณ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.ยโสธร 1 ด.ช.ฑีภากร จันตะคุณ ป.2 เรียนดี 3

93 16841 นายไพศาล ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.บัวใหญ 2 ด.ช.ปณณวิชญ ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์ ป.2 เรียนดี 3

94 13794 นายปยะพงษ ยงเพชร จพง.ราชทัณฑ ชง. รจฃอ.ภูเขียว 2 ด.ญ.จารุกัญญา ยงเพชร ป.2 เรียนดี 3

95 13754 นางสาวน้ําทิพย ขวัญนู จพง.อบรมฯ  ชง. รจก.อุบลราชธานี 3 ด.ช.กษิดิศ สุทธศรีฉวีฉาย ป.4 เรียนดี 3

96 11048 นายสมภาพ วารีบอ อนุศาลนาจารย ชง. รจจ.ยโสธร 2 ด.ญ.สุรดา วารีบอ ป.5 เรียนดี 3

97 11662 นายเอกบัญฑิต ดอกไมทอง จพง.ราชทัณฑ ชง. รจอ.นางรอง 2 ด.ญจุฑามาส ดอกไมทอง ป.4 เรียนดี 3

98 12789 นายภาณุพงศ ชูชีพ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.นครราชสีมา 2 ด.ญ.นภสร ชูชีพ ป.2 เรียนดี 3

99 11442 นายชัยเวช วิชาดี นักทัณฑวิทยา ชก. รจจ.ชัยภูมิ 3 ด.ช.ปญญาโชติ วิชาดี ป.2 เรียนดี 3

100 11689 นายธารา บัวงาม นวก.อมรมฯ  ชก. รจก.อุบลราชธานี 2 ด.ช.ธีรภัทร บัวงาม ป.6 เรียนดี 3

101 13760 นางวนิวรรณ บุตรโคษา จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.อุบลราชธานี 2 ด.ช.พีรนัฐ บุตรโคษา ป.2 เรียนดี 3

102 11524 นายอนุลักณ กออําไพร จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.ยโสธร 2 ด.ญ.ปภาวี กออําไพร ป.5 เรียนดี 3

103 12404 นางสาววรรณี ไกยนารถ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.อํานาจเจริญ 2 ด.ช.ปราชญ ชารีรักษ ป.4 เรียนดี 3

104 8711 นายวรชติ แถวนาชุม จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.ยโสธร 3 ด.ญ.วรธิดา แถวนาชุม ป.2 เรียนดี 3

105 19890 นางอรอนงค  คําพง จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.สีคิ้ว 1 นายโชครวิทย  สัมฤทธิ์ ม.5 สงเคราะห 3

106 18231 นายสุชาติ  เจริญสุข จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.นางรอง 1 นางสาวนัฐสุรางค  เจริญสุข ม.5 สงเคราะห 3

107 14833 นายจตุพร  สีลับขวา จพง.ราชทัณฑ ปง. ทสก.เขาพริก 1 ด.ญ.ธัญญลักษณ  สีลับขวา ม.1 สงเคราะห 3
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108 18424 นางสาวอภิญญา  ขันชะลี จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.อํานาจเจริญ 1 ด.ญ.พรสิณี  ขันชะลี ม.2 สงเคราะห 3

109 12028 นายอํานาจ  มูลไธสง 2/2 อนุศาสนฯ  ชง. ทสก.เขาพริก 2 ด.ญ.ศุภธิดาไท  มูลไธสง ม.1 สงเคราะห 3

110 19567 นายปราโมทย  อาราษฎร จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.ชัยภูมิ 3 ด.ญ.อรปรียา  อาราษฎร ม.2 เรียนดี 3

111 9076 นายสุวรรณทัต ตระกูลชัยชนะ นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.อุบลราชธานี 2 ด.ช.พิชุตม ตระกูลชัยชนะ ป.2 เรียนดี 3

112 15592 นางสุพรรษา เทพวงศ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.รัตนบุรี 1 นางสาวอริสา เทพวงศ ม.5 เรียนดี 3

113 19315 นายกําพล แกวบุญเรือง 2/2 จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.รัตนบุรี 2 นางสาวทิตติยา แกวบุญเรือง ม.3 เรียนดี 3

114 6892 นายรฐนนท ทีนอย นักทัณฑวิทยา ชก. รจอ.ภูเขียว 2 นางสาวกัลยรัตน ทีนอย ม.3 เรียนดี 3

115 10960 นายบัณณวิชญ  ดาวังปา นักทัณฑวิทยา ชก. รจจ.ชัยภูมิ 3 ด.ช.ปณณภัทร  ดาวังปา ม.2 เรียนดี 3

116 8941 นายชาญนรินทร หอมนวล จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.อํานาจเจริญ 1 ด.ญ.อชิรญาณ หอมนวล ม.3 เรียนดี 3

117 13887 นายอภิชาติ บุดดีวงศ นักทัณฑวิทยา ปก. รจก.อุบลราชธานี 2 ด.ญ.เขมนิจ บุดดีวงศ ม.2 เรียนดี 3

118 6514 นางกฤษณา  รักษากิ่ง นักทัณฑวิทยา ชก. ทสญ.นครราชสีมา 3 ด.ญ.ฟาใส  สุขเกษม ม.2 เรียนดี 3

119 15143 นายสมร เกณสาคู อนุศาลนาจารย ปง. รจอ.รัตนบุรี 2 นางสาวสุนิดา เกณสาคู ม.5 เรียนดี 3

120 8266 นางปองแกว อิ่มจันทร จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.นครราชสีมา 2 นางสาวพาขวัญ อิ่มจันทร ม.5 เรียนดี 3

121 10305 นายวัชระ  จิตรขาว นักทัณฑวิทยา ชก. รจอ.สีคิ้ว 1 ด.ญ.วชิรญา  จิตรขาว ม.2 เรียนดี 3

122 15554 นางโสดาพร  หลอดทอง นักทัณฑวิทยา ชก. ทสญ.นครราชสีมา 2 นายณปภูมิ  หลอดทอง ม.4 เรียนดี 3

123 15643 นางฐิติภรณ  ออนอินทร จพง.อบรมฯ ชง. ทสญ.นครราชสีมา 2 น.ส.สิรภัทร  ออนอินทร ปวช 3 สงเคราะห 3

124 17979 นายยรรยง  พาดกลาง จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.นครราชสีมา 1 น.ส.ลัคนา  พาดกลาง ปวช.3 สงเคราะห 3

125 11251 นายวุฒิชัย  ชินจันทึก จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.คลองไผ 3 นางสาวสุวรรคนสา  ชินจันทึก ปวช.2 เรียนดี 3
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126 12760 นางศศิธร  ทรงจอหอ 2/2 นักทัณฑวิทยา ชก. ทสญ.นครราชสีมา 3 นางสาวณฏัฐณิชา ทรงจอหอ ปวช.2 เรียนดี 3

127 8472 นายธนภณ  เหล็กงาม จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.อุบลฯ 5 นายธีรชาติ  เหล็กงาม ปวช.3 เรียนดี 3

128 18931 นายรันดร มุญทรัพย จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.สวางแดนดิน 2 ด.ช.กฤษณพงศ บุญทรัพย ป.3 สงเคราะห 4

129 18692 นางสาวณฐัชญา นนทะเสน จพง.อบรมฯ ปง. รจก.ขอนแกน 2 ด.ญ.ณัฐณิชา นนทะเสน ป.1 สงเคราะห 4

130 18192 นายกฤษฎากร ดอนศรีโคตร นักทัณฑวิทยา ปก. รจจ.หนองบัวลําภู 2 ด.ช.ปกรณเกียรติ ดอนศรีโคตร ป.2 สงเคราะห 4

131 15725 นางศิริพร คุณโน จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.ขอนแกน 2 ด.ญ.กวินธิดา คุณโน ป.1 สงเคราะห 4

132 15815 นายทศพล นาขะมิ้น จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.นครพนม 2 ด.ญ.เกสแกว นาขะมิ้น ป.4 สงเคราะห 4

133 15809 นายพิทักษ ปทุมนันท จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.บึงกาฬ 2 ด.ญ.พิชชานันท ปทุมนันท ป.1 สงเคราะห 4

134 15929 นายเกียรติชัย ชัยจันทร นักทัณฑวิทยา ปก. รจจ.หนองคาย 2 ด.ช.พชรดนัย ชัยจันทร ป.1 สงเคราะห 4

135 13753 นางชัญญาณุช สราญรมย จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.มุกดาหาร 2 ด.ช.กรวิชญ โทนทา ป.5 สงเคราะห 4

136 13299 นายวาณิต โพธิ์งาม จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.ขอนแกน 2 ด.ช.ณัฐกิตติ์ โพธิ์งาม ป.6 สงเคราะห 4

137 13829 นายอภินันท ประเสริฐ จพง.ราชทัณฑ ชง. ทสบ.พิเศษขอนแกน 2 ด.ช.ธีรนันท ประเสริฐ ป.4 สงเคราะห 4

138 17040 นายจารึก แสนวงษ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.อุดรธานี 2 ด.ญ.ทอฝน แสนวงษ ป.1 สงเคราะห 4

139 13189 นายเชิดศักดิ์ กาสิงห จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.มุกดาหาร 2 ด.ช.ณัฐภูมิ กาสิงห ป.4 สงเคราะห 4

140 12920 นายนิยม มวงผุย นักทัณฑวิทยา ชก. รจจ.บึงกาฬ 3 ด.ญ.นิรัชพร มวงผุย ป.5 สงเคราะห 4

141 12857 นายนราวิชญ ศรีเมือง 1/2 จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.นครพนม 2 ด.ญ.กัญญภรณ ศรีเมือง ป.5 เรียนดี 4

142 7935 นายเสกสรร ใจตรง จพง.อบรมฯ ชง. รจก.นครพนม 2 ด.ญ.ณัฐญา ใจตรง ป.4 เรียนดี 4

143 19237 นายเวนิช ศรีบุรินทร พยาบาลวิชาชีพ ปก. รจอ.สวางแดนดิน 1 ด.ช.วรเทพ ศรบีุรินทร ป.4 เรียนดี 4
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144 18645 นางรจนา  บุตรโคตร จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ขอนแกน 2 ด.ญ.อรปรียา บุตตะโคตร ป.2 เรียนดี 4

145 12342 นายจิรพงษ นามกันยา นักทัณฑวิทยา ปก. รจจ.รอยเอ็ด 2 ด.ญ.วรัทยา นามกันยา ป.5 เรียนดี 4

146 10911 นายเทพฤทธิ์ ปุริภา จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.มุกดาหาร 1 ด.ญ.ปณณธร บุริภา ป.2 เรียนดี 4

147 19235 นางสาวสุธาสิณี ทองโคตร พยาบาลวิชาชีพ ปก. รจอ.สวางแดนดิน 2 ด.ญ.สุพิชญาณ กองแสง ป.2 เรียนดี 4

148 19565 นายเจริญพงษ คําเสนาะ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.กาฬสินธุ 2 ด.ช.สิรวิชญ คําเสนาะ ป.3 เรียนดี 4

149 15038 นายฐติิรตัน ขุนวงษา จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.อุดรธานี 1 ด.ญ.ณัฏฐธิดา ขุนวงษา ป.4 เรียนดี 4

150 11383 นายภิรมย สารผล นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.ขอนแกน 1 ด.ช.ณพุทธ สารผล ป.4 เรียนดี 4

151 9454 นายบุญยืน มณเทียร จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.บึงกาฬ 2 ด.ญ.ณัฏฐธิดา มณเทียร ป.3 เรียนดี 4

152 19265 นางสมพิศ สุภาพันธ นจก.งานทั่วไป ปก. รจก.อุดรธานี 2 ด.ญ.ภูริตา สุภาพันธ ป.5 เรียนดี 4

153 11663 นายเทิดไทย พิมพสวัสดิ์ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.หนองคาย 2 ด.ญ.ศิริวรรณ พิมพสวัสดิ์ ป.2 เรียนดี 4

154 18352 นายพลวัฒน พุทธานุวัฒน จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.สวางแดนดิน 2 ด.ช.พลพิพัฒน พุทธานุวัฒน ม.1 สงเคราะห 4

155 18013 นายเสริมศักดิ์ สีตะโคตร 2/2 จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.พล 2 ด.ญ.ณปภัช สีตะโคตร ม.1 สงเคราะห 4

156 18869 นางสาวรําเพยพัชร หนูจิตร จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.นครพนม 2 นางสาวมนัสนันท เวชกามา ม.5 สงเคราะห 4

157 16641 นายปราณ ีแผงนาวิน นวก.อบรมฯ ปก. รจก.นครพนม 1 นายอธิป แผงนาวิน ม.5 สงเคราะห 4

158 14869 นายอุทิศ ชาภูวงค 2/2 นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.นครพนม 3 นายนิติธร ชาภูวงค ม.3 สงเคราะห 4

159 12899 นางวิราพรรณ มุลนิล นจก.งานทั่วไป ปก. รจก.อุดรธานี 2 นางสาวมณฑนาฏ มุลนิล ม.4 สงเคราะห 4

160 12455 นายอมร จันทรนอย จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.กาฬสินธุ 2 นางสาวอนนทวรรณ จันทรนอย ม.4 สงเคราะห 4

161 10786 นายครรชิต สอนซาย จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.นครพนม 2 นางสาวรัตนาภรณ สอนซาย ม.6 สงเคราะห 4
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162 10507 นางสาวรัตนาภรณ จิตจักร จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.กาฬสินธุ 1 นางสาวพชราภรณ นูเร ม.5 สงเคราะห 4

163 11647 นายเชิง หวินตะคุ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจอ.สวางแดนดิน 2 ด.ญ.ศุภาพิชญ หวินตะคุ ม.2 เรียนดี 4

164 12862 นายมงคล งามพรอม จพง.ราชทัณฑ ชง. ทสบ.พิเศษขอนแกน 2 ด.ญ.จิรัชญา งามพรอม ม.2 เรียนดี 4

165 13506 นายศิริ วิชาเถิน อนุศาสนาจารย ชง. รจจ.กาฬสินธุ 1 ด.ญ.ปุณฑริกา วิชาเถิน ม.2 เรียนดี 4

166 18836 นางวลัยพร เชื้อวงคพรม จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.นครพนม 2 นางสาวทิพยวัลย เชื้อวงคพรหม ม.4 เรียนดี 4

167 11121 นายราเชษฐ วิเศษวุฒิ นวก.อบรมฯ ชก. รจจ.สกลนคร 1 นางสาวจิรภัทร วิเศษวุฒิ ม.4 เรียนดี 4

168 4893 นายสมัคร เงินมั่น นักทัณฑวิทยา ชก. รจจ.เลย 1 นายกฤษตเมธ เงินมั่น ม.6 เรียนดี 4

169 11613 นายวานิชย ไชยไข นักทัณฑวิทยา ปก. รจอ.พล 1 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ไชยไข ม.2 เรียนดี 4

170 12300 นายสวาง ทํานา จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.รอยเอ็ด 3 นางสาวศิรภัสสร ทํานา ม.4 เรียนดี 4

171 15784 นายกรัยษร รัตนวรรณ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.พล 2 นางสาวศศิประภา รัตนวรรณ ม.5 เรียนดี 4

172 13866 นายธนายุต ครองยุติ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.อุดรธานี 3 นางสาวศกุนิชญ ครองยุติ ปวช. สงเคราะห 4

173 15548 นายธงชัย ลาภเยน็ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.รอยเอ็ด 2 นายธารางกูร ลาภเย็น ปวช.3 เรียนดี 4

174 18303 นายสราวุฒิ  ใจไว จพง.รท.ปง ทสบ.ลําปาง 2 ด.ช.สรวิชญ ใจไว ป.2 สงเคราะห 5

175 17540 นายธีระพงษ กุลนาแปง จพง.รท.ปง รจจ.พะเยา 2 ด.ช.วรสรณ กุลนาแปง ป.5 สงเคราะห 5

176 13863 นายดุสิต  ชัยวร นวก.อร.ปก รจก.เชียงราย 2 ด.ญ.ชญาสิริณ  ชัยวร ไมระบุ สงเคราะห 5

177 18429 น.ส.ณัฎฐนันท กาแกว จพง.รท.ปง รจจ.พะเยา 1 ด.ญ.ชญินทิตา กาแกว ป.2 สงเคราะห 5

178 16843 นายชินณพัฒน ปุณยธรศกัดิ์ จพง.รท.ปง ทสบ.ลําปาง 1 ด.ช.ปุณยพัฒน ปุณยธรศักดิ์ ป.3 สงเคราะห 5

179 17135 นายสันติ ปนทรส จพง.รท.ปง ทสบ.ลําปาง 3 ด.ช.ณัฐภัทร ปนทรส ป.2 สงเคราะห 5
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180 19396 นางสาวมาลี ลาภสุรพรชัย จพง.กง.ชง รจจ.แมฮองสอน 2 ด.ช.สุรเสียง  ลาภสุรพรชัย ป.1 สงเคราะห 5

181 16158 นายกรกฎ หวลศรี จพง.รท.ปง รจก.เชียงใหม 2 ด.ช.ณัฐธัญ หวลศรี ป.2 สงเคราะห 5

182 15872 นายวินัย สุภศิลป จพง.รท.ปง รจอ.ฝาง 2 ด.ช.กฤษฎา สุภศิลป ป.5 สงเคราะห 5

183 17231 นายสามารถ เวทํา นท.ปก รจจ.นาน 1 ด.ญ.ณัชชนมชนก เวทํา ป.2 สงเคราะห 5

184 16059 นายณฐัพงษ ปนชัย นท.ปก รจก.เชียงใหม 2 ด.ช.ศิริปกรณ ปนชัย ป.2 สงเคราะห 5

185 14644 นายมิตร กองแกว จพง.รท.ชง รจจ.ลพบุรี 1 ด.ช.เธียรวิทย กองแกว ป.3 สงเคราะห 5

186 17770 นายสืบพงศ ตากูล จพง.รท.ปง รจก.เชียงราย 1 ด.ญ.สิรินทรา ตากูล ป.2 สงเคราะห 5

187 13707 นางสายสุดา ภูกาบิน จพง.รท.ชง รจอ.เทิง 2 ด.ญ.พิชญาภา ภูกาบิน ป.2 สงเคราะห 5

188 12141 นายอนุชิต เครือบุญมา จพง.รท.ชง รจจ.พะเยา 2 ด.ช.อโนชา เครือบุญมา ป.2 สงเคราะห 5

189 15905 นางสาวทิวานันท  เอมาวัฒน จพง.รท.ปง ทสญ.เชียงใหม 1 ด.ญ.ปญญพัฒน  ธรรมกูล ป.2 เรียนดี 5

190 10470 นางธิดา  สุขสบาย นท.ชก.พศ รจก.ลําปาง 1 ด.ช.หกฤษฎ  สุขสบาย ป.2 เรียนดี 5

191 16519 นายจักรพันธ  สิทธิยศ นท.ปก สกข.ก.ลําปาง 2 ด.ญ.พิชาภัค  สิทธิยศ ป.2 เรียนดี 5

192 15351 นายจรัล  นามวิริยะ นท.ปก ทสญ.เชียงใหม 2 ด.ช.ณรัล  นามวิริยะ ป.2 เรียนดี 5

193 14053 นายกฤชณัท  สมศรี นท.ปก รจก.เชียงราย 2 ด.ญ.ชัญญานุช  สมศรี ป.4 เรียนดี 5

194 19820 นายกัณยตพัฒน  ธรรมวุฒิ นท.ปก รจก.เชียงราย 1 ด.ญ.พิมพมาดา  ธรรมวุฒิ ป.4 เรียนดี 5

195 18215 นายรุง  พรมมา จพง.รท.ปง รจอ.เทิง 1 ด.ญ.รินรดา  พรมมา ป.2 เรียนดี 5

196 8186 นายสมัย  ภูกาบิน จพง.รท.ชง รจ.อ.เทิง 2 ด.ญ.พิมพวลัญช  ภูกาบิน ป.2 เรียนดี 5

197 15999 นายเกรียงศักดิ์  นิยม จพง.รท.ปง รจก.เชียงใหม 3 ด.ญ.ไหมฟา  นิยม ป.2 เรียนดี 5
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198 14010 นายวสันต  วงคปญญา นท.ชก รจจ.พะเยา 2 ด.ญ.ปณฑิตา  วงคปญญา ป.3 เรียนดี 5

199 19283 นางสาวสุธิตรา  วงศเมือง นจก.ชก รจก.เชียงราย 2 ด.ญ.อัญชลีภัสร  งามมะเริง ป.2 เรียนดี 5

200 15034 นายอุเทน  อุปถะ จพง.รท.ชง รจก.เชียงราย 1 ด.ญ.ณัฐชยา  อุปถะ ป.5 เรียนดี 5

201 15861 นายสุรชัย  ชุมมงคล จพง.รท.ปง รจอ.เทิง 2 ด.ช.ศุภกร  ชุมมงคล ป.4 เรียนดี 5

202 10832 นางสาวอมรรัตน  สมรัตน นวก.ชก รจก.เชียงราย 2 ด.ช.ปยังกูร  หัตถิยา ป.3 เรียนดี 5

203 17828 นายอังคาร  มหาวรรณ จพง.รท.ปง รจก.เชียงราย 1 ด.ช.ศรัณยพงศ  มหาวรรณ ม.2 สงเคราะห 5

204 15008 นายสุพรชัย  จันทาพูน จพง.รท.ชง รจอ.ฝาง 1 นายชนกพร  จันทาพูน ม.5 สงเคราะห 5

205 17556 นายวันเฉลิม  ธรรมสอน จพง.รท.ปง รจก.เชียงใหม 2 ด.ช.พลพีระ  ธรรมสอน ม.3 สงเคราะห 5

206 18861 นายอนันต  หลาอินเชื้อ จพง.รท.ปง รจก.เชียงใหม 1 น.ส.ธมลวรรณ  หลาอินเชื้อ ม.5 สงเคราะห 5

207 13091 นายมนตรี  สวนโพธิ์ จพง.รท.ชง รจจ.แพร 2 นายโศภณ  สวนโพธิ์ ม.4 สงเคราะห 5

208 15856 นายเกรียงกมล  พิงคะสัน จพง.รท.ปง รจจ.ลพบุรี 2 ด.ช.ปณณวิชญ  พิงคะสัน ม.2 สงเคราะห 5

209 14712 นายจิรัฏฐ  แสงนอย จพง.รท.ชง รจจ.นาน 2 ด.ญ.อัจฉรา  แสงนอย ม.2 สงเคราะห 5

210 14398 นายการัณยภาส  ยาวิชัย นท.ปก รจก.เชียงราย 1 ด.ญ.เขมจิรา  ยาวิชัย ม.1 สงเคราะห 5

211 13772 นายพิสิฐกร  งาสวาง นวก.อร.ชก รจจ.ลพบุรี 3 น.ส.ปุณยานุช  งาสวาง ม.5 สงเคราะห 5

212 13881 นายไกรศักดิ์  ไชยเลิศ 3/3 นท.ปก รจจ.นาน 3 ด.ญ.สุพิชญา  ไชยเลิศ ม.2 สงเคราะห 5

213 11463 นายสุชาติ  ชัยสุรสินทวี จพง.รท.ชง รจจ.พะเยา 2 ด.ช.ชยามร  ชัยสุรสินทวี ม.2 เรียนดี 5

214 8664 นายโยธิน  คนบุญ จพง.รท.ชง รจจ.แพร 2 ด.ญ.ปทิตตา  คนบุญ ม.2 เรียนดี 5

215 18782 นายชาติฉกรรจ  ใจบุญ จพง.อร.ชง รจจ.พะเยา 1 น.ส.ชนัญชิดา  ใจบุญ ม.4 เรียนดี 5
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216 11761 นายกฤตยา  สิงหทอง จพง.รท.ชง รจก.เชียงใหม 2 ด.ญ.ชลิดา  สิงหทอง ม.2 เรียนดี 5

217 9438 นายชินวัตร  วงคอินทร นท.ชก รจก.เชียงใหม 2 น.ส.อภิชญา  วงคอินทร ม.4 เรียนดี 5

218 6999 นายอุดม  ใจแปง นท.ปก รจก.เชียงราย 2 นายศุภณฐั  ใจแปง ม.5 เรียนดี 5

219 9492 นายคุณาพจน  ทองนุย จพง.รท.ชง รจก.เชียงใหม 2 นายพงศกร  ทองนุย ปวส. สงเคราะห 5

220 9783 นางชุลีรัตน  สะสม จพง.รท.ชง รจก.เชียงราย 2 นายตั้งปณธิาน  ทูลทองเพ็ชร ปวช. เรียนดี 5

221 18929 นายอดิศร  มาเมือง จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.พิษณุโลก 2 ด.ญ.จิดาภา  มาเมือง ป.6 สงเคราะห 6

222 16754 นายชาลี  มารยาทออน จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.อุทัยธานี 1 ด.ช.ปณณวิชญ  มารยาทออน ป.3 สงเคราะห 6

223 15749 นายอินทัช  ราชอาจ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.หลมสัก 2 ด.ช.ณัฏฐชัย  ราชอาจ ป.3 สงเคราะห 6

224 15958 นางมะลิวรรณ  มีผล นจก.งานทั่วไป ปก. รจก.กําแพงเพชร 2 ด.ช.ภูภูมิ  มีผล ป.4 สงเคราะห 6

225 14580 นายนิตินันทน  จันที จพง.ราชทัณฑ ชง. รจอ.หลมสัก 3 ด.ญ.นันทสภัฎ  จันที ป.5 สงเคราะห 6

226 14508 นางวัชราภรณ  ปญญาวงค จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.อุตรดิตถ 2 ด.ช.สุรพัศ  ปญญาวงค ป.1 สงเคราะห 6

227 12676 นางรัตนา  โกลิบุตร นักทัณฑวิทยา ชก ทสญ.พิษณุโลก 2 ด.ช.รชต  โกลิบุตร ป.3 สงเคราะห 6

228 12180 น.ส.กรรณิการ  สูงนารถ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.อุตรดิตถ 3 ด.ช.จิรนนท  พึ่งเงิน ป.2 สงเคราะห 6

229 19792 นายธารากร  กันธิยะ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ตาก 1 ด.ช.ณัชกร  กันธิยะ ป.2 เรียนดี 6

230 17270 นายพิงพันธ  เนาวแสง นักทัณฑวิทยา ชก. รจอ.หลมสัก 2 ด.ช.รพีพัฒน  เนาวแสง ป.5 เรียนดี 6

231 17756 นายสิทธิพงษ  อรชร จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.กําแพงเพชร 2 ด.ญ.สุพิชญา  อรชร ป.2 เรียนดี 6

232 12096 นายพยุง  มั่นถึง จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.อุตรดิตถ 3 ด.ญ.ปณณธร  มั่นถึง ป.2 เรียนดี 6

233 15300 นายไพโรจน  ศรีบุตรตา จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.กําแพงเพชร 2 ด.ญ.อรัชยา  ศรีบุตรตา ป.4 เรียนดี 6
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234 13199 นางรัตนา  ปานคลาย นจก.งานทั่วไป ปก. ทสญ.พิษณุโลก 1 ด.ช.รัชชานนท  ออนเกตุ ป.2 เรียนดี 6

235 10750 นางจีระภา  เจริญธรรม จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.อุทัยธานี 2 ด.ญ.บุญญารักษ  เจริญธรรม ป.4 เรียนดี 6

236 15450 น.ส.จารุวรรณ  ขมินทกูล จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.พิจิตร 2 ด.ช.ฐิติวุฒิ  ขมินทกูล ป.5 เรียนดี 6

237 8709 นายสมชาติ  คนขยัน นักทัณฑวิทยา ชก. รจจ.เพชรบูรณ 2 ด.ญ.ณัฐมน  คนขยัน ป.5 เรียนดี 6

238 14631 นายสุทธศักดิ์  โพธิ์ศรี จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.นครสวรรค 2 ด.ช.นพกร  โพธิ์ศรี ป.2 เรียนดี 6

239 14626 นายกฤษณะ  ทองเชื้อ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.นครสวรรค 1 ด.ช.ณัฐดนัย  ทองเชื้อ ป.2 เรียนดี 6

240 17485 นายชัยยุทธ  แดงศักดิ์ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.แมสอด 2 ด.ช.สิรวิชญ  แดงศกัดื ป.2 เรียนดี 6

241 18827 นางศิริวรรณ  สะอาด จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.อุทัยธานี 1 ด.ญ.แพรวพราว  สะอาด ม.2 สงเคราะห 6

242 15981 นายเอกรินทร  สุเทปน จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.พิษณุโลก 2 ด.ญ.พิชญธิดา  สุเทปน ม.1 สงเคราะห 6

243 9882 นายประวิทย  มูลดี จพง.อบรมฯ ชง. รจจ.พิษณุโลก 2 น.ส.ปภาวรินท  มูลดี ม.5 สงเคราะห 6

244 11290 นายสมปอง  ราชพรมมินทร จพง.ราชทัณฑ ชง. รจอ.หลมสัก 2 น.ส.ปริยากร  ราชพรมมินทร ม.4 เรียนดี 6

245 10231 นายนคเรศ  บุญพิทักษ นักทัณฑวิทยา ชก. รจจ.พิจิตร 2 ด.ช.ภูมิพัฒน  บุญพิทักษ ม.3 เรียนดี 6

246 11403 นายสุริยพงษ  ตกควรเฮง นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.พิษณุโลก 2 ด.ช.ศุภวิชญนัช  ตกควรเฮง ม.2 เรียนดี 6

247 15575 นายธีระพันธ  เทศกาล จพง.อบรมฯ ชง. รจก.นครสวรรค 3 น.ส.ณัฐวรรณ  เทศกาล ม.5 เรียนดี 6

248 9831 นายนรินทร  ลีละวัฒนากูล นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.นครสวรรค 3 ด.ญ.ณัชชา  ลีละวัฒนากูล ม.2 เรียนดี 6

249 17558 นายทศพร  สมบัติใหม จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ตาก 1 น.ส.วราพร  สมบัติใหม ม.3 เรียนดี 6

250 18878 นางธนกรณ  ปญญาอาย จพง.อบรมฯ ชง. รจจ.เพชรบูรณ 2 น.ส.สินีนาฏ  ปญญาอาย ม.4 เรียนดี 6

251 7,956 นายวันชัย  แตงขุด นวก.อบรมฯ ชก. รจก.นครสวรรค 2 น.ส.ชนัญญา  แตงขุด ม.6 เรียนดี 6
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252 10794 นายสุภี  สุดตะนา นักทัณฑวิทยา ปก. รจอ.หลมสัก 2 น.ส.ติณห  สุดตะนา ป 2 เรียนดี 6

253 19055 นายวิษณุ  เกิดสําราญ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.นครปฐม 2 ด.ช.ปุญญพัฒน  เกิดสําราญ ป.6 สงเคราะห 7

254 16697 นายอภิวัฒน  ทองดีนอก นักทัณฑวิทยา ปก. รจก.นครปฐม 2 ด.ญ.ธารา  ทองดีนอก ป.1 สงเคราะห 7

255 18132 นายนิรุช  พรานเจริญ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.กาญจนบุรี 1 ด.ญ.กัญญาภัทร  พรานเจริญ ป.2 สงเคราะห 7

256 16918 นายเดชกุญชร  บุตรพันธ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก. เขาบิน 1 ด.ช.อัครพล  บุตรพันธ ป.4 สงเคราะห 7

257 18858 นางอริยานี  ชุมบุญชู จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.นครปฐม 2 ด.ช.คณาธิป  ทุงศรีแกว ป.2 สงเคราะห 7

258 16880 นายจิรวุฒิ  เมนอยู จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ราชบุรี 2 ด.ช.ตนุภัทร  เมนอยู ป.1 สงเคราะห 7

259 15197 นายเทวัญ  ขจิตสุวรรณ จพง. ราชทัณฑ ชง. รจก.ราชบุรี 2 ด.ญ.ขวัญขาว  ขจิตสุวรรณ ป.6 เรียนดี 7

260 15660 นายวิทวัส  บุญญวงศ จพง. ราชทัณฑ ปง. รจก.สมุทรสงคราม 1 ด.ช.ณัฐพัฒนชล  บุญญวงศ ป.2 เรียนดี 7

261 16148 นายเกรียงศักดิ์ แสงประทุม จพง. ราชทัณฑ ปง. รจก.นครปฐม 1 ด.ช.ณัฐชนน  แสงประทุม ป.2 เรียนดี 7

262 18052 นายดิเรก  เด็ดเด่ียว นจก.งานทั่วไป ปก. รจก.เพชรบุรี 2 ด.ช.ดุริยะ  เด็ดเดี่ยว ป.3 เรียนดี 7

263 11511 นายธนกฤต  ใยทองคํา จพง. ราชทัณฑ ชง. รจก.สมุทรสงคราม 1 ด.ญ.ปวริศา  ใยทองคํา ป.2 เรียนดี 7

264 18327 นายศุกล  ผลพิมาย จพง. ราชทัณฑ ปง. รจจ.ประจวบคีรีขันธ 1 ด.ช.ภัทรกร  ผลพิมาย ป.2 เรียนดี 7

265 19587 นายสัมพันธ  ทุงศรีแกว จพง. ราชทัณฑ ปง. รจก.นครปฐม 2 ด.ญ.พิชญนาสินี  ทุงศรีแกว ป.3 เรียนดี 7

266 11299 นายวิรุจน  พงษไพโรจน จพง. ราขทัณฑ ชง. รจจ.ประจวบคีรีขันธ 2 ด.ช.ปณชัย  พงษไพโรจน ป.3 เรียนดี 7

267 12402 นางเจษฎาภรณ  บุญคณิตา จพง. ราชทัณฑ ชง. รจก.ราชบุรี 2 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  บุญคณิตา ป.2 เรียนดี 7

268 15374 นายวันเฉลิม  เปยแกว จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.เพชรบุรี 2 นายอนวัฒน  เปยแกว ม.5 สงเคราะห 7

269 14048 น.ส.อุมาพร  ลาภหลาย จพง.อบรมฯ ชง. รจก.เพชรบุรี 2 ด.ช.ปรติ สมศรี ม.2 สงเคราะห 7
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270 18824 น.ส.สุพัตรา  พุทธทิพย จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ราชบุรี 1 ด.ช.อชิรวัชร  ประเสริฐศักดิ์ ม.2 สงเคราะห 7

271 17816 นายประเสริฐ  ตันหนิม จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.เขาบิน 1 น.ส.สุธีธิดา  ตันหนิม ม.3 สงเคราะห 7

272 15828 นายประภาศ  ศรีโสภณ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.สมุทรสงคราม 1 ด.ช.จิรภัทร  ศรโีสภณ ม.3 สงเคราะห 7

273 8729 นายปญญา  ทวีระวงษ พยาบาลวิชาชีพ ชก. รจจ.กาญจนบุรี 2 ด.ญ.ปณทิตา  ทวีระวงษ ม.2 เรียนดี 7

274 8629 นายสัจจะ  สมศรี จพง. ราชทัณฑ ชง. รจก.เพชรบุรี 2 น.ส.ปณาลี  สมศรี ม.5 เรียนดี 7

275 15053 นายปยพงศ  นาคบานกวย จพง. ราชทัณฑ ชง. รจก.นครปฐม 2 ด.ญ.แพรวา  นาคบานกวย ม.2 เรียนดี 7

276 16106 นายนนทพัทธ  มีคุณสุด จพง. อบรมฯ ปง. รจก.เขาบิน 3 ด.ญ.นลัทวันต  มีคุณสุต ม.3 เรียนดี 7

277 9869 นางฉันทนา  สุทธิรักษ นจก.งานทั่วไป ชก. รจก.ราชบุรี 2 น.ส.พิชญสินี  สุทธิรักษ ม.4 เรียนดี 7

278 12539 นายสุวิทย  จันทรดาสุข อนุศาสนาจารย รจก.เขาบิน 2 น.ส.สุวิกานต  จันทรดาสุข ม.4 เรียนดี 7

279 18716 นางกรรณิกา  แจมจํารัส จพง. ราชทัณฑ ชง. รจอ.ทองผาภูมิ 2 ด.ช.สรายุทธ  แจมจํารัส ม.2 เรียนดี 7

280 14043 นายสุวัฒน  คําปอง จพง. ราชทัณฑ ชง. รจก.สมุทรสงคราม 1 ด.ญ.ชุติกาญจน  คําปอง ม.3 เรียนดี 7

281 8307 นายธิปตย  เกตุคง จพง. ราชทัณฑ ชง. รจจ.กาญจนบุรี 2 ด.ช.ปภังกร  เกตุคง ม.2 เรียนดี 7

282 1525 นายสมสิต  ทรงสวาง นักทัณฑวิทยา ชก. รจจ.สุพรรณบุรี 2 นายณฐัสิทธิ์ ทรงสวาง ปวช.2 เรียนดี 7

283 17792 นายอภิสิทธิ์  สุดหา จพง.รท.ชง. รจอ.ตะก่ัวปา 2 ด.ญ.น้ําฤทัย  สุดหา ป.6 สงเคราะห 8

284 16786 นายอินทราไชย  อักษรดี จพง.รท.ปง. รจจ.ระนอง 2 ด.ช.บุญชนิด  อักษรดี ป.1 สงเคราะห 8

285 16024 นายกฤตภาส  ปรมโสภณ จพง.รท.ปง. รจจ.ระนอง 2 ด.ช.ชวกร  ปรมโสภณ ป.1 สงเคราะห 8

286 19364 นายจีระพันธ  จันทรพักดี นักทัณฑฯปก. รจอ.ตะก่ัวปา 2 ด.ช.ภูมิภัทร  จันทรพักดี ป.3 สงเคราะห 8

287 14206 นายสายัณห  หัตถา จพง.รท.ปง. รจจ.ระนอง 2 ด.ญ.ปุญญิสา  หัตถา ป.3 สงเคราะห 8
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288 15756 นายวิทยา  หนูคลาย จพง.รท.ปง. รจจ.ระนอง 2 ด.ญ.รัตนาภรณ  หนูคลาย ป. สงเคราะห 8

289 15798 นายมนตทิพย  ทวีเมือง จพง.รท.ชง. ทสว.นครศรีฯ 1 ด.ช.นําทัพ  ทวีเมือง ป.3 สงเคราะห 8

290 18591 นายณฐัพงษ  มโนใจ จพง.รท.ปง. รจอ.ตะก่ัวปา 2 ด.ช.ณัฎฐวี  มโนใจ ป.2 เรียนดี 8

291 15617 นายธนาคม  ศิริพันธ จพง.รท.ปง. รจจ.ชุมพร 2 ด.ญ.ศศิชา  ศิรพิันธ ป.3 เรียนดี 8

292 14829 นายสุรชัย  คุมภัย จพง.รท.ชง. รจก.นครศรีฯ 3 ด.ญ.ณัฐภัทร  คุมภัย ป.5 เรียนดี 8

293 13987 นายอมรศักดิ์  แกวสีนวล จพง.รท.ชง. รจก.นครศรีฯ 1 ด.ช.อาคเนย  แกวสีนวล ป.2 เรียนดี 8

294 13423 ส.อ.วัลลพ  ทับหลา จพง.อบรมฯชง. รจอ.ทุงสง 2 ด.ช.กฤชณัท  ทับหลา ป.5 เรียนดี 8

295 17505 นายลือชา  รักษาชล จพง.รท.ปง. ทสว.นครฯ 2 ด.ญ.ณัฏฐนันทชา  รักษาชล ป.2 เรียนดี 8

296 14888 นายสาโรจน  ชวยสุด จพง.รท.ชง. รจก.นครศรีฯ 2 ด.ช.จิตติพัฒน  ชวยสุด ป.2 เรียนดี 8

297 17550 นายฉัตรชัย  บุญรกัษา จพง.รท.ปง. รจจ.ระนอง 2 ด.ช.ภรภัทร  บุญรักษา ป.4 เรียนดี 8

298 12217 นางชนก  อินทรักษ นักจัดการฯชก. รจก.นครศรีฯ 2 ด.ญ.ชนิกานต  อินทรักษ ป.4 เรียนดี 8

299 17001 นายพิสิษฐ  เรืองจันทร จพง.รท.ปง. รจก.สุราษฎรธานี 2 ด.ช.ศุภวิทย  เรืองจันทร ป.2 เรียนดี 8

300 18404 นายปกรณวรรธน  จิตตชื่น จพง.รท.ปง. รจก.นครศรีฯ 2 ด.ช.ธนวิชญ  จิตตชื่น ป.3 เรียนดี 8

301 14780 นายสุวัฒน  นาคีเภท จพง.รท.ชง. รจก.นครศรีฯ 2 ด.ญ.สุพิชญา  นาคีเภท ป.6 เรียนดี 8

302 10842 นายธีรศักดิ์  จันทโลก นักทัณฑฯ ชก. รจจ.ชุมพร 1 ด.ช.ปุณณวิช  จันทโลก ป.2 เรียนดี 8

303 15871 นายบัญชา  ชิดเอ้ือ จพง.รท.ปง. รจจ.ระนอง 3 ด.ญ.วรัชญา  ชิดเอ้ือ ป.2 เรียนดี 8

304 14714 นายสุทธิพร  ขุนตาล จพง.รท.ชง. รจจ.ระนอง 1 ด.ช.กฤตพร  ขุนตาล ป.6 เรียนดี 8

305 11065 นายธวัช  สุขแกว จพง.รท.ชง. รจก.นครศรีฯ 2 ด.ญ.ธภัทร  สุขแกว ป.4 เรียนดี 8
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306 18053 นางอังคณา  นุนทอง จพง.รท.ปก รจอ.ทุงสง 1 น.ส.อนันตญา  หมอมปลัด ม.5 สงเคราะห 8

307 16929 นายธนากร  พรหมนุน จพง.รท.ปง. รจอ.ปากพนัง 3 ด.ช.ธราธร  พรหมนุน ม.3 สงเคราะห 8

308 18246 นายธีรเทพ  อรรถกิจเจริญ จพง.รท.ปง. รจจ.ระนอง 1 ด.ญ.ณิชกานต  อรรถกิจเจริญ ม.1 สงเคราะห 8

309 17500 นายทิวา  จรรยา จพง.รท.ปง. รจจ.ระนอง 1 ด.ช.ประภวิษณุ  จรรยา ม.2 สงเคราะห 8

310 13425 นายธนชัย  อนุรักษ จพง.รท.ชง. ทสว.นครศรีฯ 2 ด.ญ.ธีฎาภัทร  อนุรักษ ม.2 เรียนดี 8

311 17975 นายธนศักดิ์  ชูชีพ นักทัณฑฯปก. รจอ.ตะก่ัวปา 1 ด.ญ.ธนาพิรดา  ชูชีพ ม.2 เรียนดี 8

312 11282 นายยงยุทธ  คนซื่อ จพง.รท.ปง. รจจ.ระนอง 1 นายสิรภพ  คนซื่อ ม.5 เรียนดี 8

313 15105 วาที่ร.ต.นพรัตน  รักษวงศ นักจัดการทั่วไปชก. รจก.สุราษฎรธานี 2 ด.ญ.ปุณยวีย  รักษวงศ ม.2 เรียนดี 8

314 15843 นายขวัญชัย  ตรุษเจริญ จพง.รท.ปง. รจจ.ระนอง 2 ด.ญ.ณิชาดา  ตรุษเจริญ ม.2 เรียนดี 8

315 19802 นายนรินทร  รอดเพชร จพง.รท.ชง. รจก.สุราษฎรธานี 2 น.ส.ปยนุช  รอดเพชร ม.3 เรียนดี 8

316 16468 นายณรงคฤทธิ์  ฤทธิธรรม นักทัณฑฯปก. รจก.สุราษฎรธานี 2 นายชิษณพุงค  ฤทธิธรรม ม.3 เรียนดี 8

317 13160 นายสมศักดิ์  ศรีสงคราม จพง.รท.ชง. รจก.สุราษฎรธานี 2 ด.ญ.จิณณพัต  ศรีสงคราม ม.2 เรียนดี 8

318 14630 นายสมเกียรติ  พรหมชวย จพง.รท.ชง. รจก.สุราษฎรธานี 2 นายพิชญภัค  พรหมชวย ปวช.2 เรียนดี 8

319 11152 นายธงชาติ  พุทธรอด นักทัณฑฯชก. รจก.นครฯ 3 นายนครนิทร  พุทธรอด ปวช.2 เรียนดี 8

320 18500 นายคมสันติ์ การคาน จพง.ราชทัณฑ ปง. รจอ.เบตง 3 ด.ช.เจษฎากร การคาน ป.2 สงเคราะห 9

321 16416 นายซาวรฟ ดือเระ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.ปตตานี 2 ด.ช.ซาฟฮ ดือเระ ป 4 สงเคราะห 9

322 15995 นายธวัชชัย หมัดประสิทธิ์ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.ยะลา 3 ด.ช.กันตธีร หมัดประสิทธิ์ ป.5 สงเคราะห 9

323 15307 นายภิรมย ชูทอง จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.สงขลา 1 ด.ญ.พรนภัส ชูทอง ป.2 สงเคราะห 9



ท่ี เลข ชื่อ - สกุล ตําแหนง ปฏบิตัิหนาที่ จํานวน ชื่อ - สกุล ชั้น/ ทุน เขต

ทะเบียน เรือนจํา บุตร ป

 สมาชิกผูขอรับทุน บุตรของสมาชิกท่ีไดรับทุน

324 13905 นายธรรมสิท์ิ ทองเพ่ิม นักทัณฑวิทยา ปก. รจก.สงขลา 2 ด.ช.ภริศธพล ทองเพ่ิม ป.1 สงเคราะห 9

325 12123 นายวินัย ดิฐกานต จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.สงขลา 2 ด.ญ.ฟารีสาน ดิฐกานต ป.2 สงเคราะห 9

326 17830 นายชัยรัตน ชูแวน จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก ปตตานี 1 ด.ญ.รัดเกลา ชูแวน ป.3 เรียนดี 9

327 13332 นายอารง อาบู นักทัณฑวิทยา ชก. รจอ.เบตง 1 ด.ญ.ปสมีลาห อาบู ป.2 เรียนดี 9

328 15392 นายศักดิ์ชัย พูลนันท จพง.อบรมฯ ชง. รจก.ปตตานี 1 ด.ญ.ปุณญิศา พลนันท ป.3 เรียนดี 9

329 13404 นายยอดชาย เขียวจันทร จพง.ราชทัณฑ ชง. ทสป.บานนาวง 2 ด.ช.ภัทรเดช เขียวจันทร ป.5 เรียนดี 9

330 19026 นายพชร  แกวมณี จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.สงขลา 3 ด.ช.ศุภวิชญ  แกวมณี ป.2 เรียนดี 9

331 13777 นายรัชเดช มะลิทองดํารง นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.สงขลา 3 ด.ช.ศุภวิชญ  แกวมณี ป.2 เรียนดี 9

332 14929 นายรุสลี ยูโซะ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.ปตตานี 1 ด.ช.เอวาร ยูโซะ ป.2 เรียนดี 9

333 9746 นางจุฑามาส สีดําออน นักทัณฑวิทยา ชก. ทสญ.สงขลา 2 ด.ช.ปวรุตม สีดําออน ป.5 เรียนดี 9

334 15229 นายสมศักดิ์ พรหมสุกล จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.สตูล 1 ด.ญ.สุพิชญา พรหมสกุล ป.5 เรียนดี 9

335 19758 นายนรินทร รักทรัพย นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.สงขลา 2 ด.ช.ศิรวิชญ รักทรัพย ป.4 เรียนดี 9

336 16443 นายวรายุทธ ภูมิสิริรัฐ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.ยะลา 2 ด.ช.กฤษณพงศ ภูมิสิริรัฐ ป.4 เรียนดี 9

337 6833 นายเกรียงศักดิ์ ฝงชลจิตต จพง.ราชทัณฑ ชง. ทสป.บานนาวง 2 ด.ญ.ณัฐริดา ฝงชลจิตต ป.2 เรียนดี 9

338 7926 นายณรงคพล ยกมาก จพง.อบรมฯ ชง. ทสป.บานนาวง 1 ด.ญ วราลีอร ยกมาก ป.3 เรียนดี 9

339 9070 นายวรชิต จาวยนต จพง.ราชทัณฑ ชง. ทสบ.สงขลา 2 ด.ช.ถิรตรัย จาวยนต ป.2 เรียนดี 9

340 13255 นายอภิชาติ ออนแกว จพง.ราชทัณฑ ชง. ทสบ.สงขลา 2 ด.ญ.อัญธิสา ออนแกว ป.4 เรียนดี 9

341 18991 นายอับดุลเลาะฮ ยางะ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจจ.สงขลา 4 ด.ญ.อัลมาส ยางะ ม.2 สงเคราะห 9
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342 16353 นายนรบดี สุวรรณโณ จพง.อบรมฯ ปง. รจก.สงขลา 2 ด.ช.ภรภัทร สุวรรณโณ ม.3 สงเคราะห 9

343 6598 นายจิระ จันทรชูเพ็ชร จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.สงขลา 3 ด.ช.จีรพัส จันทรชูเพ็ชร ม.2 สงเคราะห 9

344 15011 นายภรต แกวภราดัย จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.สงขลา 3 ด.ช.ภริตพร แกวภราดัย ม.3 สงเคราะห 9

345 18725 นายชัตชัย  เทพเดชา นักทัณฑวิทยา ปก. รจก.สงขลา 2 ด.ช.พัสกร เทพเดชา ม.3 สงเคราะห 9

346 6979 นางยะอีระ ผอยผอง นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.ปตตานี 2 ด.ญ.นะดา ผอยผอง ม.3 เรียนดี 9

347 19469 นายศิวเวท โพธิ์นอก จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ปตตานี 4 ด.ญ.รัตนากร โพธิ์นอก ม.2 เรียนดี 9

348 15998 นายปรีชา  บินเหม จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.ปตตานี 2 น.ส.กนกพร บินเหม ม.3 เรียนดี 9

349 15433 นายอามีน สมาแฮ นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.ปตตานี 2 ด.ช.ธีราดา สมาแฮ ม.2 เรียนดี 9

350 12530 นายธีรภัทร ชูสุดรักษ จพง.ราชทัณฑ ชง. ทสป.บานนาวง 4 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ชูสุดรักษ ม.2 เรียนดี 9

351 17554 นายวิวัฒน ซังธาสิทธิ์ นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.พัทลุง 3 ด.ญ.บัณฑดา ชังชาสิทธิ์ ม.3 เรียนดี 9

352 8566 นายณรงค วงศสิสสุต นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.พัทลุง 2 นายธนกฤต วงศวิสสุต ม.6 เรียนดี 9

353 7340 น.ส.สุดารัตน ขวัญแดง จพง.ราชทัณฑ ชง. รจอ.เบตง 1 ด.ช.ตณิสร อําไพรินทร ม.2 เรียนดี 9

354 6270 นายเสรี หนูคง จพง.ราชทัณพ ชก. ทสป.บานนาวง 2 ด.ญ.ปญญาฐิณี หนูคง ม.4 เรียนดี 9

355 19389 นายประทีป เทพสุวรรณ นักทัณฑวิทยา ชก. ทสป.บานนาวง 2 นายภานุวิชญ เทพสุวรรณ ปวส.2 เรียนดี 9

356 19482 นายวีระชน สีสุวะ จพง.อบรมฯ ปง. รจก.บางขวาง 2 ด.ช.ธีรภัทร สีสุวะ ป.3 สงเคราะห 10

357 17684 นายไพโรจน มนัสสิลา จพง.ราชทัณฑฯ ปง. รจพ.กรุงเทพฯ 1 ด.ช.ตะวัน มนัสสิลา ป.4 สงเคราะห 10

358 16648 นายศราวุฒิ พรอมสุข จพง.ราชทัณฑฯ ปง. รจพ.กรุงเทพฯ 2 ด.ญ.พิชญาภัค พรอมสุข ป.3 สงเคราะห 10

359 15793 นายณชัพล สายทอง จพง.ราชทัณฑฯ ปง. ทส.โรงพยาบาลฯ 1 ด.ญ.ณัฐภัส สายทอง ป.2 สงเคราะห 10
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360 18881 น.ส.กัลยา เกตุเพ็ชร นักรังสีฯ ปก. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 ด.ช.ศศิวัฒน สิงหสุริยะ ป.6 สงเคราะห 10

361 13543 นายอนุวัฒน เครือแกว จพง.ราชทัณฑฯ ชง. รจก.คลองเปรม 2 ด.ญ.นฤมล เครือแกว ป.4 สงเคราะห 10

362 13956 นายคณาวุฒิ เข่ือนแกว จพง.ราชทัณฑฯ ชง. รจก.คลองเปรม 1 ด.ช.อธิปไตย เข่ือนแกว ป.1 สงเคราะห 10

363 15130 นายเชวง อรุณไพร พยาบาลฯ ชก. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 ด.ช.รัฐกานต อรุณไพร ป.2 สงเคราะห 10

364 12818 นางรัชดาภรณ ปนแกว นวก.อบรมฯ ชก. ทส.โรงพยาบาลฯ 1 ด.ญ.จันศกานต ปนแกว ป.2 เรียนดี 10

365 16582 นางธัญดา สวางงาม พยาบาลวิชาชีพ ปก. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 ด.ญ.วลัยกร สวางงาม ป.3 เรียนดี 10

366 13133 นายธีรพันธ พลับพลึง นักทัณฑวิทยา ปก. รจก.บางขวาง 1 ด.ญ.ณัฐกาญจน พลับพลึง ป.4 เรียนดี 10

367 13596 นายประพันธ เมืองมูล นักทัณฑวิทยา ชก. ทสว.กลาง 2 ด.ช.ปณณทัต เมืองมูล ป.2 เรียนดี 10

368 15639 นางพัชรหทัย ผานคํา จพง.อบรมฯ ชง. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 ด.ช.ชิณทณภัทร ผานคํา ป.2 เรียนดี 10

369 12216 นางสุกฤตา วงศไชยวัฒนนิติ พยาบาลวิชาชีพ ชก. ทส.โรงพยาบาลฯ 1 ด.ญ.วิภาดา วงศไชยวัฒนนิติ ป.4 เรียนดี 10

370 14506 นางเพ็ชรมณีย เอกพันธ พยาบาลวิชาชีพ ชก. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 ด.ญ.ทิพยธารา เอกพันธ ป.2 เรียนดี 10

371 13813 นายสุรศักดิ์ เบาโนนทอง พยาบาลวิชาชีพ ชก. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 ด.ญ.กมลลักษณ เบาโนนทอง ป.5 เรียนดี 10

372 19905 นายธีระศักดิ์ พยัคฆรังสี นักทัณฑวิทยาชก. รจพ.กรุงเทพฯ 1 ด.ญ.ธัญพิชชา พัคฆรังสี ป.5 เรียนดี 10

373 18026 น.ส.วิมล ธนูศิลป เจาพนักงานฯ ปง. ทสบ.หญิง 1 ด.ช.วสุพล จินดามาตย ป.2 เรียนดี 10

374 9250 นายประศาสน อุนศรีดี เจาพนักงานฯ ชง. รจก.คลองเปรม 2 ด.ญ.กนกพร อุนศรีดี ป.2 เรียนดี 10

375 13380 นายยุทธศักดิ์ กระสินธุ เจาพนักงานฯ ชง. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 ด.ญ.ยุวภัค กระสินธุ ป.6 เรียนดี 10

376 13420 นายณฐัวัฒก พรหมมนตรี นักทัณฑวิทยา ชก. รจพ.มีนบุรี 1 ด.ญ.ณภัทร พรหมมนตรี ป.6 เรียนดี 10

377 10956 นายเฉลิมชัย หลาสิงห พยาบาลวิชาชีพ ชก. ทส.โรงพยาบาลฯ 3 ด.ญ.มินาลิน หลาสิงห ป.4 เรียนดี 10
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378 13131 นายเผด็จ ศีติสาร นวก.อบรมฯ ชก. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 ด.ญ.ธวัลพร ศีติสาร ป.4 เรียนดี 10

379 17869 นายปริญญา พันธุสงา เจาพนักงานฯ ปง. รจพ.มีนบุรี 2 ด.ญ.ศิรประภา พันธุสงา ป.4 เรียนดี 10

380 12766 นายวิพัฒน ติ้วพานิช นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ รจพ.ธนบุรี 2 ด.ญ.นฤภร ติ้วพานิช ป.5 เรียนดี 10

381 11780 นางดุสดี เลนทัศน พยาบาลวิชาชีพฃํานาญการ ทส.โรงพยาบาลฯ 2 ด.ญ.นฤดี เลนทัศน ป.3 เรียนดี 10

382 10079 นางศุภร เจือกุดขมิ้น เจาพนักงานทันตฯ ชํานาญงาน ทส.โรงพยาบาลฯ 2 ด.ช.ศุภณัฐ เจือกุดขมิ้น ป.2 เรียนดี 10

383 11492 นายจีรพงศ อักษรคง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ทสว.กลาง 2 ด.ญ.จิรัชญา อักษรคง ป.2 เรียนดี 10

384 9944 นางอิสรีย กิจธุกานันทศักดิ์ เจาพนักงานฯ ชํานาญงาน ทสบ.หญิง 2 ด.ช.ณัฐพัชร กิจธุกานันทศักดิ์ ป.4 เรียนดี 10

385 13267 นายไผท ดรหมื่นนอ เจาพนักงานฯ ชํานาญงาน รจก.คลองเปรม 1 ด.ญ.รณัญชากร ดรหมื่นนอ ป.4 เรียนดี 10

386 17773 นายปกาศิต ปานขวัญ เจาพนักงานฯ ปง. ทสว.กลาง 2 ด.ญ.เพชรนารีรัช ปานขวัญ ป.4 เรียนดี 10

387 16656 นายนิธิศ พันธโม เจาพนักงานฯ ปง. รจพ.กรุงเทพฯ 2 ด.ช.เทวกฤต พันธโม ป.2 เรียนดี 10

388 16372 นายสนธิรัตน อยูพะเนียด จนง.อบรมฯ ชง. รจพ.ธนบุรี 1 ด.ญ.นภัสรัญช อยูพะเนียด ป.2 เรียนดี 10

389 12044 นายกรกต นพพันธุ นักทัณฑวิทยา ปก. รจพ.กรุงเทพฯ 2 ด.ญ.ณัฏฐกิา นพพันธุ ป.2 เรียนดี 10

390 13548 นางภัชราภรณ มาไกล จพง.ทันตฯ ชง. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 ด.ช.ปณณวิชญ มาไกล ป.6 เรียนดี 10

391 9179 นางสุขฤทัย หาญสุวรรณ เจาพนักงานฯ ชง. ทสญ.กลาง 3 ด.ญ.ศิริชุดา หาญสุวรรณ ป.5 เรียนดี 10

392 12359 นายทวี แหวนทอง จพง.เภสัชฯ ชง. รจก.บางขวาง 1 ด.ช.เมธาสิทธิ์ แหวนทอง ป.4 เรียนดี 10

393 16350 นายนรินทร วงศสุวรรณ จพง.ฯ ปง. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 ด.ญ.ณิชชา วงศสุวรรณ ม.1 สงเคราะห 10

394 9874 นายเสกสิทธิ์ เอี่ยมสุภา จพง.ฯ ชง. รจก.คลองเปรม 1 นายศิรวิชญ เอี่ยมสุภา ม.5 สงเคราะห 10

395 13231 นางจุติภัค เศรษฐบุตร นวก.อบรมฯ ชก. ทสญ.กลาง 2 ด.ช.คิรากร เศรษฐบุตร ม.3 สงเคราะห 10
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396 14866 นายกฤตภาส ชนะมาร จพง.ฯ ชง. รจก.คลองเปรม 1 ด.ญ.ธีริศรา ชนะมาร ม.1 สงเคราะห 10

397 10064 นายไพบูลย โนนดงกลาง จพง.ฯ ชง. รจก.คลองเปรม 2 น.ส.วิราณี โนนดงกลาง ม.4 สงเคราะห 10

398 19255 นางกชพร ตออิ่น จพง.ราชทัณฑฯ ปง. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 น.ส.หทัยรัตน ตออิ่น ม.4 เรียนดี 10

399 16577 นายปยะพงษ เวียงคํา นักทัณฑวิทยา ปก. รจพ.มีนบุรี 2 น.ส.ณัชชรีย เหลาภัค ม.5 เรียนดี 10

400 15682 นายเกรียงศักดิ์ อินศรี จพง.ราชทัณฑฯ ปง. ทสบ.พิเศษกลาง 2 น.ส.ณิชาภัทร อินศรี ม.5 เรียนดี 10

401 12735 นางธนิตา จันทาวงศ พยาบาลวิชาชีพ ชก. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 ด.ช.ณฐนนท จันทาวงศ ม.2 เรียนดี 10

402 7878 นายวชิระ นพเกา นักทัณฑวิทยา ชก. ทสว.กลาง 2 ด.ช.ธนากร นพเกา ม.2 เรียนดี 10

403 10899 นายอาทิตย ผานคํา จพง.ราชทัณฑฯ ชง. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 ด.ช.ตรัยพัทธ ผานคํา ม.2 เรียนดี 10

404 12176 น.ส.สุพรรณี วิรุฬหดิลก เภสัชกร ชก. รจพ.กรุงเทพฯ 1 ด.ช.พระนาย หนูนอย ม.2 เรียนดี 10

405 13822 นายดํารง พัฒนพงศกุล พยาบาลวิชาชีพ ชก. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 นายอรรถเศรษฐ พัฒนพงศกุล ม.5 เรียนดี 10

406 9432 นายวิเชียร ศรีทานันท เจาพนักงานรังสีฯ ชง. ทส.โรงพยาบาลฯ 1 ด.ญ.ญาณิศา ศรีทานันท ม.2 เรียนดี 10

407 9163 น.ส.อณุภา ทวีสุขกาญจน นักทัณฑวิทยา ชก. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 นายชาคร นิจพรหม ม.5 เรียนดี 10

408 8145 นายพชร พงษนุช เจาพนักงานฯ ชง. รจพ.กรุงเทพฯ 2 ด.ญเสาวลักษณ พงษนุช ม.3 เรียนดี 10

409 12331 นายชํานาญ แกนทาว 2/2 นักทัณฑวิทยา ชก. รจพ.มีนบุรี 2 ด.ญ.ชยาภรณ แกนทาว ม.2 เรียนดี 10

410 8998 นายนิพนธ ไพรเขียว เจาพนักงานฯ ชง. ทสว.กลาง 3 นายภูมิพัฒน ไพรเขียว ม.5 เรียนดี 10

411 18789 นางสุจิตรา คงนมนาน 2/2 พยาบาลวิชาชีพ ปก. ทส.โรงพยาบาลฯ 2 ด.ช.กิจจา คงนมนาน ม.3 เรียนดี 10

412 15726 น.ส.ศลิษา โตะมิ จพง.ราชทัณฑฯ ปง. รจพ.มีนบุรี 3 นายสุทธิรักษ มะหะหมัด ป 2 สงเคราะห 10

413 9218 นายสุทัต พรมดี นักทัณฑวิทยา ปก. ทสว.กลาง 2 น.ส.ภคมน พรมดี ป 2 สงเคราะห 10
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414 14628 นายพิพัฒน อินแบน จพง.ราชทัณฑฯ ชง. รจพ.มีนบุรี 1 นายสิรภพ อินแบน ป 3 เรียนดี 10

415 14756 นายวีระไชย กังแฮ นักทัณฑวิทยา ชก. กองทัณฑปฏิบัติ 1 ด.ช.นันทพัทธ กังฉอ ป.2 เรียนดี สวนกลาง

416 16593 นายสันติ โอบออม นวก.ตน.ชก.พิเศษ กลุมตรวจสอบภายใน 2 ด.ญ.ชัญญา โอบออม ป.3 เรียนดี สวนกลาง

417 13340 นายวิโรจน ชะมอย ขาราชการบํานาญ ขาราชการบํานาญ 1 ด.ช.วิชญนันท ชะมอย ป.6 เรียนดี สวนกลาง

418 14234 นายวิเชียร อุณหะกะ ขาราชการบํานาญ  - 2 ด.ช.ชยพล อุณหะกะ ม.2 เรียนดี สวนกลาง

419 12827 นางพจนารถ บัวแกว จพง.ราชทัณฑ ชง. กคจ. 3 ด.ช.พัสวีร บัวแกว ม.2 เรียนดี สวนกลาง

420 18906 นายชัยยุทธ อินทศร 2/2 จพง.ราชทัณฑ ปง. ทสว.นครศรีธรรมราช 2 นายชยพัทธิ์ อินทศร ป 2 สงเคราะห ป.ตรี

421 1317 นายประวิตร นาวี ขาราชการบํานาญ ขาราชการบํานาญ 2 น.ส.พันธวิรา นาวี ป 2 สงเคราะห ป.ตรี

422 18107 นายศุภภัทร แผลงฤทธิ์ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.นครพนม 2 นายวิทยา แผลงฤทธิ์ ป 2 สงเคราะห ป.ตรี

423 17948 นายปรีชา ราชภักดี จพง.ราชทัณฑ ชง. รจอ.เบตง 2 นายศุภณฐั ราชภักดี ป 4 สงเคราะห ป.ตรี

424 16712 นายถวิล เดอแฮ จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.เชียงใหม 2 น.ส.สุรีวัลย เดอแฮ ป 2 สงเคราะห ป.ตรี

425 16210 นายณฐัพงษ ชัยดี 2/2 จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.เชียงใหม 2 น.ส.ปนัดดา ชัยดี ป 2 สงเคราะห ป.ตรี

426 15607 นางสุพัตรา สรรเพชุดา จพง.ราชทัณฑ ปง.  ทสญ.กลาง 2 น.ส.สิริมนต สรรเพชุดา ป 2 สงเคราะห ป.ตรี

427 15600 นางระวีวรรณ โทมโคกกรวด จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.นครปฐม 1 นายศิวกร ฤกษสงา ป 1 สงเคราะห ป.ตรี

428 9389 นายนิรันย   แสงคํา จพง.ราชทัณฑ ชง. สกข. จ.ปทุมธานี 2 นายณฏัฐากร แสงคํา ป 2 สงเคราะห ป.ตรี

429 17667 นายนิรัญ พันธุนัน จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.เพชรบุรี 1 น.ส.นวภัทร พันธุนัน ป 2 สงเคราะห ป.ตรี

430 11664 นายทรงธรรม ธูปแกว จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.อางทอง 3 นายศุภกิจ ธูปแกว ป 1 สงเคราะห ป.ตรี

431 9474 นายชัยปุระ วัฒนานุสิทธิ์ นักทัณฑวิทยา ปก. รจจ.กาฬสินธุ 2 นายปุรเชษฐ วัฒนานุสิทธิ์ ป 2 สงเคราะห ป.ตรี
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432 8025 นายพนม ปนทองพันธ จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.พัทลุง 1 น.ส.ธันยชนก ปนทองพันธ ป 4 สงเคราะห ป.ตรี

433 8112 นายปริญญา แดงสาย จพง.ราชทัณฑ ชง. รจพ.กรุงเทพฯ 1 นายพลกฤต แดงสาย ป 1 สงเคราะห ป.ตรี

434 9075 นายสมโภชน พราหมณีโสภา จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.เพชรบุรี 3 นายสรวรรษ พราหมณีโสภา ป 2 สงเคราะห ป.ตรี

435 7930 นายไพศาล ชุมแพน 2/2 จพง.ราชทัณฑ ชง. รจจ.หนองบัวลําภู 2 น.ส.เพ็ญพิชชา ชุมแพน ป 1 สงเคราะห ป.ตรี

436 9906 นายวิกร สานันท จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.นครราชสีมา 3 นายพีระวิชญ  สานันท ป 2 สงเคราะห ป.ตรี

437 9629 นายอานนท สิงหแจม นักทัณฑวิทยา ชก. รจจ.พิษณุโลก 2 น.ส.สุรัสวดี สิงหแจม ป 2 สงเคราะห ป.ตรี

438 7535 นายพิษณพุงค หอมกระโทก จพง.ธุรการ ชง. สพ .รท 1 น.ส.ฐิติพร หอมกระโทก ป 2 สงเคราะห ป.ตรี

439 8469 นายพิเชษฐ ฉิวเฉ่ือย จพง.ราชทัณฑฯ ชง. รจพ.กรุงเทพฯ 2 น.ส.ณัฏฐณิชา ฉิวเฉ่ือย ป 2 เรียนดี ป.ตรี

440 10154 นายสมปอง  สุวรรณเพชร นวก.อบรมฯ ชก. รจจ.บุรีรัมย 1 นางสาวพิชญาภา  สุวรรณเพชร ป 2 เรียนดี ป.ตรี

441 8908 นายชูชาติ วงศปญญา นวก. อบรมฯ ชง. รจจ.หนองบัวลําภู 2 น.ส.ศุภาพิชญ วงศปญญา ป 2 เรียนดี ป.ตรี

442 13885 นายฤทธิชัย วังบุญคง จพง.ราชทัณฑฯ ชง. รจอ.ทุงสง 2 นาอธิปตย วังบุญคง ป 2 เรียนดี ป.ตรี

443 8816 นายธวัช รุงโนรี ขาราชการบํานาญ ขาราชการบํานาญ 2 น.ส.ธนภร รุงโนรี ป 5 เรียนดี ป.ตรี

444 12542 นางลัดดา บุญยืน จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.ตาก 2 น.ส.กัญษารัตน บุญยืน ป 2 เรียนดี ป.ตรี

445 5349 นายสันติสุข  พันธุสงา นักทัณฑวิทยา ชพ. รจก.คลองไผ 2 นายอานนท  พันธุสงา ป 2 เรียนดี ป.ตรี

446 10204 นายธงชัย สวนสวรรค นักสืบสวนสอบสวน ชก. ปปส.ภาค 2 1 น.ส.อภิชญา สวนสวรรค ป 2 เรียนดี ป.ตรี

447 19246 นางกชมน พรหมคง จพง.ราชทัณฑฯ ชง. รจก.สุราษฎรธานี 2 น.ส.ฐิฌาพร โลหุตางกูร ป 2 เรียนดี ป.ตรี

448 12002 นายศักดิ์นเรศ บุญหลง 2/2 จพง.ราชทัณฑฯ ชง. รจก.อุบลราชธานี 3 นายสัณหณัฐ บุญหลง ป 2 เรียนดี ป.ตรี

449 17110 นายณฐัพล แกวพงค จพง.ราชทัณฑ ปง. รจก.ชลบุรี 1 น.ส.หัสชพร แกงพงค ป 2 เรียนดี ป.ตรี
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ทะเบียน เรือนจํา บุตร ป

 สมาชิกผูขอรับทุน บุตรของสมาชิกท่ีไดรับทุน

450 6730 นายสมพร ชางสลัก จพง.ราชทัณฑฯ ชง. รจก.นครศรีธรรมราช 2 นายณภัทร ชางสลัก ป 2 เรียนดี ป.ตรี

451 2881 นายกิตติณัฐ ชางบุ นักทัณฑวิทยา ชก. รจพ.ธนบุรี 3 นายณชัพล ชางบุ ป 3 เรียนดี ป.ตรี

452 9064 นายสุรดิษ นาจรูญ นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.คลองเปรม 2 นายจรูญโรจน นาจรูญ ป 2 เรียนดี ป.ตรี

453 6549 นางจารุณี  เกิดศิลป จพง.ราชทัณฑ ชง. รจก.สุรินทร 2 นางสาวฟาริดา  เกิดศิลป ป 4 เรียนดี ป.ตรี

454 10044 นายสหรัฐ สุขพันธ นจก.งานทั่วไป ชก. รจจ.พิจิตร 2 นายอุชุกร สุขพันธ ป 5 เรียนดี ป.ตรี

455 15141 นายพงศกร อินธิไชย จพง.ราชทัณฑฯ ชง. รจก.อุบลราชธานี 2 นายอินทรัตน วิเศษสุวรรณ ป 2 เรียนดี ป.ตรี

456 9170 นางสาววรจนาตย  คุนัญญารักษจพง.ราชทัณฑ ชง. ทสญ.นครราชสีมา 1 นางสาวจิรภัทร  ยวงทอง ป 2 เรียนดี ป.ตรี

457 11296 นางสุทธิยา นันทวิสิทธิ์ นจก.งานทั่วไป ชก. รจก.ราชบุรี 2 น.ส.ชุติกาญจน นันทวิสิทธิ์ ป 2 เรียนดี ป.ตรี

458 8398 นายอภิชาติ อินทนูจิตร นักทัณฑวิทยา ชก. รจอ.แมสะเรียง 2 น.ส.นฤสรณ อินทนูจิตร ป 3 เรียนดี ป.ตรี

459 9655 นายสุบิน วีเกษ นวก. อบรมฯ ชก. รจจ.พะเยา 2 น.ส.ปนมณี วีเกษ ป 4 เรียนดี ป.ตรี

460 15589 นางมุทิตา คุระแกว จพง.ราชทัณฑ ปง. ทสญ.เชียงใหม 1 น.ส.ไพลิน กุศล ป 2 เรียนดี ป.ตรี

461 10782 นายชาติชาย สัสดีแพง จพง.ราชทัณฑ อาวุโส รจก.ลําปาง 1 น.ส.บัณฑิตา สัสดีแพง ป 2 เรียนดี ป.ตรี

462 8091 นายเดชดนัย รังสิมากุล จพง.ราชทัณฑฯ ชง. รจอ.กบินทรบุรี 2 นายธนาพงศ รังสิมากุล ป 2 เรียนดี ป.ตรี

463 10304 นายพิจิตร เม็งราย นักทัณฑวิทยา ชก. รจก.เชียงใหม 2 น.ส.จิรัชยา เม็งราย ป 5 เรียนดี ป.ตรี

464 13265 นายโฆษิต รัฐการ นวก. อบรมฯ ชก. รจจ.ตรัง 2 น.ส.กัณฐกิา รัฐการ ป 3 เรียนดี ป.ตรี

465 13559 นายเกรียงศักดิ์ ศรีคชา นักทัณฑวิทยา ชก. รจพ.ธนบุรี 2 น.ส.อภิชา ศรีคชา ป 2 เรียนดี ป.ตรี

รวม  465  ราย


