
ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สมำชิก สำเหตุ จ ำนวนเงิน
1 ด.ต.อนุวัฒน์  ธรรมราษฎร์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.พนมไพร จว.ร้อยเอ็ด
2 ร.ต.ต.มานพ  ปราณีตพลกรัง

รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.น.5
3 นางสมศรี  ศักด์ิดี

สมาชิกสมทบ
4 ด.ต.รณชิต  ดินประโคน

ผบ.หมู่(ป.)สภ.โนนดินแดง จ.นครราชสีมา
5 ด.ต.หญิง เรณู  เพชรไพร

ผบ.หมู่(จร.)สน.อุดมสุข บก.น.4
6 ด.ต.ปฏิวัติ  พรหมแก้ว

ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.

7 ร.ต.ท.ตัถย์  แก้ววิเชียร
ผบ.หมู่(ป.)สน.บุคคโล บก.น.8

8 ด.ต.ธธีร์ธร  นิติธ ารงพิสิฐ
ผบ.หมู่(ป.)สน.เทียนทะเล บก.น.9

9 ร.ต.ท.วราฤทธ์ิ  ชูถม
ข้าราชการบ านาญ สน.ศาลาแดง

10 ด.ต.สุมลรัตน์  ศรีอินทร์
ผบ.หมู่ กก.สส.4 บก.สส.บช.น.

11 ด.ต.กิติพงษ์  อังศธรรมรัตน์
ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.6

12 ร.ต.ต.จ าเนียร  ยศปัญญา
รอง สว.(ป.)สน.เพชรเกษม

13 ร.ต.ต.ทรงศักด์ิ  ก าแก้ว
รอง สว.กก.1 บก.ส.3

14 ร.ต.ท.ปราโมทย์  ไตรสิกขา
รอง สว.(สส.)สน.ประเวศ บก.น.4

15 ด.ต.ชิษณุพงศ์  ขาวเมืองน้อย

กำรจ่ำยเงินทุนสำธำรณประโยชน์ 
กรณีสงเครำะห์ศพบิดำ,มำรดำ,คู่สมรส และบุตรเสียชีวิต

ระหว่ำงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ -   15 มีนำคม 2562
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ผบ.หมู่(ป.)สภ.คง จว.นครราชสีมา
16 ด.ต.ศุภกร  เอ่ียมเจริญ

ผบ.หมู่ ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ.

17 ด.ต.พิพัฒน์  กุลจรัสประภา
ผบ.หมู่(จร.)สน.อุดมสุข บก.น.4

18 ด.ต.มนตรี  อุ่นรอด
ผบ.หมู่(สส.)สน.ชนะสงคราม บก.น.1

19 ร.ต.อ.ชัยณัฏฐ์  สืบสังข์
รอง สวป. สภ.คลองไผ่ จว.นครราชสีมา

20 ร.ต.อ.ธิปบดี  ประทุมสุวรรณ
รอง สว.กก.สส. ภ.จว.พัทลุง

21 ด.ต.เฉลิมชัย  ว่องพานิช
ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.

22 ร.ต.อ.พนม  นพคุณ
รอง สว.สส.สน.วัดพระยาไกร บก.น.5

23 ส.ต.ท.สุวิทย์  บุบภาที
ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ.

24 ด.ต.ชัชวาล  ธรรมวัตร
ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทสภ.

25 ด.ต.สมศักด์ิ  เภาหว่าง
ผบ.หมู่(ป.)สน.บางคอแหลม บก.น.8

26 ร.ต.อ.เสรี  สมานค า
รอง สว.จร.สน.ตล่ิงชัน บก.น.7

27 ส.ต.ท.ณฤทธ์ิ  รุ่งโรจน์
ผบ.หมู่(ป.)สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6

28 ส.ต.ท.วัชรินทร์  บุญแต้ม
ผบ.หมู่(จร.)โครงการพระราชด าริ บก.จร.

29 ส.ต.ต.ณัฐพงศ์  บุญเกิด
ผบ.หมู่(ป.) กก.คฝ.2 บก.อคฝ.

30 ส.ต.ต.สุรัตน์  บุญต่อ
ผบ.หมู่(ป.)สน.จักรวรรดิ บก.น.6

31 ส.ต.ท.เอกยุทธ  ปล้องคง
ผบ.หมู่(ป.) สน.เพชรเกษม บก.น.9

32 ส.ต.ท.อภิรักษ์  แก้วไวยุทธ
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ผบ.หมู่(จร.)โครงการพระราชด าริ บก.จร.
33 ส.ต.ท.ชานนท์  พินิจ

ผบ.หมู่(ป.) สน.ดุสิต บก.น.1
34 ส.ต.ท.ภาณุเดช  บรรเทา

ผบ.หมู่(ป.) สน.ดุสิต บก.น.1
35 ส.ต.ท.เกรียงไกร  อามาตย์พล

ผบ.หมู่(ป.)สน.นางเล้ิง บก.น.1
    157,000

สรุป : อนุมัติทุนสาธารณประโยชน์กรณี บิดาเสียชีวิต  12 ราย , มารดาเสียชีวิต  12 ราย , คู่สมรสเสียชีวิต จ านวน 1 ราย ,
บุตรเสียชีวิต จ านวน 1 ราย ทุนละ 5,000 บาท  รวมจ านวน  26 ราย                       เป็นเงิน     130,000  บาท
อนุมัติทุนสาธารณประโยชน์กรณีสมรส ทุนละ 3,000 บาท รวมจ านวน      8  ราย          เป็นเงิน      24,000  บาท
อนุมัติทุนสาธารณประโยชน์กรณีประสบสาธารณภัย ทุนละ 3,000 บาท จ านวน   1  ราย   เป็นเงิน       3,000  บาท
รวม จ ำนวน   35  รำย  เป็นเงินท้ังส้ิน  157,000 บำท

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน
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