
ลาํดับ ทะเบียน ยศ  ชื�อ - ชื�อสกุล สังกดั ชื�อบุตร

1 8619 ร.ต.อ.ธนวฒัน์  สุวรรณเรืองศรี กาญจนดิษฐ์ นายพุฒิพงศ ์ สุวรรณเรืองศรี

2 5298 ร.ต.อ.ณัฏฐพ์ชัร์  ชยัสงคราม กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ณัฐนนท ์ ชยัสงคราม

3 4795 ด.ต.อธิณัฎฐ ์ ปลอ้งนิราศ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.จิรสุดา  ปลอ้งนิราศ

4 8007 ร.ต.ต.สุนทร  อุนทรีจนัทร์ กาญจนดิษฐ์ นายภูมิรพี  อุนทรีจนัทร์

5 8007 ร.ต.ต.สุนทร  อุนทรีจนัทร์ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ศุภิสรา  อุนทรีจนัทร์

6 7196 ร.ต.อ.วินยั  รื�นรส กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ปภพ  รื�นรส

7 4657 ร.ต.ท.สุนทร  กิตติปรัชญากุล กาญจนดิษฐ์ นายจิตติ   กิตติปรัชญากุล

8 4808 ร.ต.อ.วชัรา  ชุมเชิงกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.วฒันชยั  ชุมเชิงกาญจน์

9 9871 ด.ต.สมหมาย  บุรินทร์สุวรรณ กาญจนดิษฐ์ นายณัฐวุฒิ  บุรินทร์สุวรรณ

10 7703 ด.ต.สุพจน์  ดาํคุม้ กาญจนดิษฐ์ นายพีระพงษ ์   ดาํคุม้

11 6551 ด.ต.อาคม  ขาํสุข กาญจนดิษฐ์ นายพีรณัฐ  ขาํสุข

12 7216 ด.ต.สมพงศ ์ สุขศรี กาญจนดิษฐ์ ด.ช.วรินทร์  สุขศรี

13 5657 ร.ต.อ.จาํนงค ์ ทองสลกั กาญจนดิษฐ์ นายอิฐินนัท ์ ทองสลกั

14 6338 ด.ต.ธนากฤต  ชื�นพร้อม กาญจนดิษฐ์ นายเสฎฐวุฒิ  ชื�นพร้อม

15 6338 ด.ต.ธนากฤต  ชื�นพร้อม กาญจนดิษฐ์ นายพนสัพงศ ์ ชื�นพร้อม

16 4793 ด.ต.อนุวฒัน์  เจียรพนัธ์ กาญจนดิษฐ์ นายกฤติน  เจียรพนัธ์

17 7196 ร.ต.อ.วินยั  รื�นรส กาญจนดิษฐ์ นายเรืองชยั  รื�นรส

18 7819 ด.ต.เอกชยั  สงพฒัน์แกว้ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ดารากร  สงพฒัน์แกว้

19 6135 ด.ต.ภูวดล  แกว้มณี กาญจนดิษฐ์ น.ส.กุสุมาภรณ์   แกว้มณี

20 7942 ด.ต.พรเทพ  วิยทุธิ� กาญจนดิษฐ์ นายจีรวฒัน์  วิยทุธิ�

21 8442 ด.ต.ณัฐปดตัช ์ ภาสกนธ์ เกาะพะงนั ด.ช.ณัฐชยกนธ ์ ภาสกนธ์

22 5613 ด.ต.สุชาติ  ช่วยพิชยั เกาะพะงนั ด.ช.ปรมินทร์  ช่วยพิชยั

23 5639 ด.ต.เอกชยั  โอภิธากร เกาะพะงนั นายศุภณัฐ  โอภิธากร

24 5639 ด.ต.เอกชยั  โอภิธากร เกาะพะงนั นายคณิศร  โอภิธากร

25 6866 ด.ต.สุชาติ  รัตนบุรี เกาะพะงนั น.ส.วรารัตน์  รัตนบุรี

26 8452 พ.ต.ท.ยศ  ชาวเรา เกาะพะงนั นายนิชนนท ์ ชาวเรา

27 7707 ร.ต.อ.จิรศกัดิ�   โพธิ� ถาวร เกาะพะงนั ด.ช.คริษฐ ์ โพธิ� ถาวร

28 8326 ด.ต.ประมวล  ศีลวุฒิจนัทร์ เกาะพะงนั ด.ญ.ณัชชา  ศีลวุฒิจนัทร์

29 10238 พ.ต.ท.จิรวตัร  ไตรเมศ เกาะพะงนั นายทกัษด์นยั  ไตรเมศ

30 5905 ด.ต.ชณดล  ศรีบวัทอง เกาะสมุย ด.ญ.ชนากานต ์ ศรีบวัทอง

รายชื�อสมาชิกยื�นขอรับทุนการศึกษาบุตร (ทุนส่งเสริมระดับมธัยม )
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31 9820 ด.ต.พิเนตร  บุษยานิกรณ์ เกาะสมุย ด.ช.ธนกร  บุษยานิกรณ์

32 6513 ด.ต.วชัรินทร์  เพชรหนู เกาะสมุย นายอศัวเดช  เพชรหนู

33 9604 ด.ต.ไพบูลย ์ พาคาํตา เกาะสมุย นายพีรวสั  พาคาํตา

34 7791 ร.ต.อ.ไพรทูล  แกลว้ทนงค์ เกาะสมุย น.ส.พิมลรัตน์  แกลว้ทนงค์

35 5585 ด.ต.ศรชยั  สมัพนัธ์ เกาะสมุย น.ส.ณัฐกานต ์ สมัพนัธ์

36 9266 ด.ต.สุริยน  ขอ้ยี�แซ่ เกาะสมุย นายสุทิวสั  ขอ้ยี�แซ่

37 7447 ร.ต.อ.อิศเรศ  สาํเนียงหวาน เกาะสมุย ด.ญ.ชนิกานต ์ สาํเนียงหวาน

38 6176 ด.ต.โยคิน  ศรีฟ้า เกาะสมุย ด.ญ.โยษิตา  ศรีฟ้า

39 8081 ด.ต.สายชน  ชูตรี เกาะสมุย น.ส.ณัฐริณีษ ์ ชูตรี

40 8081 ด.ต.สายชน  ชูตรี เกาะสมุย นายหสัดินทร์  ชูตรี

41 7025 ร.ต.อ.พงษน์ที  อุบล เกาะสมุย ด.ช.ศรัณยพงศ ์ อุบล

42 7025 ร.ต.อ.พงษน์ที  อุบล เกาะสมุย นายธชันนท ์ อุบล

43 5413 ด.ต.ธวตัรชยั  ถิ�นหวัเตย เกาะสมุย ด.ญ.ณัฎฐจนัทร์  ถิ�นหวัเตย

44 7882 ด.ต.เสน่ห์  ใจชื�น ขุนทะเล ด.ช.ศรัณยภทัร  ใจชื�น

45 6561 ด.ต.กิตติพงศ ์ หมั�นไชย ขุนทะเล ด.ช.เดชดนยั  หมั�นไชย

46 6886 ร.ต.ท.สุวิทย ์ ทองคาํแท้ ขุนทะเล ด.ช.ดุลยวตั  ทองคาํแท้

47 4824 ด.ต.โอฬาร  เอียดฉิม ขุนทะเล นายวศิน  เอียดฉิม

48 6560 ด.ต.อาํนาจ  เนตรนอ้ย ขุนทะเล น.ส.ธญัชนก   เนตรนอ้ย

49 7136 ด.ต.ณัฐพงศ ์ แท่นนิล ขุนทะเล น.ส.ณิชนนัทน์  แท่นนิล

50 4824 ด.ต.โอฬาร  เอียดฉิม ขุนทะเล ด.ญ.วริศรา  เอียดฉิม

51 7882 ด.ต.เสน่ห์  ใจชื�น ขุนทะเล นายอดิศยั  ใจชื�น

52 5812 ด.ต.อนนัท ์ อนุกลู เขานิพนัธ์ น.ส.ปิยนนัท ์ อนุกลู

53 9497 พ.ต.ท.วทันา  จนัทร์ส่ง เขานิพนัธ์ ด.ช.ชญานนท ์ จนัทร์ส่ง

54 4061 ร.ต.ท.พิเชษฐ  อินทร์นาค เขานิพนัธ์ นายเกียรติพิทกัษ ์ อินทร์นาค

55 6701 พ.ต.ท.ธีระวฒัน์  มีรอสอ เขานิพนัธ์ น.ส.ธญัรดี  มีรอสอ

56 9265 ด.ต.พศูกัดิ�   พลศิลป์ เขานิพนัธ์ น.ส.ฝนแรก  พลศิลป์

57 10218 ด.ต.อดิสรณ์  ละมา้ย เขานิพนัธ์ นายพีรณัฐ  ละมา้ย

58 5335 ด.ต.สมพร  ทองเสน เขานิพนัธ์ นายณัฐวุฒิ  ทองเสน

59 5335 ด.ต.สมพร  ทองเสน เขานิพนัธ์ นายณัฐภทัร  ทองเสน

60 3147 ร.ต.ต.สมพงศ ์ ตรีทิพยภิ์ญโญ เขานิพนัธ์ นายธชัชยั   ตรีทิพยภิ์ญโญ

61 9376 ร.ต.อ.นฤคม  คุ่ยยกสุย เขานิพนัธ์ นายฐิรวฒัน์   คุ่ยยกสุย
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62 5589 ด.ต.ประเสริฐ  จา้ยเกิด เขานิพนัธ์ ด.ญ.บญัฑิตา  จา้ยเกิด

63 10053 ร.ต.อ.เมฆินทร์  แจ่มกระจ่าง เขานิพนัธ์ ด.ช.พีรพฒัน์  แจ่มกระจ่าง

64 8795 ด.ต.ภูมิศิลป์ พิชยั เขานิพนัธ์ นายกิตติสุพฒัน์  พิชยั

65 3732 พ.ต.ท.จารึก  ชูแกว้ เขานิพนัธ์ ด.ญ.ธิยาดา  ชูแกว้

66 5811 ด.ต.วิโรจน์  พานชาตรี เขานิพนัธ์ น.ส.ศศิกานต ์ พานชาตรี

67 7983 ด.ต.ไพฑูลย ์ ธรฤทธิ� เขานิพนัธ์ ด.ช.ชาคริต  ธรฤทธิ�

68 5991 ด.ต.ธิติพฒัน์  ยดืยาว คีรีรัฐนิคม ด.ช.กฤตพฒัน์  ยดืยาว

69 5579 ด.ต.เดชา  แกว้ทองสร คีรีรัฐนิคม นายฉตัรมงคล   แกว้ทองสร

70 5731 ด.ต.ชุมพร  บาํรุงรัตน์ คีรีรัฐนิคม น.ส.จุฑารัตน์  บาํรุงรัตน์

71 5731 ด.ต.ชุมพร  บาํรุงรัตน์ คีรีรัฐนิคม น.ส.รัชดาภรณ์  บาํรุงรัตน์

72 5577 ด.ต.นิมิตร  แกว้ดารา คีรีรัฐนิคม นายฤทธิเกียรติ  แกว้ดารา

73 9125 พ.ต.ท..มงคล  เพชรนิล คีรีรัฐนิคม นายสนัติภาพ  เพชรนิล

74 3844 ร.ต.ต.ณรงค ์ ซา้ยเกลี�ยง คีรีรัฐนิคม ด.ช.สณัหณัฐ  ซา้ยเกลี�ยง

75 6887 ด.ต.วราวุธ  ปลองภยั คีรีรัฐนิคม นายเกียรติศกัดิ�   ปลองภยั

76 6887 ด.ต.วราวุธ  ปลองภยั คีรีรัฐนิคม นายนราวิทย ์ ปลองภยั

77 6763 ร.ต.อ.สุรสิทธิ�   ทองเลก็ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.บณัฑิตา  ทองเลก็

78 6424 ด.ต.มนตรี  ภู่สุวรรณ คีรีรัฐนิคม นายราเชน  ภู่สุวรรณ

79 6385 ด.ต.วิระภทัร  เข็มกาญจนะ คีรีรัฐนิคม นายสุรพงศ ์ เข็มกาญจนะ

80 6307 ด.ต.ธงไชย  สุทธิศิลป์ คีรีรัฐนิคม ด.ช.ธนดล   สุทธิศิลป์

81 6969 ร.ต.อ.ดิเรก  นากลู คีรีรัฐนิคม ด.ญ.สิริรัตน์  นากลู

82 5729 ด.ต.จุมพล  อินทมะโน คีรีรัฐนิคม ด.ญ.กญัญพชัร  อินทมะโน

83 5667 ด.ต.จรัญ  ขนัแกว้ คีรีรัฐนิคม ด.ช.ณัฎฐศรณ์  ขนัแกว้

84 7456 ด.ต.อารักษ ์ ศรีนาวา คีรีรัฐนิคม ด.ช.รุ่งรดิศ   ศรีนาวา

85 5667 ด.ต.จรัญ  ขนัแกว้ คีรีรัฐนิคม นายฐานพฒัน์   ขนัแกว้

86 5575 ด.ต.สมหมาย  ชูเชิด คีรีรัฐนิคม นายอคัรพล  ชูเชิด

87 5583 ด.ต.นุกลู  ยอดทอง คีรีรัฐนิคม ด.ช.เฉลิมเกียรติ  ยอดทอง

88 7670 ด.ต.นิกร  อินทร์ยา่นยาว คีรีรัฐนิคม น.ส.ชนิกานต ์ อินทร์ยา่นยาว

89 7670 ด.ต.นิกร  อินทร์ยา่นยาว คีรีรัฐนิคม ด.ช.ธนกร  อินทร์ยา่นยาว

90 8420 ร.ต.ท.หญิงจิราภรณ์  ชาํนินวล คีรีรัฐนิคม ด.ช.จิรวตัร์  ชาํนินวล

91 8205 ด.ต.สายนัต ์ เขียวคง คีรีรัฐนิคม ด.ช.ธนธรณ์  เขียวคง

92 7273 ร.ต.อ.อนิรุตร์  พลรักษ์ คีรีรัฐนิคม ด.ช.อวิรุทธ ์ พลรักษ์
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93 5790 พ.ต.ท.เลิศชาย  ไชยชนะ คีรีรัฐนิคม ด.ช.ธรรมนาถ   ไชยชนะ

94 6962 ร.ต.อ.ถาวร  พลูนวล คีรีรัฐนิคิม นายรัฐนนัท ์ พลูนวล

95 7065 ด.ต.ไพโรจน์  ทิมแกว้ เคียนซา น.ส.สุภสัสร  ทิมแกว้

96 5598 ร.ต.อ.สุนทร  เลิศเกียรติบญัชา เคียนซา นายศุภณัฐ  เลิศเกียรติบญัชา

97 4877 ด.ต.สุทิน  ศรีสุข เคียนซา ด.ช.สหพล   ศรีสุข

98 4877 ด.ต.สุทิน  ศรีสุข เคียนซา น.ส.ปวริศา   ศรีสุข

99 9043 ร.ต.อ.ภคัพล  นวนเปียน เคียนซา ด.ช.ณัฐดนยั  นวนเปียน

100 9063 ร.ต.ต.มีศกัดิ�   จรดาํ เคียนซา ด.ญ.สุทธญาณ์  จรดาํ

101 4813 ด.ต.สุพจน์  เพชรช่วย เคียนซา น.ส.วิชชาดา  เพชรช่วย

102 7479 ร.ต.อ.นวพล  พุ่มมาก เคียนซา นายนฤเบส  พุ่มมาก

103 7479 ร.ต.อ.นวพล  พุ่มมาก เคียนซา นายนฤพล  พุ่มมาก

104 6288 ด.ต.พรเทพ  ณ เจริญ เคียนซา นายชนวีร์  ณ เจริญ

105 8475 ด.ต.สุวฒัน์  จนัทร์แจ่ม เคียนซา ด.ช.กนธนนัต ์ จนัทร์แจ่ม

106 6757 ร.ต.อ.ฉตัรกมล  สายณัห์ เคียนซา น.ส.เกณิกา  สายณัห์

107 6288 ด.ต.พรเทพ  ณ เจริญ เคียนซา ด.ญ.นภสร  ณ เจริญ

108 6284 ร.ต.อ.สมเกียรติ  สงัขน์าค เคียนซา น.ส.ธีราพร  สงัขน์าค

109 7050 ด.ต.สุธรรม  ดารารัตน์ เคียนซา ด.ญ.ธญัวดี  ดารารัตน์

110 7433 ด.ต.ณรงคช์ยั  สงัขภิรมย์ เคียนซา นายยศกร  สงัขภิรมย์

111 7050 ด.ต.สุธรรม  ดารารัตน์ เคียนซา นายรัชชานนท ์ ดารารัตน์

112 9373 ด.ต.วิมล  หมื�นชนะ เคียนซา น.ส.ลลิภทัร  หมื�นชนะ

113 7433 ด.ต.ณรงคช์ยั  สงัขภิรมย์ เคียนซา ด.ช.นราเทพ  สงัขภิรมย์

114 5104 ด.ต.สุพจน์  นอ้ยจีน เคียนซา นายพฤทธ ์ นอ้ยจีน

115 6289 ด.ต.ธิระวิทย ์ สุขแท้ เคียนซา ด.ช.วรัตถเ์อก  สุขแท้

116 6623 ด.ต.วีระโชติ  โยธาทยั เคียนซา น.ส.พฒันวดี  โยธาทยั

117 5521 ด.ต.โอภาส  เดชะราช ชยับุรี ด.ช.พชัรดนยั  เดชะราช

118 5516 ด.ต.สุพรรณ  คงศรีชาย ชยับุรี นายสุรพศั  คงศรีชาย

119 7159 ด.ต.สุขรัตน์  รัตนรังษี ชยับุรี นายภูริณัฐ  รัตนรังษี

120 7602 ด.ต.ชยัณรงค ์ รัตนะ ชยับุรี ด.ญ.วริษรา  รัตนะ

121 5512 ด.ต.ไพรัช  ขาวผอ่ง ชยับุรี นายธีรภทัร  ขาวผอ่ง

122 9928 ร.ต.ท.สิทธิรัตน์  แสงจนัศิริ ชยับุรี นายธีรรัตน์  แสงจนัศิริ

123 9927 ร.ต.ท.สิทธิรัตน์  แสงจนัศิริ ชยับุรี นายธีรภทัร   แสงจนัศิริ
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124 5889 ด.ต.สุชาติ  โต๊ะหลาง ชยับุรี นายธนบดี  โต๊ะหลาง

125 5886 ด.ต.ประมวล  ชูช่วยสุวรรณ ชยับุรี ด.ญ.ปุญญิศา  ชูช่วยสุวรรณ

126 4748 ด.ต.ขจรศกัดิ�   เครือหงษ์ ชยับุรี ด.ช.ณัฎฐศกัดิ�   เครือหงษ์

127 5887 ด.ต.นพดล  สงัขเ์ลื�อน ชยับุรี ด.ช.ธนชาติ  สงัขเ์ลื�อน

128 8147 ร.ต.อ.สายนั  นุชฉิม ชยับุรี น.ส.ณิชากร  นุชฉิม

129 4489 ด.ต.สมัพนัธ ์ ทองสมุทร ไชยา น.ส.ธนัยพร  ทองสมุทร

130 5739 ด.ต.สมภพ  เครืองา้ว ไชยา น.ส.มณฑิตา  เครืองา้ว

131 6821 ด.ต.จารึก  จีนไทย ไชยา ด.ช.จาฎพจัน์   จีนไทย

132 3932 ร.ต.ต.สุวิทย ์ ยิ�มฉอด ไชยา น.ส.บณัพิตา  ยิ�มฉอด

133 6644 ด.ต.วฒันา  สองสมุทร ไชยา นายศุภวิชญ ์ สองสมุทร

134 6081 ร.ต.อ.ศุภณัฐ  นุรักษ์ ไชยา น.ส.ปลื�มกมล  นุรักษ์

135 5525 ร.ต.อ.ถวลัย ์ สุขศิริ ไชยา นายจิรภทัร  สุขศิริ

136 5673 ร.ต.อ.ชชัฤทธิ�   ขาวสุวรรณ ไชยา น.ส.บณัฑิตา  ขาวสุวรรณ

137 5829 ด.ต.ศกัดิ� ชาย  แสงประจง ไชยา ด.ช.ภูรินทร์  แสงประจง

138 5829 ด.ต.ศกัดิ� ชาย  แสงประจง ไชยา ด.ช.กวินภพ   แสงประจง

139 7478 ด.ต.ไพศาล  บวัเพชร ไชยา ด.ช.ธีรวฒัน์  บวัเพชร

140 7422 ด.ต.วยัวุฒิ  แทนชื�น ไชยา น.ส.กณิศา  แทนชื�น

141 3932 ร.ต.ต.สุวิทย ์ ยิ�มฉอด ไชยา ด.ช.อภิวุฒิ  ยิ�มฉอด

142 6501 ด.ต.กานตพงศ ์ ศิวายพราหมณ์ ไชยา ด.ญ.ศุภรัสมิ�   ศิวายพราหมณ์

143 6501 ด.ต.กานตพงศ ์ ศิวายพราหมณ์ ไชยา นายศวิชญ ์ ศิวายพราหมณ์

144 7792 ด.ต.สนัติวุฒิ  อินทร์สุวรรณ ไชยา ด.ญ.วรรณพร  อินทร์สุวรรณ

145 7792 ด.ต.สนัติวุฒิ  อินทร์สุวรรณ ไชยา ด.ช.เอกวิน  อินทร์สุวรรณ

146 5590 ด.ต.อุทยั  ชาญณรงค์ ไชยา น.ส.อรปวีณ์   ชาญณรงค์

147 6502 ด.ต.นพดล     เทียมยม ไชยา ด.ญ.กฤติมา   เทียมยม

148 6061 ด.ต.ชุมพล  อินทจกัร ไชยา น.ส.ณัฐชยา  อินทจกัร

149 5825 ด.ต.อาํนวย  ฤทธิอา ไชยา น.ส.ณัฐกานต ์ ฤทธิอา

150 10693 ด.ต.รัชกฤต  ชื�นวิเศษ ไชยา นายพิชยะ  ชื�นวิเศษ

151 6480 พ.ต.อ.สุทธิ  นิติอคัรพงศ์ ดอนสกั นายธิติภูมิ  นิติอคัรพงศ์

152 9176 พ.ต.ท.พล  ขาํโพธิ� ทยั ดอนสกั ด.ญ.ศุภกร  ขาํโพธิ� ทยั

153 10588 จ.ส.ต.ธรณัส  พรอนนัตไ์พศาล ดอนสกั นายธนชั  พรอนนัตไ์พศาล

154 8884 พ.ต.ต.สิริชยั  ทิพยบ์รรพต ดอนสกั ด.ช.สิริมงคล  ทิพยบ์รรพต
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155 8884 พ.ต.ต.สิริชยั  ทิพยบ์รรพต ดอนสกั นายสิริโชค  ทิพยบ์รรพต

156 7654 ด.ต.ทิวตัถ ์ ทวีทรัพย์ ดอนสกั ด.ช.ณฐวฒัน์  ทวีทรัพย์

157 10615 พ.ต.ท.สุรินทร์  บวัคง ดอนสกั นายภาคภูมิ  บวัคง

158 8976 ด.ต.มนูญ  เขียวมา ดอนสกั น.ส.วิไลลกัษณ์  เขียวมา

159 6694 ร.ต.อ.อาเดียว  มะค่อม ดอนสกั นายวรากร  มะค่อม

160 4763 ร.ต.อ.ธงชยั  เต็มพร้อม ดอนสกั ด.ช.พิรุณ  เต็มพร้อม

161 9404 ร.ต.อ.หญิงปาณิศา มุขรัษฏา ตรวจคนเขา้เมือง ด.ช.หฤษฎ ์ อรุณพนัธ์

162 8726 ด.ต.ธรรมนูญ  แพนอ้ย ตรวจคนเขา้เมือง ด.ช.ณัฐภพ  แพนอ้ย

163 8903 พ.ต.ท.ก.จารุ  สงัขมรรทร ต่างจงัหวดั นายณนาวี  สงัขมรรทร

164 6240 ด.ต.วรชยั  วิทา ต่างจงัหวดั นายปุญญพิพฒัน์  วิทา

165 8212 ร.ต.อ.คมกฤษฎิ  วงศว์ชิรวฒัน์ ต่างจงัหวดั นายคมชาญ  วงศว์ชิรวฒัน์

166 7414 ด.ต.เอกรัตน์  ปลอดอ่อน ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชญธิดา   ปลอดอ่อน

167 7192 ร.ต.อ.สุขุม  นาคบาํรุง ต่างจงัหวดั นายสิรวิชญ ์ นาคบาํรุง

168 7521 ร.ต.อ.วิรัตน์  เพชรชู ต่างจงัหวดั ด.ญ.สวพรรณ   เพชรชู

169 5091 ด.ต.จิรวฒั  เกลี�ยงเกลา ต่างจงัหวดั นายพชัรพล  เกลี�ยงเกลา

170 6263 ด.ต.วิระศกัดิ�   ธราพร ต่างจงัหวดั ด.ช.อษัฎาวุธ  ธราพร

171 5640 ด.ต.สมมิตร  หม่อมนวล ต่างจงัหวดั ด.ช.ปิติพนัธ ์ หม่อมนวล

172 5640 ด.ต.สมมิตร  หม่อมนวล ต่างจงัหวดั ด.ช.ฐิติพนัธ ์  หม่อมนวล

173 5640 ด.ต.สมมิตร  หม่อมนวล ต่างจงัหวดั นายชชัวาลย ์ หม่อมนวล

174 5883 ด.ต.อุทยั  ไชยสวสัดิ� ต่างจงัหวดั ด.ช.ลทัธโชติ ไชยสวสัดิ�

175 7365 ด.ต.จุฑา  ชาํนาญอกัษร ต่างจงัหวดั น.ส.บุรัสกร  ชาํนาญอกัษร

176 6559 ร.ต.อ.อภิชาติ  บุหลนั ต่างจงัหวดั ด.ญ.กลัยรัตน์  บุหลนั

177 8887 ด.ต.นทีธร   เพง็จาํรัส ต่างจงัหวดั น.ส.จิตติมา  เพง็จาํรัส

178 8887 ด.ต.นทีธร   เพง็จาํรัส ต่างจงัหวดั นายศุภศิลป์  เพง็จาํรัส

179 6688 ร.ต.อ.ชอบ  พวงทอง ต่างจงัหวดั นายชยพล  พวงทอง

180 7539 ร.ต.ท.อภิชาติ  พรหมมนตรี ต่างจงัหวดั น.ส.พิชญลิ์นี  พรหมมนตรี

181 5156 ร.ต.อ.หญิง ณิชาภทัร   พุทธรงค์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.อรปรียา  เนียมสมบติั

182 7557 พ.ต.ท.นุกลู  แกว้ปลอด ต่างจงัหวดั นายพลกฤต   แกว้ปลอด

183 7595 พ.ต.ท.สามารถ  ไกรสิทธิ� ต่างจงัหวดั นายปัณณวฒัน์ ไกรสิทธิ�

184 5517 ร.ต.อ.สุชาติ  หนูชยัแกว้ ต่างจงัหวดั นายศรัญย ู หนูชยัแกว้

185 9099 ด.ต.ณรงค ์  ศรีเมฆ ต่างจงัหวดั ด.ช.นิพิฐพนธ ์  ศรีเมฆ
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186 9099 ด.ต.ณรงค ์  ศรีเมฆ ต่างจงัหวดั น.ส.นภสร  ศรีเมฆ

187 8025 พ.ต.ท.เจริญ  เกิดแกว้ ต่างจงัหวดั นายธนภทัร   เกิดแกว้

188 8025 พ.ต.ท.เจริญ  เกิดแกว้ ต่างจงัหวดั ด.ช.วีรภทัร   เกิดแกว้

189 5137 ด.ต.จรัญ  อินทร์คง ต่างจงัหวดั ด.ช.ภูริณัฐ  อินทร์คง

190 7475 ด.ต.ทนากร  จนัทร์สว่าง ต่างจงัหวดั น.ส.จุฑารัตน์    จนัทร์สว่าง

191 5016 พ.ต.ต.อุดม  อิสโร ต่างจงัหวดั นายนราวิชญ ์ อิสโร

192 6529 ด.ต.ธราดล  ชุมเชิงกาญจน์ ต่างจงัหวดั นายกุลบุรุษ  ชุมเชิงกาญจน์

193 7286 ด.ต.หญิง กรกฏ  งามประดิษฐ ต่างจงัหวดั น.ส.ปัณฑิตา  งามประดิษฐ

194 4230 ด.ต.สุชาติ  คลา้ยฉิม ต่างจงัหวดั น.ส.กนัติชา   คลา้ยฉิม

195 8449 ด.ต.สุทิน  ประวติั ต่างจงัหวดั ด.ช.ภูริพรรษ  ประวติั

196 6164 ด.ต.ชาํนาญ  รักชนะ ต่างจงัหวดั ด.ช.นิติภูมิ  รักชนะ

197 10633 ร.ต.ท.ปิติพงษ ์ เสนชู ต่างจงัหวดั นายศศิศพงศ ์  เสนชู

198 10660 พ.ต.ท.สุทศั  พรหมอกัษร ต่างจงัหวดั ด.ญ.กลัยารัตน์  พรหมอกัษร

199 9119 ด.ต.ทวีศกัดิ�   แกว้เจริญ ต่างจงัหวดั ด.ญ.สุณัญญา แกว้เจริญ

200 9119 ด.ต.ทวีศกัดิ�   แกว้เจริญ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณิชกานต ์ แกว้เจริญ

201 8690 ด.ต.อุเทน  หนูทอง ต่างจงัหวดั ด.ช.พงศไ์พบูลย ์ หนูทอง

202 8144 ร.ต.ต.จรูญ  รักราวี ต่างจงัหวดั น.ส.กุลณัฐ  รักราวี

203 6636 ร.ต.อ.กิจจา  คุม้แกว้ ต่างจงัหวดั นายกรวิชญ ์ คุม้แกว้

204 7578 พ.ต.ท.ธีระศกัดิ�   เจริญพงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.ทตัเทพ  เจริญพงศ์

205 9402 พ.ต.ท.ชาญศกัดิ�  วงษสิ์งห์ ต่างจงัหวดั นายรัฐธรรมนูญ  วงษสิ์งห์

206 9647 ด.ต.ศุภชยั  จอมพิทกัษ์ ต่างจงัหวดั นายพิสิฐ  จอมพิทกัษ์

207 9948 ด.ต.ชยัศิริ  ธรรมแกว้ ต่างจงัหวดั น.ส.พิชญสิ์นี  ธรรมแกว้

208 8451 ด.ต.ชยัทตั  อินทร์ท่าฉาง ตาํรวจนํ� า นายพีรภทัร  อินทร์ท่าฉาง

209 9580 ด.ต.หญิงกาญจนา  ทองวุ่น ตาํรวจนํ� า น.ส.จิณณพตั  ทองวุ่น

210 8928 ด.ต.ภูณัฏฐศกัย ์ รอดไธสง ตาํรวจนํ� า น.ส.เนตรรินทร์  รอดไธสง

211 8928 ด.ต.ภูณัฏฐศกัย ์ รอดไธสง ตาํรวจนํ� า ด.ช.วิชญศ์รุติ  รอดไธสง

212 9477 ด.ต.เดชาธร  สองเมืองสุข ตาํรวจนํ� า ด.ช.กิตติมศ์กัดิ�   สองเมืองสุข

213 8927 ด.ต.สิบทิศ  ศิลปี ตาํรวจนํ� า ด.ช.ตน้ติกร  ศิลปี

214 10105 ด.ต.สุรพงศ ์ จอนจนัทร์ ตาํรวจนํ� า น.ส.นริศรา  จอนจนัทร์

215 9144 ด.ต.สมชาย   ยิ�งยง ตาํรวจนํ� า นายชยธร  ยิ�งยง

216 4794 ด.ต.ชาญณรงค ์ สมุทรเก่า ตาํรวจนํ� า ด.ญ.เฟรยา  สมุทร์เก่า



ลาํดับ ทะเบียน ยศ  ชื�อ - ชื�อสกุล สังกดั ชื�อบุตร

217 4794 ด.ต.ชาญณรงค ์ สมุทรเก่า ตาํรวจนํ� า ด.ช.นพกร  สมุทรเก่า

218 8912 ด.ต.สมัพนัธ ์ พรหมทองแกว้ ตาํรวจนํ� า ด.ช.ชานน   พรหมทองแกว้

219 8931 พ.ต.ท.เศรษฐพงศ ์ ทองทราย ตาํรวจนํ� า ด.ญ.วริษฐา  ทองทราย

220 7547 ด.ต.วีระ  ภูมิเลิศ ตาํรวจนํ� า น.ส.อญัยาวี  ภูมิเลิศ

221 5736 ด.ต.เกียรติวฒัน์  พฒันจร ตาํรวจนํ� า ด.ช.ณภทัร  พฒันจร

222 5387 ด.ต.สาํเนียง  สงัขเ์ลื�อน ตาํรวจนํ� า ด.ช.ภาสกร  สงัขเ์ลื�อน

223 5227 ด.ต.นพดล  วีระแพทย์ ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ณัฐกมล   วีระแพทย์

224 7170 ด.ต.ทวิชยั  ศรีคง ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ณัฐณิชา  ศรีคง

225 8280 ร.ต.ต.สุวฒัน์  เตียวตระกลู ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ธนพร  เตียวตระกลู

226 8280 ร.ต.ต.สุวฒัน์  เตียวตระกลู ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ชนญัชิดา  เตียวตระกลู

227 8622 ด.ต.ธชัพล  จอนเอียด ตาํรวจนํ� า ด.ช.ภีรพงศ ์ จอนเอียด

228 8622 ด.ต.ธชัพล  จอนเอียด ตาํรวจนํ� า นายปฏิพล  จอนเอียด

229 6945 ด.ต.ศราวุฒิ  จตุัรงคแ์สง ท่าฉาง ด.ช.กณัฐกะ  จตุัรงคแ์สง

230 6894 ด.ต.วชิรศกัดิ�   ทองเดิม(เสียชวิต) ท่าฉาง ด.ญ.ชุติกาญจน์  ทองเดิม

231 5510 ด.ต.ธีระพล  วรรณศรี ท่าฉาง น.ส.ธญัญศิริ  วรรณศรี

232 5510 ด.ต.ธีระพล  วรรณศรี ท่าฉาง ด.ญ.นวรัตน์   วรรณศรี

233 6166 ด.ต.ณัฐวฒัน์  ช่วยสาํราญ ท่าฉาง นายกีรติ  ช่วยสาํราญ

234 4283 ด.ต.จาํรัส  อ่วมสกุล ท่าฉาง ด.ช.ณัฐชนน  อ่วมสกุล

235 3974 ร.ต.ต.สมจิตร  บุญศรี ท่าฉาง ด.ญ.พรรณพชัร  บุญศรี

236 4735 ร.ต.ต.บรรพต  วรรณวิริยะ ท่าฉาง นายศุภวิชญ ์ วรรณวิริยะ

237 10804 ด.ต.สุทธิพงศ ์ นวลไทย ท่าฉาง ด.ช.สิทธิพล  นวลไทย

238 10804 ด.ต.สุทธิพงศ ์ นวลไทย ท่าฉาง น.ส.สุชานาถ  นวลไทย

239 8366 ร.ต.อ.บุญเลิศ   สงัขชุ์ม ท่าฉาง น.ส.โชติกา   สงัขชุ์ม

240 6921 ร.ต.อ.พิชยัชาญ  ศรีรักษา ท่าฉาง น.ส.พิชยา  ศรีรักษา

241 6684 ด.ต.เทวินทร์  สินภิบาล ท่าชนะ นายทศัน์ดนยั  สินภิบาล

242 6885 ด.ต.สมบติั  พวงทอง ท่าชนะ นายเสฎฐวุฒิ  พวงทอง

243 9047 ด.ต.ชนินทร์  รอดศรีนาค ท่าชนะ น.ส.สุภรัตน์  รอดศรีนาค

244 9155 พ.ต.ท.พิน  อินมาก ท่าชนะ ด.ญ.พลอยชมพ ู อินมาก

245 9155 พ.ต.ท.พิน  อินมาก ท่าชนะ ด.ญ.พอฤทยั  อินมาก

246 9506 ด.ต.สมชาย  แกว้สี ท่าชนะ น.ส.ธนาวดี  แกว้สี

247 6230 ร.ต.อ.เกษมศกัดิ�   คชเวช ท่าชนะ น.ส.ธญานิษฐ ์  คชเวช
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248 4599 ร.ต.ต.สุชาติ  ไชยวิเชียร ท่าชนะ น.ส.ชลธิชา   ไชยวิเชียร

249 7048 ด.ต.จุมพล  บุตรเริ�ม ท่าชนะ ด.ช.วสิษฐพ์ล   บุตรเริ�ม

250 8971 ร.ต.อ.ชุมพล  พรานเกิด ท่าชนะ น.ส.ปวีณ์ธิดา  พรานเกิด

251 6778 ร.ต.ต.วชัรินทร์  จนัทวงศ์ ท่าชนะ น.ส.อภิชญา  จนัทวงศ์

252 4601 ด.ต.อรุณ  พิทกัษ์ ท่าชนะ น.ส.บุษราคมั  พิทกัษ์

253 8272 ร.ต.อ.วรพงศ ์ เพชรรักษ์ ท่าชนะ ด.ญ.ณัฐภทัร  เพชรรักษ์

254 6060 ด.ต.พิชยั  กลบัชนะ ท่าชนะ ด.ญ.ธนัยมยั  กลบัชนะ

255 6058 ด.ต.สุชาติ  จิตรากลู ท่าชนะ ด.ช.กิตติกวิน  จิตรากลู

256 7413 ด.ต.ชุมพร  เขื�อนโยธา ท่าชนะ น.ส.ธญัพิชชา  เขื�อนโยธา

257 6527 ด.ต.อุทยั  กุมลี ท่าชนะ ด.ญ.นนัทน์ภสั   กุมลี

258 5092 ด.ต.บุญพิทกัษ ์ มากมี ท่าชนะ ด.ช.พณิชพล  มากมี

259 9152 ด.ต.นิทศัน์  สาลี ท่าชนะ ด.ญ.พณัณิตา  สาลี

260 7993 พ.ต.ท.สนั�น  ศรีสุวรรณโน ท่าชนะ น.ส.บุษยมาศ  ศรีสุวรรณโน

261 6023 ด.ต.ภิรมย ์ สงัขไ์ชย ท่าชนะ ด.ช.นราวิชญ ์  สงัขไ์ชย

262 6023 ด.ต.ภิรมย ์ สงัขไ์ชย ท่าชนะ นายธีรภทัร์  สงัขไ์ชย

263 9923 ด.ต.ประทีป  ทศันงาม ท่าชนะ น.ส.ปทิตตา  ทศันงาม

264 5694 พ.ต.ท.สมคิด  ใหม่คง ท่าชี น.ส.ไหมไทย  ใหม่คง

265 7376 ด.ต.พงคท์ร  พวงแกว้ ท่าชี น.ส.จิราวรรณ  พวงแกว้

266 7375 ด.ต.ประมวล  บุญมาก ท่าชี นายอวิรุทธิ�   บุญมาก

267 7081 ด.ต.สาธิต  ชูจิตร ท่าชี ด.ช.ธนภทัร  ชูจิตร

268 3365 ด.ต.นคร  จนัทร์แกว้ ท่าชี นายนิติศกัดิ�   จนัทร์แกว้

269 5760 ด.ต.สุขสนัต ์ ชูแกว้ ท่าชี น.ส.ภคัวลญัชญ ์ ชูแกว้

270 5912 ร.ต.ท.โชคดี  ทองแสงแกว้ ท่าชี นายสิรภพ  ทองแสงแกว้

271 6792 ด.ต.มนตรี  เพชรโพธิ� ท่าชี น.ส.สกุลเพชร  เพชรโพธิ�

272 5866 ด.ต.อนนัต ์ นกแกว้ ท่าชี ด.ช.ภคัพล  นกแกว้

273 6855 ด.ต.หญิง สุภาพร  รัตนละออ ท่าชี น.ส.ธญัภรณ์  รัตนละออ

274 5475 ร.ต.อ.บุญเรียง  ชูช่วย ท่าชี ด.ช.กฤตเมธ  ชูช่วย

275 3639 ด.ต.บุญโลม  มณีโชติ นปพ นายศรัณย ์ มณีโชติ

276 6195 ด.ต.พงษศ์กัดิ�   สมาธิ นปพ นายวิชยตุม ์ สมาธิ

277 6195 ด.ต.พงษศ์กัดิ�   สมาธิ นปพ ด.ช.ชุติพนธ ์ สมาธิ

278 6196 ด.ต.วชัรินทร์  นาคบาํรุง นปพ ด.ช.วชิรพนัธ ์ นาคบาํรุง
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279 6196 ด.ต.วชัรินทร์  นาคบาํรุง นปพ ด.ช.วชัรพงษ ์ นาคบาํรุง

280 6371 ด.ต.มานพ  ชูรีย ์ นปพ นายสรรเพชญ ชูรีย ์

281 6197 ด.ต.วิชยั  แดงงาม นปพ ด.ญ.บุณยานุช   แดงงาม

282 6301 ร.ต.อ.ไพรประสิทธิ�   จิตรมุ่ง นปพ. ด.ช.จิตติภูมิ  จิตรมุ่ง

283 7600 ด.ต.ถวิล  สุจริตธุระการ บก.สส.ภ.8 นายภูริณัฐ  สุจริตุระการ

284 6299 ด.ต.เกียรติศกัดิ�   ยนืนาน บก.สส.ภ.8 ด.ญ.วรรณวนชั  ยนืนาน

285 7251 ด.ต.ฉตัรชยั  วิชิตชู บก.สส.ภ.8 ด.ญ.พิมพน์ภา  วิชิตชู

286 7367 ด.ต.เสกสรร  ทาระบา บก.สส.ภ.8 น.ส.วิชุดา  ทาระบา

287 7367 ด.ต.เสกสรร  ทาระบา บก.สส.ภ.8 นายกฤษฎา   ทาระบา

288 7129 ด.ต.ชชัชยั  ชนะประเสริฐ บก.สส.ภ.8 น.ส.ภทัรมาส  ชนะประเสริฐ

289 7682 ด.ต.หญิง สมใจ  รุ่งเรืองรัตน์ บก.สส.ภ.8 น.ส.พิมชนก  สานนท์

290 6048 ด.ต.อนนัท ์ วิบุลศิลป์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.อรจิรา  วิบุลศิลป์

291 6048 ด.ต.อนนัท ์ วิบุลศิลป์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.อนวชั  วิบุลศิลป์

292 9018 ด.ต.เอกวิทย ์ สถาพร บก.สส.ภ.8 ด.ช.เกรียงไกร  สถาพร

293 8448 ด.ต.จาํนง  วนัทา บก.สส.ภ.8 ด.ช.ณรงศศ์กัดิ�   วนัทา

294 6626 ด.ต.ชูชาติ  นิคะ บก.สส.ภ.8 น.ส.กุลิสรา  นิคะ

295 5530 ด.ต.ณรงคช์ยั  ช่วยสม บก.สส.ภ.8 น.ส.พิษญสิ์นี  ช่วยสม

296 5906 ด.ต.สมศกัดิ�   อกัษรคง บก.สส.ภ.8 นายชยัชาญ  อกัษรคง

297 8491 ด.ต.ไกรวิสิษฏ ์ มณีนอ้ย บก.สส.ภ.8 ด.ช.ศุภกฤต  มณีนอ้ย

298 5540 ด.ต.ธรรมรัตน์  สรรพิบูลย์ บก.สส.ภ.8 นายวิศิษฐพ์ล   สรรพิบูลย์

299 4295 ด.ต.ภกรรณ  ขนัอาสา บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณัฐชา   ขนัอาสา

300 9042 ร.ต.อ.ชชัวาล  กลิ�นเมฆ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.พิชชานนัท ์ กลิ�นเมฆ

301 6882 ร.ต.ต.สถาพร  เกื�อดว้ง บก.สส.ภ.8 น.ส.สิริวิมล  เกื�อดว้ง

302 7473 ด.ต.หญิงชญัญา  สุวรรณโณ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ศิวกร  สุวรรณโณ

303 6447 ด.ต.วิสิทธิพร  ละออสุวรรณ บก.สส.ภ.8 น.ส.วริศรา  ละออสุวรรณ

304 4292 ร.ต.ต.สมภาศ  สุพรรณดิษฐ์ บก.สส.ภ.8 นายศุภฤกษ ์ สุพรรณดิษฐ์

305 5853 ร.ต.อ.อภิชาญ  หสัโสะ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณิชารีย ์ หสัโสะ

306 9750 ร.ต.ท.พรประเสริฐ  สีดาํ บก.สส.ภ.8 น.ส.เปี� ยมรัก  สีดาํ

307 5832 ด.ต.สมยศ  แสงสว่าง บก.สส.ภ.8 ด.ช.ณัฐนนท ์ แสงสว่าง

308 6297 ด.ต.พิษณุ  วุฒิพงศ์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.พณฎา  วุฒิพงศ์

309 6364 ร.ต.อ.กอ้ง  อินทโรภาส บก.อก.ภ.8 น.ส.ณิชารีย ์อินทโรภาส
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310 9912 ร.ต.อ.หญิงจรัสดาว  หิรัญรัตน์ บก.อก.ภ.8 น.ส.นพรัตน์  หิรัญรัตน์

311 9736 พ.ต.ท.หญิงณัฏฐพชัร์  สร้อยงาม บก.อก.ภ.8 ด.ช.ศีลวตั  ศรีวงษ์

312 9736 พ.ต.ท.หญิงณัฏฐพชัร์  สร้อยงาม บก.อก.ภ.8 นายอธิศีล  ศรีวงษ์

313 10259 พ.ต.ท.หญิงศุภกานต ์ วงศฤ์ทธิ� บก.อก.ภ.8 ด.ช.อติรุจ  สมัฤทธิ�

314 5591 ร.ต.อ.ชวน  เหลก็เจริญ บก.อก.ภ.8 ด.ช.พนธกร  เหลก็เจริญ

315 10447 ด.ต.พิศิษฐ ์ ครรชิต บก.อก.ภ.8 ด.ช.กวีวทัน์  ครรชิต

316 9912 ร.ต.อ.หญิงจรัสดาว  หิรัญรัตน์ บก.อก.ภ.8 นายปิยงักรู  หิรัญรัตน์

317 5619 ด.ต.ชาตรี  จนัทร์ชาตรี บก.อก.ภ.8 ด.ช.เขมทตั  จนัทร์ชาตรี

318 5425 ด.ต.ศิริพงษ ์ ทองสาลี บ่อผดุ น.ส.ราตรี  ทองสาลี

319 7173 ร.ต.อ.โสภณ  มากสุวรรณ์ บ่อผดุ นายนราวุธ  มากสุวรรณ์

320 8492 ร.ต.อ.ศกัดิ� ชาย  เจริญขุน บ่อผดุ ด.ช.อธิรพฒัน์  เจริญขุน

321 8492 ร.ต.อ.ศกัดิ� ชาย  เจริญขุน บ่อผดุ ด.ญ.ชลนัดา  เจริญขุน

322 7873 ด.ต.บรรจง  นาควงศ์ บ่อผดุ นายบรรณวิชญ ์ นาควงศ์

323 6169 ด.ต.สุทศัน์  สุดชี บ่อผดุ นายเรารัก  สุดชี

324 6521 ด.ต.สมพร  คงทน บ่อผดุ ด.ญ.ฐิติภคั   คงทน

325 6521 ด.ต.สมพร  คงทน บ่อผดุ ด.ญ.ชญัญา  คงทน

326 9068 ด.ต.อรุณ  สีชุม บ่อผดุ นายนรบดี  สีชุม

327 9016 ร.ต.อ.เฉลิมชยั  ศรีทอง บ่อผดุ ด.ช.ศกัดิ� นนท  ทองนวล

328 5936 ด.ต.เกรียงศกัดิ�   เกตุทอง บ่อผดุ น.ส.กีรติ  เกตุทอง

329 5936 ด.ต.เกรียงศกัดิ�   เกตุทอง บ่อผดุ ด.ช.กิตติกวิน  เกตุทอง

330 5421 ด.ต.อรุณ  ชยัทิพย์ บ่อผดุ ด.ช.ลทัธพล  ชยัทิพย์

331 7123 ด.ต.สมโชค  เอียดศรี บ่อผดุ น.ส.ขนกอร  เอียดศรี

332 6947 ด.ต.วีระพล  ไสยกิจ บ่อผดุ ด.ช.วชัพงษ ์ ไสยกิจ

333 9068 ด.ต.อรุณ  สีชุม บ่อผดุ ด.ช.อคัรวิชญ ์ สีชุม

334 8712 พ.ต.ท.โกมล  ทิศพ่วน บางมะเดื�อ ด.ช.นทัวิชญ ์ ทิศพ่วน

335 4643 ร.ต.อ.สมจิต  สมหมาย บางมะเดื�อ น.ส.ปรียาภรณ์  สมหมาย

336 9105 ด.ต.นพดล  ลิ�มสวสัดิ� บางมะเดื�อ ด.ญ.ชลธิชา  ลิ�มสวสัดิ�

337 9472 ด.ต.สุรเชษฎ ์ สพานทอง บางมะเดื�อ ด.ญ.ปริชญา   สพานทอง

338 9472 ด.ต.สุรเชษฎ ์ สพานทอง บางมะเดื�อ นายชยณัฐ  สพานทอง

339 10090 ด.ต.ภานุวฒัน์  จนัทราวรรณกุล บางมะเดื�อ ด.ช.พิธิวฒัน์   จนัทราวรรณกุล

340 7281 ด.ต.พงษพิ์พฒัน์  สุธาพจน์ บางมะเดื�อ น.ส.ดวงกมล  สุธาพจน์
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341 8304 พ.ต.ท.ณรงศกัดิ�    นาชยัเพช็ร บางมะเดื�อ ด.ญ.ณัฐวรรณ  นาชยัเพช็ร

342 4163 ด.ต.วินยั  ไชยโย บางมะเดื�อ ด.ช.เมธสั  ไชยโย

343 6323 พ.ต.ท.รัตนชยั  นาคมุสิก บางมะเดื�อ น.ส.ชนรดา นาคมุกสิก

344 5460 ด.ต.นพรัตน์  เกษแป้น บางมะเดื�อ ด.ช.ณัฐดนยั  เกษแป้น

345 10451 ด.ต.สุเมธี  คาํแกว้ บางสรรค์ ด.ญ.สุภาพร  คาํแกว้

346 6205 ร.ต.อ.สมัฤทธิ�   รัตนรัตน์ บางสวรรค์ ด.ช.ปุณยธร  รัตนรัตน์

347 7500 ร.ต.อ.เอกชยั  ณ นคร บางสวรรค์ น.ส.วรรณนิสา  ณ นคร

348 6549 ด.ต.วุฒิชยั  แมนเมือง บางสวรรค์ นายณพวิทย ์  แมนเมือง

349 7492 พ.ต.ท.บญัชร  วฒันะปรีชาพงศ์ บางสวรรค์ น.ส.บณัฑิตา  วฒันะปรีชาพงศ์

350 6572 ด.ต.รณกร  ชูประเสริฐ บา้นตาขุน น.ส.ปกิตตา  ชูประเสริฐ

351 5371 ด.ต.ไชยา  เกาะนํ� าใส บา้นตาขุน ด.ญ.นํ� าใส  เกาะนํ� าใส

352 3715 ด.ต.ถกล  ทองสมุทร บา้นตาขุน นายเจษฎากร  ทองสมุทร

353 4563 ด.ต.สมพงษ ์ เถาวท์อง บา้นตาขุน ด.ญ.ภทัราพร  เถาวท์อง

354 6790 ร.ต.ท.วฒันา  ศรีศิลป์ บา้นตาขุน น.ส.อโณทยั  ศรีศิลป์

355 6934 พ.ต.ท.พิศ  ยิ�มเยื�อน บา้นตาขุน ด.ญ.ภทร  ยิ�มเยื�อน

356 6576 ด.ต.ศกัดา  เดชมณี บา้นตาขุน ด.ช.ภูริทตั  เดชมณี

357 10094 ร.ต.อ.สมศกัดิ�   ฤทธิกุล บา้นตาขุน ด.ญ.ศิรดา   ฤทธิกุล

358 4302 ด.ต.วุฒิรงค ์ อาํลอย บา้นตาขุน น.ส.อภิษฐา  อาํลอย

359 4302 ด.ต.วุฒิรงค ์ อาํลอย บา้นตาขุน น.ส.อภิษฎา  อาํลอย

360 7653 ด.ต.อุดม  รัตนเกลา้ บา้นตาขุน น.ส.เกวลิน  รัตนเกลา้

361 6883 ร.ต.อ.สณัญป์กรณ์  อร่ามเรือง บา้นนสาร ด.ญ.สุรางคณา  อร่ามเรือง

362 3560 ร.ต.อ.สมชยั  หนูนาค บา้นนาเดิม ด.ญ.นลลัณ์วรา  หนูนาค

363 5907 ด.ต.ธีระ  ไชยฤทธิ� บา้นนาเดิม ด.ญ.ศิลป์ศุภา  ไชยฤทธิ�

364 4450 พ.ต.ท.เดโช  คงสุข บา้นนาเดิม ด.ญ.พชัรพร  คงสุข

365 7083 ด.ต.อนุชา  รัตนแกว้ บา้นนาเดิม นายธนวฒัน์  รัตนแกว้

366 5568 ด.ต.อุทยั  อะโคตรมี บา้นนาเดิม น.ส.อรณิชา  อะโคตรมี

367 5606 ด.ต.สุนทร  บุตรสามบ่อ บา้นนาเดิม นายปัณณธร  บุตรสามบ่อ

368 6761 ด.ต.นนทศกัดิ�   ธีรกุล บา้นนาเดิม น.ส.ณัฐชานนท ์ ธีรกุล

369 4803 ด.ต.ศุภกิจ  แจ่มใส บา้นนาเดิม นายศุภมงคล  แจ่มใส

370 5940 ด.ต.วีระศกัดิ�   สุวรรณรัตน์ บา้นนาเดิม ด.ช.พงศพ์ทัธ ์ สุวรรณรัตน์

371 8231 ด.ต.นิภณ  ช่วยแกว้ บา้นนาเดิม น.ส.ธญัวรัตม ์ ช่วยแกว้
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372 6729 ด.ต.สุทธิ  ทิศขนัธ์ บา้นนาเดิม นายธนทตั  ทิศขนัธ์

373 7354 ด.ต.กวิน  ภกัดีไทย บา้นนาเดิม ด.ช.ธนกฤต   ภกัดีไทย

374 5307 พ.ต.ท.สมพร  เกิดกุล บา้นนาเดิม น.ส.ชนิกานต ์ เกิดกุล

375 4826 ด.ต.จรงค ์ ไกรถิ�น บา้นนาเดิม นายอภิสิทธิ�   ไกรถิ�น

376 6710 ด.ต.อภิชยั  พฒันประดิษฐ์ บา้นนาสาร น.ส.ขวญัชนก  พฒันประดิษฐ์

377 7468 ด.ต.สุพจน์  หาญเม่ง บา้นนาสาร นายพงคพ์ฒัน์  หาญเม่ง

378 5989 ด.ต.จรัลศกัดิ�   จกัรมุณี บา้นนาสาร ด.ญ.ทกัษพร  จกัรมุณี

379 5757 ด.ต.ถวลัย ์ ประชุมรัตน์ บา้นนาสาร นายศุภวิชญ ์ ประชุมรัตน์

380 7348 ด.ต.เกียรติศกัดิ�   กุมทอง บา้นนาสาร นายทรงวิทย ์ กุมทอง

381 6883 ร.ต.อ.สณัญป์กรณ์  อร่ามเรือง บา้นนาสาร ด.ช.ณัฐวจัน์  อร่ามเรือง

382 7215 ด.ต.อคัราเดช  สารพงษ์ บา้นนาสาร น.ส.กาลญัญ  สารพงษ์

383 5142 พ.ต.ท.ประมินทร์  คงดี บา้นนาสาร ด.ช.ปรินทร  คงดี

384 7637 พ.ต.ท.ภูเบศ  ทองเหี�ยง บา้นนาสาร ด.ช.ชลณภทัร  ทองเหี�ยง

385 8334 ด.ต.พงศพ์นัธ ์  จนัทวงศ์ บา้นนาสาร นายนพรัตน์  จนัทวงศ์

386 8334 ด.ต.พงศพ์นัธ ์  จนัทวงศ์ บา้นนาสาร น.ส.ภสัสร จนัทวงศ์

387 7585 ร.ต.อ.ภทัรพงศ ์ เพชรมีแกว้ บา้นนาสาร ด.ช.วงศว์รรณ  เพชรมีแกว้

388 7585 ร.ต.อ.ภทัรพงศ ์ เพชรมีแกว้ บา้นนาสาร นายปิยพฒัน์  เพชรมีแกว้

389 4341 ร.ต.อ.ไพฑูรย ์ เฮนะเกษตร บา้นนาสาร นายสณัหณัฐ   เฮนะเกษตร

390 5148 ด.ต.หญิง วลัดี  คงพุ่ม บา้นนาสาร นายระวิดนยั  คงพุ่ม

391 9565 ร.ต.อ.หญิงลาํดวน  แยม้แกว้ บา้นนาสาร ด.ช.ณัฐภทัร   แยม้แกว้

392 8174 ร.ต.ท.บณัฑิต  ไทยทอง บา้นนาสาร ด.ช.ณัฐพล  ไทยทอง

393 7406 ร.ต.ต.สมโชค  รักปาน บา้นนาสาร ด.ช.กษิดิศ  รักปาน

394 7406 ร.ต.ต.สมโชค  รักปาน บา้นนาสาร ด.ช.กษิดิ� เดช  รักปาน

395 7158 ด.ต.ยทุธนา  หอ้งเสงี�ยม บา้นนาสาร ด.ญ.อรนลิน  หอ้งเสงี�ยม

396 6867 ด.ต.กรฤต  พรหมศร บา้นนาสาร นายชนพฒัน์  พรหมศร

397 7076 ร.ต.อ.วิรัตน์  เพชรรัตน์ บา้นนาสาร ด.ช.จิตติพฒัน์  เพชรรัตน์

398 7370 ด.ต.โชติพนัธ ์ เขียวแดง บา้นนาสาร น.ส.ชนิกานต ์ เขียวแดง

399 4989 ร.ต.อ.สุริยน  เพชรฤทธิ� บา้นนาสาร นายวิชญะ  เพชรฤทธิ�

400 3332 ร.ต.ท.จรัล  สุทธิพนัธ์ บาํนาญ น.ส.ธญัวรัตม ์ สุทธิพนัธ์

401 2635 ร.ต.อ.ประคอง  หนูทบั บาํนาญ ด.ญ.เขมมิกา  หนูทบั

402 7031 พ.ต.อ.สาํเริง  ชูไชย บาํนาญ นายวรรธนนัท ์ ชูไชย
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403 7092 ด.ต.ศกัดิ� ชยั  ราชสงค์ บาํนาญ นายฐนกร  ราชสงค์

404 6959 ร.ต.ท.ปิยะพจน์  กิจสาํเร็จ บาํนาญ ด.ช.ธนภทัร  กิจสาํเร็จ

405 6422 ร.ต.ท.วีระพร  จินะดิษฐ์ บาํนาญ น.ส.ช่อฟ้า  จินะดิษฐ์

406 4860 ร.ต.ต.สฤษฎิ� ชยั  วฒันประดิษฐ์ พนม น.ส.กิตติยาภรณ์  วฒันประดิษฐ์

407 2777 ร.ต.ท.สมัฤทธิ�   ชูศิริ พนม ด.ญ.กญัญว์รา    ชูศิริ

408 6624 ด.ต.สจัจะ  เสมียนเพชร พนม ด.ช.สุทธิศกัดิ�    เสมียนเพชร

409 3226 ร.ต.ต.สมพร  จุย้ทองคาํ พนม นายจกัรกฤษณ์   จุย้ทองคาํ

410 5485 ด.ต.นิคม  นวลมาก พนม ด.ช.ฐิติคม  นวลมาก

411 9387 ด.ต.ชยัณรงค ์ ไกรชู พนม น.ส.ฐานิดา  ไกรชู

412 5849 ด.ต.สมพงษ ์ สมสุข พนม ด.ช.คฤนถ ์ สมสุข

413 7734 ด.ต.สุริยะ  โมลี พนม น.ส.ภทัรวรรณ  โมลี

414 6485 ด.ต.โสภณ  ชยัมงคล พนม นายภทัรพงค ์ ชยัมงคล

415 5464 ร.ต.อ.อรุณ  เจริญรักษ์ พนม นายณภทัร   เจริญรักษ์

416 5846 ด.ต.ธนนัดร  มีแกว้ พนม นายภานุมาศ  มีแกว้

417 6625 ด.ต.องอาจ  ลือชยั พนม นายอุกกฤษฎ ์ ลือชยั

418 6593 ด.ต.ฑิตติ  สนิทรักษ์ พนม ด.ช.ชยพล  สนิทรักษ์

419 6214 ด.ต.สวสัดิ�   อินทร์เนื�อง พนม น.ส.ปริฉตัร  อินทร์เนื�อง

420 6593 ด.ต.ฑิตติ  สนิทรักษ์ พนม นายฑนธร  สนิทรักษ์

421 4251 ด.ต.วิรัตน์  อุ่นเมือง พนม  น.ส.ชลธิรา  อุ่นเมือง

422 4714 ด.ต.ธงชยั  อยูดี่ พระแสง ด.ช.ธีระราช  อยูดี่

423 7978 ด.ต.วิภาค  คงนวล พระแสง น.ส.ภาพิมล  คงนวล

424 4721 ด.ต.กรีฑา  อาคะมา พระแสง นายเกียรติศกัดิ�   อาคะมา

425 8941 ด.ต.สมโพช  ปราดเปรื�อง พระแสง น.ส.สุพิชชา   ปราดเปรื�อง

426 6212 ร.ต.อ.มีศกัดิ�   เทพบุรี พระแสง ด.ญ.ศิราญา  เทพบุรี

427 8290 ด.ต.พิชยั   สงแกว้ พระแสง น.ส.พิมพม์าดา  สงแกว้

428 8023 ร.ต.ต.สมบติั  ใหม่เอี�ยม พระแสง นายธราดล  ใหม่เอี�ยม

429 6274 ร.ต.อ.สาคร  ขาํนุย้ พระแสง ด.ช.ปุญฤทธิ�   ขาํนุย้

430 6875 พ.ต.ท.ฤทธิชยั  ผดุประสิทธิกุล พระแสง ด.ช.ณภฎัรพี  ผดุประสิทธิกุล

431 5006 ด.ต.จกัรชาย  จิตรธรรม พระแสง นายจตุพล  จิตรธรรม

432 3730 ด.ต.วีระศกัดิ�   เพชรศรี พระแสง ด.ช.กวี  เพชรศรี

433 4720 ด.ต.พรรณทิพย ์ มฎัฐารักษ์ พระแสง นายไกรวิชญ ์ มฎัฐารักษ์
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434 9799 พ.ต.ท.ปรุฬห์ชยั  เหมกงั พระแสง ด.ญ.ไอลดา  เหมกงั

435 4530 ด.ต.สุนทร  ศรีรักษา พุนพิน นายภูริภทัร   ศรีรักษา

436 8501 ด.ต.วีระศกัดิ�   โพธิ� สา พุนพิน นายศุภณัฐ  โพธิ� สา

437 4770 ด.ต.จิรพงษ ์ เหล่าประสิทธิ� พุนพิน ด.ญ.ทกัษพร  เหล่าประสิทธิ�

438 8501 ด.ต.วีระศกัดิ�   โพธิ� สา พุนพิน นายนราศกัดิ�   โพธิ� สา

439 4529 ด.ต.ลือชยั  ใจเยน็ พุนพิน นายภูมิภทัร  ใจเยน็

440 4555 ด.ต.ธรรมรัตน์  กุลขาํ พุนพิน นายณัฐิวุฒิ  กุลขาํ

441 6565 ด.ต.เกียรติศกัดิ�   พินชู พุนพิน ด.ญ.เขมจิรา  พินชู

442 8766 พ.ต.ท.กิตติพล  จุลศกัดิ� พุนพิน ด.ญ.ชวิศา  จุลศกัดิ�

443 5957 ร.ต.อ.สุชาติ  เพง็ชยั พุนพิน ด.ช.ญาณรุตม ์  เพง็ชยั

444 5957 ร.ต.อ.สุชาติ  เพง็ชยั พุนพิน น.ส.สรัลพร  เพง็ชยั

445 6404 ร.ต.อ.หญิงรุจจิรา  เบา้ทอง พุนพิน นายอนวชัร  เบา้ทอง

446 6940 ด.ต.ไพฑูรย ์ สุริยะ พุนพิน น.ส.มธุรดา  สุริยะ

447 6564 ด.ต.ฉตัรชยั  สมวงศ์ พุนพิน ด.ญ.โชษิตา  สมวงศ์

448 7288 ด.ต.สมใจ  ไตรรัตน์ พุนพิน ด.ช.กิตติธชั  ไตรรัตน์

449 8015 ด.ต.ภทัธศกัดิ�   นาทอง พุนพิน ด.ช.ศิวกร   นาทอง

450 5929 ด.ต.สมัพนัธ ์ มาศกสิน พุนพิน ด.ญ.จินดาภรณ์  มาศสิน

451 5872 ด.ต.เทพกร  ริยาพนัธ์ พุนพิน น.ส.ปิยฉตัร  ริยาพนัธ์

452 7229 ด.ต.สาํรวม  คชสูงเนิน พุนพิน ด.ช.ภูริณัฐ  คชสูงเนิน

453 6355 ด.ต.ธีรศกัดิ�   ขวญัมิ�ง พุนพิน ด.ญ.แพรวพรรณ  ขวญัมิ�ง

454 8414 ร.ต.อ.พงศศ์กัดิ�   บุญพฒัน์ พุนพิน ด.ช.ณัฐชนน  บุญพฒัน์

455 4062 ร.ต.อ.สุชาติ  เกื�อฉิม พุนพิน นายธีรดนย ์เกื�อฉิม

456 5928 ด.ต.สมกะมล  สงัขไ์ข พุนพิน น.ส.มินทร์ตรา  สงัขไ์ข

457 5928 ด.ต.สมกะมล  สงัขไ์ข พุนพิน ด.ช.ยศกร  สงัขไ์ข

458 8596 ด.ต.วิรัตน์   ยิ�งประสิทธิ� พุนพิน ด.ช.ณัฐภทัร  ยิ�งประสิทธิ�

459 7862 ร.ต.ท.สาํราญ  คงขนัธ์ พุนพิน น.ส.กฤตวรรณ   คงขนัธ์

460 8414 ร.ต.ท.พงศศ์กัดิ�   บุญพฒัน์ พุนพิน นายสหสัวรรษ  บุญพฒัน์

461 6095 ด.ต.ยทุธนา  ปรีชาชาญ พุนพิน น.ส.ชนมน  ปรีชาชาญ

462 2334 ร.ต.ท.กฤษณพล  คชเวช พุนพิน ด.ญ.ณัฐฐินนัท ์ คชเวช

463 5878 ร.ต.อ.ปรีชา  สมนุ่น พุนพิน ด.ญ.ณัฐวดี  สมนุ่น

464 4548 ด.ต.สมาธิ  เกลี�ยงมน พุนพิน ด.ช.ธีรภทัร   เกลี�ยงมน
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465 2750 ร.ต.ต.วนัชยั  กาญจนะ ภ.จว.ส.ฎ น.ส.ธญัลกัษณ์  กาญจนะ

466 9219 ร.ต.อ.ราชญั  ทอดสนิท ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ปุณญรัศมี ทอดสนิท

467 7633 ด.ต.โยธิน  เกษรักษ์ ภ.จว.ส.ฎ น.ส.อริยา  เกษรักษ์

468 4105 ด.ต.อาคม  รอดทอง ภ.จว.ส.ฎ น.ส.พศิกา  รอดทอง

469 5232 พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.พีรดนย ์ ทองใหญ่

470 5232 พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ ภ.จว.ส.ฎ นายฉตัรชยั ทองใหญ่

471 6819 ร.ต.อ.หญิงสุธาทิพย ์ จิตสบาย ภ.จว.ส.ฎ นายสรธร  จิตสบาย

472 5926 ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอี�ยม ภ.จว.ส.ฎ น.ส.ชาลิสา อ่อนเอี�ยม

473 7883 ด.ต.พยงุศกัดิ�   ทองแกว้เกิด ภ.จว.ส.ฎ น.ส.ณัฎฐกฤตตา  ทองแกว้เกิด

474 10480 ส.ต.ต.หญิงมนสันนัท ์ ฟเูฟื� อง ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ณัฐวุฒิ  ฟเูฟื� อง

475 9511 ร.ต.อ.โยธิน  แยม้มีศรี ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.วิสุทธิ� มงคล  แยม้มีศรี

476 7532 ร.ต.อ.กริช  สุวรรณภาพร ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.เตชธรรม   สุวรรณภาพร

477 6029 ด.ต.ธนกร  รักสะอาด ภ.จว.ส.ฎ น.ส.นนัทน์ภสั  รักสะอาด

478 6029 ด.ต.ธนกร  รักสะอาด ภ.จว.ส.ฎ ด.ช.ภูบดี  รักสะอาด

479 9671 ด.ต.สมนึก  ศิริทรัพยจ์นนัท์ ภ.จว.ส.ฎ นายชวิน  ศิริทรัพยจ์นนัท์

480 8422 ด.ต.นนัทวตัร์  ชาํนินวล ภ.จว.ส.ฎ นายณฤเบท  ชาํนินวล

481 7510 ร.ตอ.วนัชยั  รักสวสัดิ� ภ.จว.ส.ฎ นายคณัสนนัท ์ รักสวสัดิ�

482 9024 ด.ต.วชัระ  ด่านภู่วงศ์ ภ.จว.ส.ฎ น.ส.ปวิตรา   ด่านภู่วงศ์

483 9024 ด.ต.วชัระ  ด่านภู่วงศ์ ภ.จว.ส.ฎ นายปวริศ   ด่านภู่วงศ์

484 3661 ด.ต.จกัรพงษ ์ วงสุยะ ภ.จว.ส.ฎ นายณัฐพงศ ์ วงสุยะ

485 6339 ร.ต.อ.บุญส่ง  รุ่งแจง้ ภ.จว.ส.ฎ นายกรวิชญ ์ รุ่งแจง้

486 7828 ร.ต.อ.ภาณุมาศ  พทัราช ภ.จว.ส.ฎ น.ส.ณัชนนัท ์ พทัราช

487 7879 ด.ต.นิรุจน์  เชื�อพราหมณ์ เมือง ด.ช.ณัฐพนธ ์ เชื�อพราหมณ์

488 8490 ด.ต.ชาติชาย  ยิ�มซา้ย เมือง น.ส.ณัฎฐณิชา  ยิ�มซา้ย

489 8104 ด.ต.เทอดศกัดิ�   ทุ่มเกตุ เมือง นายพงศกร  ทุ่มเกตุ

490 8338 ด.ต.อาํนาจ  อินทรักษ์ เมือง ด.ญ.จิดาภา  อินทรักษ์

491 2689 ร.ต.ท.ยงยทุธ  สะโรจน์ เมือง ด.ช.วีรภทัร  สะโรจน์

492 7471 ร.ต.อ.ชยัชนะ  คลา้ยปักษี เมือง น.ส.ชเนษฎา   คลา้ยปักษี

493 9889 ร.ต.อ.หญิงองัคณา  ดีดวง เมือง นายกฤตนยั  ดีดวง

494 8989 ร.ต.อ.ชวลิต  จนัทร์บ่อนอ้ย เมือง นายกิตติพงษ ์ จนัทร์บ่อนอ้ย

495 9309 ร.ต.อ.สมศกัดิ�   นวลโพยม เมือง นายนิพทัธพนธ ์ นวลโพยม
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496 10022 ด.ต.อนุรักษ ์ ตลึงจิตร เมือง ด.ช.ธีวสุ  ตลึงจิตร

497 8819 ร.ต.อ.คชา  อินทรักษ์ เมือง ด.ญ.ชนากานต ์ อินทรักษ์

498 6690 ด.ต.ทรรศกัดิ�   หมั�นเพียร เมือง นายสหภาพ  หมั�นเพียร

499 5992 ร.ต.ท.บุญเชิด  มณีชยั เมือง นายชนตั  มณีชยั

500 9897 ร.ต.ต.วิรัตน์  ไข่ช่วย เมือง นายชลากร  ไข่ช่วย

501 7069 ด.ต.ประเสริฐ  หนูพิชยั เมือง นายธเนศพล  หนูพิชยั

502 6794 ด.ต.ศุภศิลป์  ชูสงคราม เมือง น.ส.เขมมิกา  ชูสงคราม

503 4606 ด.ต.สมบติั  เพชรรอด เมือง น.ส.ศิวภรณ์  เพชรรอด

504 9468 พ.ต.ท..มงคล  มากขนอน เมือง นายณัฐวตัร  มากขนอม

505 7522 ร.ต.อ.อรรถพล  สุวรรณมณี เมือง ด.ช.วสุพล  สุวรรณมณี

506 7570 ด.ต.ขวญัชยั  ยอดดนตรี เมือง ด.ช.พุฒิพงศ ์ ยอดดนตรี

507 7570 ด.ต.ขวญัชยั  ยอดดนตรี เมือง ด.ญ.ชนกชนม ์ ยอดดนตรี

508 6719 ด.ต.สงัคม  เที�ยงปราณี เมือง น.ต.ท.ภทัรดนยั  เที�ยงปราณี

509 7142 ด.ต.วิภาค  จนัทนาคิน เมือง ด.ช.ศริษฐ ์ จนัทนาคิน

510 4750 พ.ต.ท.มนตศ์กัดิ�   ศรีสุวรรณ์ เมือง ด.ช.พิสิษฐ ์ ศรีสุวรรณ์

511 3562 ร.ต.ต.วิฑิต  พิทกัษว์งศ์ เมือง ด.ช.ธีรธชั  พิทกัษว์งศ์

512 3666 ร.ต.ต.พงศพ์นัธ ์ ศรีนาค เมือง ด.ช.ชิษนุพงศ ์ศรีนาค

513 3666 ร.ต.ต.พงศพ์นัธ ์ ศรีนาค เมือง นายพงศกร  ศรีนาค

514 6140 ด.ต.อนิวชัร์  รัศมีพงศ์ เมือง น.ส.ญาดา  รัศมีพงศ์

515 6140 ด.ต.อนิวชัร์  รัศมีพงศ์ เมือง ด.ช.ธนภูมิ  รัศมีพงศ์

516 5004 ด.ต.ประสิทธิ�   เจียมวุฒิศกัดิ� เมือง น.ส.ณัฎฐณิชา  เจียมวุฒิศกัดิ�

517 8041 ด.ต.จิรมิตร  ใจหา้ว เมือง ด.ช.นิติภูมิ  ใจหา้ว

518 8041 ด.ต.จิรมิตร  ใจหา้ว เมือง น.ส.ศรสวรรค ์ ใจหา้ว

519 7885 ด.ต.สง่า  จนัทร์เสี�ยน เมือง ด.ญ.วิมลวรรณ จนัทร์เสี�ยน

520 7233 ด.ต.สมบูรณ์  พุทธชยั เมือง นายเจษฎา  พุทธชยั

521 5346 ด.ต.พนมไพร  ดาํมุณี เมือง น.ส.ศิรพชัร   ดาํมุณี

522 3562 ร.ต.ต.วิฑิต  พิทกัษว์งศ์ เมือง นายกฤตวฒัน์  พิทกัษว์งศ์

523 8233 พ.ต.ท.ศุภฤกษ ์ จนัทร์ยนืยง เมือง น.ส.ปภสัสรณ์  จนัทร์ยนืยง

524 6923 ด.ต.ประทิพย ์ วิสารัตน์ เมือง นายปุนณพภพ  วิสารัตน์

525 8396 ร.ต.ต.โกวิท  กิ�งแกว้ เมือง น.ส.สิริภทัร  กิ�งแกว้

526 6229 ด.ต.ภูวเรศ  แป้นปลื�ม เมือง ด.ญ.ภทัราพร  แป้นปลื�ม
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527 7319 ด.ต.พิเชษฐ  อินทชยั เมือง น.ส.ธิติมา  อินทชยั

528 7241 ด.ต.เริงณรงค ์ ชูกลิ�น เมือง นายณัฐภูมิ  ชูกลิ�น

529 6785 ด.ต.เอกชยั  คงอินทร์ เมือง น.ส.เกตน์สิรี   คงอินทร์

530 7189 ด.ต.สุทิน  พิพฒัน์พงศน์ยนา เมือง นายศุภวิชญ ์ พิพฒัน์พงศน์ยนา

531 6546 ด.ต.สิงห์สอง  ชูเชิด เมือง ด.ญ.วนัวิสา  ชูเชิด

532 5851 ด.ต.สุชาติ  ซา้ยเสง้ เมือง นายวนัเฉลิม  ซา้ยเสง้

533 6904 ด.ต.สุรชยั  สุทธิช่วย เมือง ด.ช.ธนากร  สุทธิช่วย

534 6253 ด.ต.ทรงวุฒิ  แดงเสนาะ เมือง ด.ช.ยศสวิน  แดงเสนาะ

535 6253 ด.ต.ทรงวุฒิ  แดงเสนาะ เมือง ด.ญ.กมลชนก  แดงเสนาะ

536 4664 ด.ต.สุรินทร์  ทองเดิม เมือง นายสิรวิชญ ์ทองเดิม

537 6372 ด.ต.วารินทร์  หนูแดง เมือง นายปฎิพทัธ ์ หนูแดง

538 6379 ร.ต.อ.สมโชติ  แกว้มณี โมถ่าย ด.ช.สิทธินนท ์ แกว้มณี

539 8440 ด.ต.ไพโรจน์  จาํนงคท์อง โมถ่าย น.ส.ลลิตวดี  จาํนงคท์อง

540 4102 ร.ต.ต.วิเชียร  วดัโพธิ� โมถ่าย ด.ญ.ตติยา  วดัโพธิ�

541 4699 ร.ต.อ.สุพร  เสวตวงษ์ โมถ่าย ด.ช.ชยพร  เสวตวงษ์

542 5823 ร.ต.อ.พมร  พุทธพนัธ์ โมถ่าย น.ส.ญาณินี  พุทธพนัธ์

543 5337 ด.ต.สมพงษ ์ จิตณรงค์ โมถ่าย น.ส.วรรณพร  จิตณรงค์

544 7875 ด.ต.ธีรวุฒิ  ทยาวุฒิกุล วิภาวดี นายธยาน์  ทยาวุฒิกุล

545 6137 ด.ต.สวสัดิ�   พรหมสวาสดิ� วิภาวดี นายเทพทตั  พรหมสวาสดิ�

546 5815 ด.ต.สุชาติ  ธิปัตย์ วิภาวดี น.ส.ธมลวรรณ  ธิปัตย์

547 6661 ด.ต.สุกิจ  รัตนูปกรณ์ วิภาวดี น.ส.กิตติยาภรณ์  รัตนูปกรณ์

548 9542 ด.ต.จาํรัส  สีนิล วิภาวดี น.ส.ปณิตา  สีนิล

549 6342 ด.ต.อวยชยั  แกว้สงัข์ วิภาวดี ด.ญ.ชฎาภทัร  แกว้สงัข์

550 4837 ร.ต.ต.นาวี  เมฆแกว้ วิภาวดี น.ส.มณฑกานต ์ เมฆแกว้

551 6858 ด.ต.วฒันา  รุ่งแดง วิภาวดี ด.ช.วรเมธ  รุ่มแดง

552 7400 ด.ต.สมบติั  นวลแกว้ วิภาวดี นายแสนดี  นวลแกว้

553 9190 ร.ต.อ.ไพโรจน์   ไชยกุก วิภาวดี ด.ญ.อภิชญา   ไชยกุก

554 9190 ร.ต.อ.ไพโรจน์   ไชยกุก วิภาวดี นายเฉลิมยศ   ไชยกุก

555 5688 ด.ต.อนนัต ์ วรรณทอง วิภาวดี นายเจษฎาพร วรรณทอง

556 6860 ด.ต.ธเนศ  จนัทเวช วิภาวดี ด.ช.ณัฐวฒัณ์  จนัทเวช

557 7757 ด.ต.วิจิตร  คีรีรัตน์ วิภาวดี ด.ช.ศิริโรจน์  คีรีรัตน์
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558 7757 ด.ต.วิจิตร  คีรีรัตน์ วิภาวดี ด.ญ.พชัรีรัตน์  คีรีรัตน์

559 7077 ด.ต.ทวีรัตน์  นาคทน วิภาวดี น.ส.ทิพวรรณ  นาคทน

560 5000 ร.ต.ต.บาํรุง  มาไข่ เวียงสระ น.ส.นุ่มนวล  มาไข่

561 6053 ร.ต.อ.สาํเริง  สงอนุรักษ์ เวียงสระ ด.ช.ภูรินทร์  สงอนุรักษ์

562 4018 ร.ต.อ.วิมลชยั  อินทร์ทอง เวียงสระ ด.ช.วิริทธิ� พล อินทร์ทอง

563 6760 ด.ต.ปิยะนนัท ์ เนื�องเยาว์ เวียงสระ น.ส.ณัฐณิชา  เนื�องเยาว์

564 9757 ด.ต.ณรงคศ์กัดิ�   ติกขนา เวียงสระ น.ส.มณัฑนา  ติกขนา

565 4470 ร.ต.ต.ขจรเกียรติ  สวสัดี เวียงสระ ด.ช.เปี� ยมลาภ  สวสัดี

566 7537 ร.ต.อ.สุรเชษฐ ์ ใจสมุทร เวียงสระ ด.ช.อชิตพล ใจสมุทร

567 4328 ร.ต.ต.ทวี  มณีฉาย เวียงสระ ด.ช.เตชินท ์ มณีฉาย

568 4328 ร.ต.ต.ทวี  มณีฉาย เวียงสระ นายกณัฑภทัร  มณีฉาย

569 5783 ด.ต.ทวีวฒัน์  จริงบาํรุง เวียงสระ นายธีรพฒัน์  จริงบาํรุง

570 6496 ด.ต.ปราโมทย ์ อุตะปะละ เวียงสระ ด.ช.กฤตเมศวร์  อุตะปะละ

571 4029 ด.ต.กณิศพงศ ์ ชินวงศ์ เวียงสระ ด.ช.ธนดล  ชินวงศ์

572 9879 ร.ต.อ.สุเมต  ทองอ่อน เวียงสระ นายปรัชนนัท ์ ทองอ่อน

573 5692 ร.ต.อ.วุฒิเลิศ  เมืองหนู ศฝร.ภ.8 ด.ช.ศิวชั  เมืองหนู

574 5692 ร.ต.อ.วุฒิเลิศ  เมืองหนู ศฝร.ภ.8 นายแทนไท  เมืองหนู

575 8878 พ.ต.อ.วิชาญ  เครือรัตน์ ศฝร.ภ.8 น.ส.อรญา  เครือรัตน์

576 8876 พ.ต.ท.วิโรจน์  บาํรุง ศฝร.ภ.8 ด.ช.วิณัฐพล  บาํรุง

577 8507 ด.ต.พลสิน  ขุนปักษี ศฝร.ภ.8 น.ส.นทัธมน  ขุนปักษี

578 4987 ด.ต.จิรชาติ  ศิลปภกัดี ศฝร.ภ.8 นายศุภณัฐ  ศิลปภกัดี

579 10150 ร.ต.อ.ยศภาคย ์ ผดุผาด ศฝร.ภ.8 น.ส.ชุดาภา  ผดุผาด

580 9035 พ.ต.ท.กษิดิ� เดช  เต็มยอด ศฝร.ภ.8 ด.ช.สุวีจกัขณ์  เต็มยอด

581 10113 ด.ต.รุ่งโรจน์  ทองพรหม ศฝร.ภ.8 ด.ช.บุรธชั   ทองพรหม

582 9645 ร.ต.ต.จรัญ  ประสานไทย ศฝร.ภ.8 ด.ช.ณัฐดนยั   ประสานไทย

583 6409 ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์  แกว้ชลคราม ศฝร.ภ.8 นายธีรวิช  แกว้ชลคราม

584 8751 ร.ต.อ.สมบติั  สุ่มประดิษฐ์ ศฝร.ภ.8 นายธาม  สุ่มประดิษฐ์

585 9218 ด.ต.สถิต  โอพั�ง ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ยวิษฐา  โอพั�ง

586 10386 ร.ต.ท.หญิงวรรณา  สงัขท์อง ศฝร.ภ.8 ด.ช.ฐิติศกัดิ�   สงัขท์อง

587 10199 ด.ต.อุทยั  วิสมิตะนนัท์ ศฝร.ภ.8 นายชญานิน  วิสมิตะนนัท์

588 10379 ด.ต.ธงชยั  ธรรมรงค์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภูมินทร์  ธรรมรงค์
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589 8994 ด.ต.ประสาทวิทย ์ สุขเขียว ศฝร.ภ.8 นายกนัตพิชญ ์ สุขเขียว

590 10379 ด.ต.ธงชยั  ธรรมรงค์ ศฝร.ภ.8 น.ส.ปรียาภรณ์  ธรรมรงค์

591 5732 ด.ต.วุฒิเวช  โกสินญวงศ์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.จิรภทัธ  โกสินญวงศ์

592 5732 ด.ต.วุฒิเวช  โกสินญวงศ์ ศฝร.ภ.8 นายจิรกาล  โกสินญวงศ์

593 5732 ด.ต.วุฒิเวช  โกสินญวงศ์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.จิรภาส  โกสินญวงศ์

594 8066 ด.ต.มานพ  บทกระโทก ศฝร.ภ.8 น.ส.สุบงกช  บทกระโทก

595 4690 ด.ต.บุญรอง  ยอดสวสัดิ� ศฝร.ภ.8 น.ส.จีรณา  ยอดสวสัดิ�

596 9060 ด.ต.เชาวรัตน์  รุ่มจิตต์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.วิชญะ  รุ่มจิตต์

597 10340 ด.ต.สุราษฎร์  สมุทรเก่า ศฝร.ภ.8 นายดรัณภพ  สมุทรเก่า

598 7583 ด.ต.วิรัตน์  ถนิมลกัษณ์ ศฝร.ภ.8 น.ส.วราภรณ์  ถนิมลกัษณ์

599 9117 ด.ต.จรัส   ทองปัสโนว์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.กณภทัร  ทองปัสโนว์

600 3919 ด.ต.สมศกัดิ�   พรหมดวง ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ดวงกมล  พรหมดวง

601 10133 พล.ต.ต.สนธิชยั  อาวฒันกุลเทพ ศฝร.ภ.8 น.ส.ปรายฝน  อาวฒันกุลเทพ

602 5536 ด.ต.ภคัธร  นิตยโ์ชติ ศฝร.ภ.8 นายกษิดิ� เดช  นิตยโ์ชติ

603 9025 พ.ต.ต.อนุชิต  ยโีหวะ๊ ศฝร.ภ.8 ด.ช.กิตติธชั  ยโีหวะ๊

604 8055 พ.ต.ท.สมบุญ  ศรีวิรุฬห์โชติ ศฝร.ภ.8 นายเมธสั  ศรีวิรุฬห์โชติ

605 10023 ด.ต.สุเทพ  ภกัดีคลา้ย ศฝร.ภ.8 นายเตชพฒัน์  ภกัดีคลา้ย

606 5807 ด.ต.พฒันา  สงยอ้ย ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พรนภสั  สงยอ้ย

607 9080 ด.ต.จารุวฒัน์   ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 นายกิตติเดช   ทองใหญ่

608 8947 ร.ต.อ.หญิงชนิภา  ช่วยชูหนู ศฝร.ภ.8 ด.ช.สิรภพ  พรหมเทพ

609 7372 ด.ต.ไพโรจน์  เสือแสง ศฝร.ภ.8 ด.ช.กนัทรากร  เสือแสง

610 7372 ด.ต.ไพโรจน์  เสือแสง ศฝร.ภ.8 ด.ญ.สมิตานนั  เสือแสง

611 6965 ด.ต.ปฐวี  ทิพยห์มดั ศฝร.ภ.8 ด.ช.ศิธา  ทิพยห์มดั

612 8736 พ.ต.ท.นกรณ์  นิธิธนธนากร ศฝร.ภ.8 ด.ช.สิรวิชญ ์พิชิตการณ์

613 10272 ด.ต.ชาญณรงค ์ แสวงจิตร ศฝร.ภ.8 นายธีรภทัร์  แสวงจิตร

614 8099 ด.ต.สมัฤทธิ�   หนกัแกว้ ศฝร.ภ8 นายภาณุภคั  หนกัแกว้

615 2307 ร.ต.อ.สมชาย  คลํ�าจีน ศพฐ. 8 น.ส.วทนัยา  คลํ�าจีน

616 5181 ดต.หญิงดวงพร  จิรัฐติกาลกุลเวท ศพฐ. 8 นายปุณภทัร  จิรัฐติกาลกุลเวท

617 5158 ด.ต.หญิง กมลทิพย ์ บาํรุง ศพฐ. 8 ด.ช.บรรณวชัร  บาํรุง

618 6544 ร.ต.อ.หญิงอวยพร  สกุลรัตน์ ศพฐ. 8 นายณัฐกุล  สกุลรัตน์

619 7729 ด.ต.หญิง อุทยัรัตน์  ใจหาญ*** ศพฐ. 8 นายกฤตภาส  ใจหาญ
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620 6545 ดต.หญิงแตงอ่อน  พุฒทอง ศพฐ. 8 ด.ช.ธนภทัร  เยน็แจ่ม

621 4656 ด.ต.ธนดล  พรประสิทธิ� ศพฐ. 8 ด.ช.ชชัพงค ์ พรประสิทธิ�

622 6567 ด.ต.พยงค ์ เพชรสุวรรณ ศพฐ.8 ด.ญ.พรณภา  เพชรสุวรรณ

623 5158 ด.ต.หญิง กมลทิพย ์ บาํรุง ศพฐ.8 น.ส.บุญญิสา  บาํรุง

624 5934 ด.ต.กฤษทนง  เริ�มฤกษ์ ศพฐ.8 น.ส.สิมิลนั  เริ�มฤกษ์

625 6544 ร.ต.อ.หญิงอวยพร  สกุลรัตน์ ศพฐ.8 น.ส.กุลณัฐ  สกุลรัตน์

626 7979 ร.ต.อ.หญิงสมพิต  บุตรมาตา ศพฐ.8 น.ส.วิชญาพร  บุตรมาตา

627 5133 ร.ต.ต.วีระ  รักษาพราหมณ์ ศพฐ.8 ด.ช.ศุทธิวฒัน์  รักษาพราหมณ์

628 3623 ร.ต.ท.รณชยั  อินทรพาณิชย์ ศพฐ.8 ด.ญ.ณัฐณิชา  อินทรพาณิชย์

629 8590 ด.ต.วิสุทธิ�    เทือกสุบรรณ ศพฐ.8 นายธนกฤต   เทือกสุบรรณ

630 8590 ด.ต.วิสุทธิ�    เทือกสุบรรณ ศพฐ.8 น.ส.โสภิตตา   เทือกสุบรรณ

631 5131 ด.ต.กษิเดช  เงาพิทกัษศิ์ลปิน ศพฐ.8 น.ส.พรชนก  เงาพิทกัษศิ์ลปิน

632 6069 นางปัญจรัตน์  นาคบาํรุง สอ นายภคัพล  นาคบาํรุง

633 4749 ด.ต.พรสิทธิ�   วงศสุ์วฒัน์ เสวียด นายณัฐวฒัน์  วงศสุ์วฒัน์

634 4749 ด.ต.พรสิทธิ�   วงศสุ์วฒัน์ เสวียด น.ส.พรประภา  วงศสุ์วฒัน์

635 9577 ด.ต.ไกรรงค ์ โพธิรัตน์ เสวียด นายชณดล  โพธิรัตน์

636 4403 ร.ต.ต.ทินพฒัน์  สุรทิน เสวียด ด.ช.รุจิภาส  สุรทิน

637 4879 ด.ต.สมบติั  เครืองา้ว เสวียด ด.ช.ฐิติพงศ ์ เครืองา้ว

638 6528 ด.ต.สมบติั  จนัทรัตน์ เสวียด ด.ญ.แพรวรรณ  จนัทรัตน์

639 7628 ด.ต.เกษม  นิลจินดา เสวียด ด.ช.เจษฎา  นิลจินดา

640 4232 ด.ต.ชูชาติ  เพง็ปอภาร เสวียด น.ส.ชนิตา  เพง็ปอภาร

641 6241 ด.ต.อุดมศกัดิ�   พรมสวาสดิ� เสวียด นายเสฎฐวุฒิ  พรมสวาสดิ�

642 6863 ร.ต.อ.ภูวนาท  รุ่งแดง เสวียด ด.ช.อภิเดช  รุ่งแดง

643 6294 ด.ต.สิทธิชยั  นาคปน เสวียด น.ส.กนกรัตน์  นาคปน

644 8401 ร.ต.อ.สุเมธ  ศรีทอง เสวียด ด.ช.วทัธิกร  ศรีทอง

รวม    644    ราย


