
ลาํดับ ทะเบียน ยศ-ชื�อ-สกลุ สังกดั ชื�อ - สกลุ บุตร เกรด/คะแนน

1 4789 ด.ต.ไกรสร  เพชรกรด กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ภทัรวดี  เพชรกรด 3.68 

2 8960 ด.ต.สุชาติ  มณีกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.สุจาริณี  มณีกาญจน์ 3.85 

3 3768 ร.ต.ท.บรรชา  อกัษรพทิกัษ์ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.เบญจมาศ  อกัษรพทิกัษ์ 3.62 

4 9776 พ.ต.ท.ปิยวฒัน์  บวัขาว กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ศุภานนั  บวัขาว 3.78 

5 5315 ด.ต.วรรชยั  จนัทรทิพย์ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.บณัฑิตา  จนัทรทิพย์ 3.85 

6 3866 ด.ต.สมเชาว ์ ชูเดช กาญจนดิษฐ์ ด.ช.สรอรรถ ชูเดช 4.00 

7 4796 ด.ต.รายพร  กุลนอ้ย กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.แพรทิพย ์  กุลนอ้ย 3.58 

8 10240 ร.ต.อ.สุเทพ  ว ั�นเสง้ เกาะพะงนั ด.ญ.ปานไพลิน  ว ั�นเสง้ 3.63 

9 8326 ด.ต.ประมวล  ศีลวฒิุจนัทร์ เกาะพะงนั น.ส.กชกร  ศีลวฒิุจนัทร์ 3.54 

10 4876 ร.ต.อ.วรีะศกัดิ�   บลัลพว์านิช เกาะพะงนั นายจกัรภทัร  บลัลพว์านิช 3.86 

11 5403 ด.ต.กิติศกัดิ�   บุญศรี เกาะสมุย ด.ญ.พชิชาภา บุญศรี 4.00 

12 5706 ด.ต.บรรจง  ปริงหาดยาย เกาะสมุย ด.ญ.บุปผรัตน์  ปริงหาดยาย 3.95 

13 8408 พ.ต.ท.ปัญญา   นิรัติมานนท์ เกาะสมุย ด.ช.ธนกฤติ   นิรัติมานนท์ 4.00                 

14 6014 ด.ต.อนุชิต  เครือแพ ขนุทะเล ด.ญ.กวสิรา   เครือแพ 3.94 

15 6558 ด.ต.ชรินทร์  อยูแ่สง ขนุทะเล ด.ช.พชร  อยูแ่สง 3.70 

16 6886 ร.ต.ท.สุวทิย ์ ทองคาํแท้ ขนุทะเล ด.ญ.ฐิติวรดา   ทองคาํแท้ 3.86 

17 5028 ด.ต.อรุณ  แสงอรุณ ขนุทะเล ด.ช.ศกัดินนท ์  แสงอรุณ 3.85 

18 5466 ด.ต.องอาจ  จุลภกัดิ� ขนุทะเล น.ส.ฐิติภา  จุลภกัดิ� 3.62 

19 6052 ร.ต.อ.สุรศกัดิ�   เนียมช่วย เขานิพนัธ์ ด.ญ.กิตติยา เนียมช่วย 3.94 

20 8586 พ.ต.ต.สญัชยั  ใจหา้ว เขานิพนัธ์ ด.ญ.สุภคัสิริ  ใจหา้ว 3.66 

21 3147 ร.ต.ต.สมพงศ ์ ตรีทิพยภิ์ญโญ เขานิพนัธ์ ด.ญ.ธญัพชิชา  ตรีทิพยภิ์ญโญ 3.75 

22 7645 พ.ต.ท.ถนดั  เหล่าประสิทธิ� คีรีรัฐนิคม ด.ช.ธาวนิ  เหล่าประสิทธิ� 3.86 

23 6011 ด.ต.สมศกัดิ�   ชุมแก่น คีรีรัฐนิคม ด.ญ.วรัชยา  ชุมแก่น 3.65 

24 6011 ด.ต.สมศกัดิ�   ชุมแก่น คีรีรัฐนิคม น.ส.วรันธร   ชุมแก่น 3.88 

25 6964 ร.ต.อ.วเิชฐ  โจมฤทธิ� คีรีรัฐนิคม ด.ญ.อคัเรศ  โจมฤทธิ� 3.81 

26 6779 ด.ต.วโิรจน์  กรงไกรจกัร์ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ณฐมน  กรงไกรจกัร 3.68 

27 6962 ร.ต.อ.ถาวร  พลูนวล คีรีรัฐนิคิม นายศฤงคาร  พลูนวล 3.56 

ทุนการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี  ระดบัมธัยมศึกษา
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28 8828 พ.ต.ท.บณัฑิต  จนัทร์แสง เคียนซา น.ส.ปภสัวรรณ  จนัทร์แสง 3.61 

29 6394 ด.ต.ครรชิต  อุปการ เคียนซา ด.ช.สุธนยั  อุปการ 3.59 

30 7948 ด.ต.ชยัณรงค ์ กรมแสง เคียนซา ด.ญ.ฐิตินนัท ์ กรมแสง 3.84 

31 7168 ด.ต.จิระวทุธ  ศรีวรัิกษ์ เคียนซา ด.ญ.ธนภรณ์   ศรีวรัิกษ์ 3.64 

32 6623 ด.ต.วรีะโชติ  โยธาทยั เคียนซา ด.ญ.บณัฑิตา   โยธาทยั 3.71 

33 6864 ด.ต.จิตติ  จตุัมิตร เคียนซา น.ส.ชนิตา  จตุัมิตร 3.92 

34 7949 ร.ต.อ.นรากรณ์  สุวรรณพงศ์ ชยับุรี น.ส.นงนภสั  สุวรรณพงศ์ 3.72 

35 7949 ร.ต.อ.นรากรณ์  สุวรรณพงศ์ ชยับุรี ด.ญ.ญาณิศา  สุวรรณพงศ์ 3.70 

36 6806 ด.ต.มนตช์ยั  ปรีชา ชยับุรี ด.ญ.ญาดา  ปรีชา 3.61 

37 5515 ด.ต.ประพจน์  เทียมสานุจิตต์ ชยับุรี น.ส.กวสิรา  เทียมสานุจิตต์ 3.68 

38 6204 ด.ต.นิพนธ์  ชาญณรงค์ ชยับุรี ด.ช.ศุภศิลป์  ชาญณรงค์ 3.56 

39 6203 ด.ต.เอกชยั  บุษยเ์พชร ชยับุรี ด.ญ.ณฐัวภิา  บุษยเ์พชร 3.50 

40 3555 ร.ต.อ.ชชัชาย  อาจละออ ชยับุรี ด.ญ.สุรัสวดี  อาจละออ 3.78 

41 5508 ด.ต.สาธิต  ดิษฐอ์าํไพ ชยับุรี ด.ช.ศุภวชิญ ์ ดิษฐอ์าํไพ 3.64 

42 7812 ร.ต.อ.วสูิตร  คงรักที� ชยับุรี ด.ญ.สตางค ์ คงรักที 3.95 

43 8147 ร.ต.อ.สายนั  นุชฉิม ชยับุรี ด.ญ.ณชัชา  นุชฉิม 3.84 

44 4454 ด.ต.สมศกัดิ�   รุกเขต ไชยา น.ส.เกศกนก  รุกเขต 3.71 

45 6644 ด.ต.วฒันา  สองสมุทร ไชยา น.ส.พชิญน์รี  สองสมุทร 3.91 

46 8069 ร.ต.อ.กณัฌพ์ทิกัษ ์ พรหมวเิศษ ไชยา น.ส.ธญัตว์รัตน์  พรหมวเิศษ 3.76 

47 6081 ร.ต.อ.ศุภณฐั  นุรักษ์ ไชยา นายฤทธิเดช  นุรักษ์ 3.80 

48 7092 ด.ต.ศกัดิ� ชยั  ราชสงค์ ไชยา ด.ญ.ชนากานต ์ ราชสงค์ 3.50 

49 7091 ด.ต.พยนต ์ ช่วยยิ�ม ไชยา นายฉตัรมงคล  ช่วยยิ�ม 3.80 

50 5830 ด.ต.วฒิุศกัดิ�   บุญฤทธิ� ไชยา ด.ญ.อรนลิน  บุญฤทธิ� 3.83 

51 9005 ร.ต.อ.สุปัญญา  แกว้เชื�อ ไชยา ด.ญ.ปรียากรณ์  แกว้เชื�อ 3.75 

52 6239 ด.ต.วจิารณ์  เกิดมุสิก ไชยา ด.ญ.สุธาสินี  เกิดมุสิก 3.90 

53 9176 พ.ต.ท.พล  ขาํโพธิ� ทยั ดอนสกั น.ส.สิริกร  ขาํโพธิ� ทยั 3.50 

54 6570 ร.ต.ท.วนัชยั  ฤทธิ� เรือง ดอนสกั ด.ญ.ธญัรดา  ฤทธิ� เรือง 3.62 

55 8862 ร.ต.อ.อคัรพชัร์   ภทัรพลจรัสชยั ตรวจคนเขา้เมือง ด.ญ.จิดาภา  ศรีฟ้า 3.98 
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56 7207 ด.ต.ภาสกร  บุญล่อง ตรวจคนเขา้เมือง ด.ญ.นุชวรา  บุญล่อง 3.88 

57 7721 ร.ต.ท.พพิฒัชยั  เสง้รอด ต่างจงัหวดั นายณภทัร  เสง้รอด 3.52 

58 9880 พ.ต.ท.วมินต ์ แสงอุทยั ต่างจงัหวดั นายพนัแสง  แสงอุทยั 3.85 

59 8212 ร.ต.อ.คมกฤษฎิ  วงศว์ชิรวฒัน์ ต่างจงัหวดั น.ส.ณชัชา  วงศว์ชิรวฒัน์ 3.61 

60 7068 ด.ต.สนัทดั  เนียมสุวรรณ ต่างจงัหวดั น.ส.ณฐัธิดา  เนียมสุวรรณ 3.50 

61 7401 ด.ต.ชยกฤต  คีรีรักษ์ ต่างจงัหวดั น.ส.ธนพร   คีรีรักษ์ 3.60 

62 5208 ด.ต.กษิกร  นพวราหิรัญ ต่างจงัหวดั นายภูวกร  นพวราหิรัญ 3.90 

63 5208 ด.ต.กษิกร  นพวราหิรัญ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฤษร   นพวราหิรัญ 3.56 

64 6912 ด.ต.ทรงพล  ญาณสูตร ต่างจงัหวดั นายทรงยศ  ญาณสูตร 3.51 

65 5091 ด.ต.จิรวฒั  เกลี�ยงเกลา ต่างจงัหวดั ด.ช.กิตตินนัท ์ เกลี�ยงเกลา 3.64 

66 8316 พ.ต.ท.ชชัวาล   นิลจนัทร์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฐัธยาน์   นิลจนัทร์ 3.91 

67 5883 ด.ต.อุทยั  ไชยสวสัดิ� ต่างจงัหวดั นายปุรเชษฐ ์ ไชยสวสัดิ� 3.77 

68 9363 ร.ต.อ.อุทยัรัตน์  จู่ทิ�น ต่างจงัหวดั ด.ช.ณฐัดนยั  จู่ทิ�น 3.97 

69 9088 ร.ต.ต.กฤติเดช   เพชรขวญั ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณิชารีย ์ เพชรขวญั 4.00 

70 8260 ด.ต.ธวชัชยั  ใจหา้ว ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธญัวดี ใจหา้ว 3.74 

71 10316 ด.ต.ประเสริฐ  องักาบ ต่างจงัหวดั ด.ช.ณฐฤทธ์   องักาบ 3.68 

72 7597 พ.ต.ท.อมร  ชยัศิลป์ ต่างจงัหวดั ด.ช.ปัณณวชิญ ์ ชยัศิลป์ 3.86 

73 9141 ร.ต.อ.สายนัต ์  นาทอง ต่างจงัหวดั ด.ญ.อญัชิษฐา  นาทอง 3.50 

74 3796 พ.ต.ท.ทวศีกัดิ�   เหลก็กลา้ ต่างจงัหวดั นาย.รัฐนนัท ์  เหลก็กลา้ 3.73 

75 8826 ร.ต.อ.หญิง รักษสุ์ดา  นาวาทอง ต่างจงัหวดั ด.ช.พลวตั  นาวาทอง 3.95 

76 10633 ร.ต.ท.ปิติพงษ ์ เสนชู ต่างจงัหวดั ด.ช.นิติธร  เสนชู 3.60 

77 8144 ด.ต.จรูญ  รักราวี ต่างจงัหวดั น.ส.อภิรตา  รักราวี 3.87 

78 7439 ร.ต.อ.คณิศร  วลัลภานุรัตน์ ต่างจงัหวดั น.ส.ภคพร   วลัลภานุรัตน์ 3.60 

79 9536 ด.ต.ธวชัชยั  กิ�งทอง ตาํรวจนํ� า นายพรีณฐั  กิ�งทอง 3.68 

80 8910 ร.ต.ต.สมนึก  ศรีวหิค ตาํรวจนํ� า ด.ช.นนัทวฒัน์ ศรีวหิค 4.00 

81 9478 ด.ต.ศุภพงษ ์ หนูแกว้ ตาํรวจนํ� า ด.ญ.ชญัญานุช    หนูแกว้ 3.62 

82 7458 ด.ต.พงศก์รณ์  พลูสวสัดิ� ตาํรวจนํ� า น.ส.พจนิชากรณ์  พลูสวสัดิ� 3.98 



ลาํดับ ทะเบียน ยศ-ชื�อ-สกลุ สังกดั ชื�อ - สกลุ บุตร เกรด/คะแนน

83 8902 ด.ต.พศิาล  อกัษรทิพย์ ตาํรวจนํ� า นายกรกช  อกัษรทิพย์ 3.69 

84 8138 ด.ต.วชิาญ  จตัตุพงศ์ ท่าฉาง น.ส.แพรววนิต  จตัตุพงศ์ 3.67 

85 4547 ร.ต.อ.วรวรรธน์  วงศส์วสัดิ� ท่าฉาง น.ส.จินดารัตน์  วงศส์วสัดิ� 3.88 

86 5804 ด.ต.วชัระ  แดงเสนาะ ท่าฉาง น.ส.ดาราวดี  แดงเสนาะ 3.63 

87 4439 ร.ต.อ.ชรินทร์  สาริมา ท่าฉาง ด.ญ.สุพชิฌาย ์ สาริมา 3.63 

88 8648 ร.ต.อ.กรรณวชัร  แกว้เรือง ท่าฉาง ด.ญ.วาสิตา    แกว้เรือง 3.85 

89 4321 ร.ต.ต.สนัติ  นิลอรุณ ท่าฉาง ด.ช.ภูมิรพ ี นิลอรุณ 3.50 

90 5680 ด.ต.อนุวตัร  กรรณณรงค์ ท่าฉาง ด.ญ.ชนญัชิดา  กรรณณรงค์ 3.50 

91 8191 ร.ต.อ.พชิิต  ขาวสุวรรณ ท่าชนะ ด.ญ.พชิญาณี  ขาวสุวรรณ 3.70 

92 5942 ร.ต.อ.อาดูล  หมายปาน ท่าชนะ นายสิทธิกร  หมายปาน 3.87 

93 5092 ด.ต.บุญพทิกัษ ์ มากมี ท่าชนะ น.ส.พชิญา  มากมี 4.00 

94 10702 พ.ต.ท.สุรินทร์  ใจแน่ ท่าชนะ น.ส.จุฑาทิพย ์  ใจแน่ 3.68 

95 7413 ด.ต.ชุมพร  เขื�อนโยธา ท่าชนะ ด.ญ.ปภาว ี เขื�อนยา 3.87 

96 5694 พ.ต.ท.สมคิด  ใหม่คง ท่าชี ด.ญ.ญาธิป  ใหม่คง 3.92 

97 5910 ด.ต.ทิวา  เรืองรัตน์ ท่าชี ด.ช.พสธร  เรืองรัตน์ 3.83 

98 6425 พ.ต.ท.สุนทร  ธฤตเกษตร ท่าชี ด.ญ.ชนิกานต ์ธฤตเกษตร 3.58 

99 5475 ร.ต.อ..บุญเรียง  ชูช่วย ท่าชี ด.ช.ภทัรดนยั   ชูช่วย 3.51 

100 5912 ร.ต.ท.โชคดี  ทองแสงแกว้ ท่าชี ด.ญ.ชญานิศ  ทองแสนแกว้ 3.90 

101 5474 ด.ต.อวยชยั  ศรีพฒุ ท่าชี น.ส.กมลพรรณ  ศรีพฒุ 3.65 

102 5909 ด.ต.สุธน  จุย้เริก ท่าชี ด.ญ.ณชัชา  จุย้เริก 3.96 

103 4629 ด.ต.สนิท  สมกระษาปณ์ นปพ. ด.ช.ติวานนท ์ สมกระษาปณ์ 3.76 

104 7600 ด.ต.ถวลิ  สุจริตธุระการ บก.สส.ภ.8 น.ส.ภทัรญาดา  สุจริตธุระการ 3.61 

105 9637 ด.ต.วรชาติ  พลวชิยั บก.สส.ภ.8 ด.ช.วรวชิญ ์ พลวชิยั 3.70 

106 7002 ร.ต.อ.วรโชติ  อารีราษฎร์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.เหมือนฝัน อารีราษฏร์ 3.91 

107 7129 ด.ต.ชชัชยั  ชนะประเสริฐ บก.สส.ภ.8 ด.ช.พศิน  ชนะประเสริฐ 3.71 

108 9539 ด.ต.พสิษฐ ์ นาคแกว้ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ศุภสุตา  นาคแกว้ 3.98 

109 6577 ร.ต.อ.เปล่งอรุณ  ไมอินทร์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ชนกานต ์ ไมอินทร์ 3.55 
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110 5702 พ.ต.อ.สถาพร  พฒันรักษ์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ลภสัรดา   พฒันรักษ์ 3.56 

111 4790 ด.ต.อาํพล  สุวรรณโชโต บก.สส.ภ.8 ด.ญ.อติกานต ์ สุวรรณโชโต 3.75 

112 10117 ร.ต.อ.เอนก  ช่างคิด บก.สส.ภ.8 ด.ช.พยหุพล  ช่างคิด 3.95 

113 6019 พ.ต.อ.ณพชร  เขียดแกว้ บก.สส.ภ.8 น.ส.ปุณยนุช  เขียดแกว้ 3.75 

114 8463 ด.ต.เกียรติพจน์  หนูแบน บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณฐัณิชา   หนูแบน 3.75 

115 6364 ร.ต.อ.กอ้ง  อินทโรภาส บก.อก.ภ.8 ด.ญ.ธญัวรัตม ์ อินทโรภาส 3.83 

116 4490 ด.ต.พชรเกียร  ราชเดิม บก.อก.ภ.8 ด.ช.ชินกฤต  ราชเดิม 4.00 

117 10441 ด.ต.กฤษฎา  สารพงษ์ บก.อก.ภ.8 น.ส.อริศรา  สารพงษ์ 3.82 

118 10474 จ.ส.ต.หญิงเขมิกา  จนัทร์ลุน บก.อก.ภ.8 ด.ญ.กญัญาภทัร  แกว้หะนาม 3.71 

119 7377 พ.ต.ท.หญิง สุจารีย ์ มุสิก บก.อก.ภ.8 ด.ช.อิศมเ์ดช  ด่านภู่วงศ์ 3.86 

120 5262 ร.ต.อ.ระว ิ ณ บุญโณ บ่อผดุ ด.ญ.ปาจรีย ์ณ บุญโณ 3.95 

121 6988 ด.ต.สุเมธ  แกว้ท่าแค บ่อผดุ นายโสภณวชิญ ์  แกว้ท่าแค 3.54 

122 5278 ด.ต.มานะ  สงัขแ์กว้ บ่อผดุ น.ส.ณฐัธิชา  สงัขแ์กว้ 3.53 

123 8165 ด.ต.ประสาน  ช่วยอุปการ บ่อผดุ ด.ญ.กฤติมา  ช่วยอุปการ 3.75 

124 4643 ร.ต.อ.สมจิต  สมหมาย บางมะเดื�อ ด.ญ.พรพมิล  สมหมาย 3.80 

125 7911 พ.ต.ท.กรณ์  ทองปรีชา บางมะเดื�อ ด.ญ.ณชัชา  ทองปรีชา 3.84 

126 10744 พ.ต.ท.เอกอรรถ  เจริญพร บางมะเดื�อ ด.ญ.ณธกร  เจริญพร 3.63 

127 6205 ร.ต.อ.สมัฤทธิ�   รัตนรัตน์ บางสวรรค์ ด.ช.อติวชิญ ์ รัตนรัตน์ 3.77 

128 10631 ด.ต.ภิญโญ  สุขแกว้ บางสวรรค์ ด.ญ.ภีรดา  สุขแกว้ 3.56 

129 6654 ร.ต.อ.สุริยนั  นิลประดิษฐ์ บางสวรรค์ ด.ญ.ศศิกานต ์ นิลประดิษฐ์ 3.50 

130 10451 ด.ต.สุเมธี  คาํแกว้ บางสวรรค์ ด.ญ.สุปรียา  คาํแกว้ 3.53 

131 10451 ด.ต.สุเมธี  คาํแกว้ บางสวรรค์ น.ส.สุพรรณวษา  คาํแกว้ 3.58 

132 6573 ด.ต.มนสั  แกว้พชิยั บา้นตาขนุ ด.ญ.อพชิญา  แกว้พชิยั 3.55 

133 4139 ด.ต.อนนท ์ นอ้ยโนนทอง บา้นตาขนุ ด.ญ.บณัฑิตา  นอ้ยโนนทอง 3.87 

134 5973 ด.ต.อภิชาติ  การุณกิจ บา้นนาเดิม ด.ช.ณฎัฐพล  การุณกิจ 3.53 

135 3966 ด.ต.สมชาย  โชติช่วง บา้นนาเดิม ด.ญ.แสงปฏิมา โชติช่วง 3.86 

136 9023 ด.ต.ชยัรัตน์  พฒัน์มาก บา้นนาเดิม ด.ญ.ศิรภสัสร  พฒัน์มาก 4.00 



ลาํดับ ทะเบียน ยศ-ชื�อ-สกลุ สังกดั ชื�อ - สกลุ บุตร เกรด/คะแนน

137 4352 ด.ต.ธนวชิญ ์ แก่นแกว้ บา้นนาสาร น.ส.ณิชกานต ์  แก่นแกว้ 4.00 

138 9156 ด.ต.วรัิตน์   เทนจตุัรัส บา้นนาสาร น.ส.พชิญา  เทนจตุัรัส 3.88 

139 5971 ร.ต.อ.มนสั  บุญจงัหูน บา้นนาสาร น.ส.ญาณิศา  บุญจงัหูน 3.61 

140 7406 ร.ต.ต.สมโชค  รักปาน บา้นนาสาร ด.ช.กิตติพศ  รักปาน 3.63 

141 6867 ด.ต.กรฤต  พรหมศร บา้นนาสาร ด.ญ.สุชญัญา  พรหมศร 3.68 

142 8551 ด.ต.วชัรินทร์  แกว้ช่วย บา้นนาสาร ด.ญ.ศุภรัตน์  แกว้ช่วย 3.80 

143 2498 ร.ตอ.สมหวงั  สมบติั บาํนาญ ด.ญ.กรรว ี สมบติั 3.71 

144 3226 ร.ต.ต.สมพร  จุย้ทองคาํ พนม ด.ญ.สิริภทัร  จุย้ทองคาํ 3.65 

145 6525 ด.ต.นพดล  คงกลัป์ พนม น.ส.ชลดา  คงกลัป์ 3.96 

146 8470 ด.ต.คมเดช  แสงจง พนม ด.ญ.วริษฐา  แสงจง 3.83 

147 6574 ร.ต.อ.สุทศัน์  ทองมา พนม ด.ช.ภคัพล  ทองมา 3.58 

148 7734 ด.ต.สุริยะ  โมลี พนม ด.ญ.ฐิตาพร   โมลี 3.79 

149 3261 ด.ต.สมพงษ ์ แสงจนัทร์ พนม ด.ญ.นนัทน์ภสั   แสงจนัทร์ 3.98 

150 2785 ร.ต.อ..สุทธิวงศ ์ ทองดว้ง พนม น.ส.กมลทิพย ์ ทองดว้ง 3.63 

151 5843 ด.ต.รัฐศกัดิ�   นาคบรรพ์ พนม ด.ญ.รัฐชญา  นาคบรรพ์ 3.98 

152 6593 ด.ต.ฑิตติ  สนิทรักษ์ พนม น.ส.อกัษราภคั   สนิทรักษ์ 3.53 

153 9511 ร.ต.อ.โยธิน  แยม้มีศรี พระแสง นายระพพีนัธ์     แยม้มีศรี 3.57 

154 7766 พ.ต.ท.ศิวนาถ  ลอดคูบอน พระแสง ด.ญ.ณฏัฐณิชา  ลอดคูบอน 3.93 

155 7766 พ.ต.ท.ศิวนาถ  ลอดคูบอน พระแสง ด.ญ.ธญัวรัตม ์  ลอดคูบอน 4.00 

156 7930 ด.ต.ชาญชยั  คาํตา พระแสง ด.ช.รัชธิวตัถ ์ คาํตา 3.83 

157 6967 ร.ต.อ.ภกัดี  ทองทา พระแสง ด.ญ.ภคัจิรา  ทองทา 3.50 

158 6967 ร.ต.อ.ภกัดี  ทองทา พระแสง นายภทัร์นรินท ์ ทองทา 3.76 

159 6865 ร.ต.ท.วรีะภณั  หมูดจนัทร์ พระแสง ด.ญ.พมิลดา  หมูดจทัร์ 3.82 

160 4722 ด.ต.ธญัญา  ชยัยศ พระแสง น.ส.รัดเกลา้  ชยัยศ 3.51 

161 4413 ร.ต.ต.พร่างเพชร  ใหญ่กวา่วงศ์ พระแสง นายธนวฒัน์  ใหญ่กวา่วงศ์ 3.92 

162 6183 ด.ต.สมศกัดิ�   ดว้งเกลี�ยง พระแสง นายวงศกร  ดว้งเกลี�ยง 3.91 

163 4714 ด.ต.ธงชยั  อยูดี่ พระแสง น.ส.ปัณณพร  อยูดี่ 3.72 



ลาํดับ ทะเบียน ยศ-ชื�อ-สกลุ สังกดั ชื�อ - สกลุ บุตร เกรด/คะแนน

164 6942 ด.ต.เกียรติกู ้ ปรีชา พระแสง น.ส.ณชัชา  ปรีชา 3.53 

165 3600 ด.ต.โสภณ  สวสัดิ� วงศ์ พระแสง ด.ญ.กญัญณฐั  สวสัดิวงศ์ 3.95 

166 7770 ด.ต.เดชา  โภชากรณ์ พระแสง ด.ญ.จิดาภา  โภชากรณ์ 3.75 

167 7770 ด.ต.เดชา  โภชากรณ์ พระแสง ด.ญ.พมิพนิ์ภา  โภชากรณ์ 3.72 

168 7191 ด.ต.พนมพร  หนูศรีแกว้ พนุพนิ น.ส.พรธีรา  หนูศรีแกว้ 3.55 

169 4770 ด.ต.จิรพงษ ์ เหล่าประสิทธิ� พนุพนิ น.ส.มาริษา  เหล่าประสิทธิ� 3.51 

170 6028 ด.ต.วรวทิย ์ สุปันตี พนุพนิ ด.ญ.กฤษติยา  สุปันตี 3.75 

171 4529 ด.ต.ลือชยั  ใจเยน็ พนุพนิ ด.ญ.นภิสา  ใจเยน็ 3.77 

172 5869 ด.ต.สมเกียรติ  สุวรรณรัตน์ พนุพนิ ด.ญ.นนัทน์ภสั  สุวรรณรัตน์ 4.00 

173 6916 ด.ต.ไพศาล  อินทร์ทอง พนุพนิ ด.ญ.รุ่งนภา  อินทร์ทอง 3.54 

174 4769 ด.ต.มนตรี  ทองเดิม พนุพนิ นายมนตศ์กัดิ�   ทองเดิม 3.80 

175 9357 ด.ต.ปรีชา  พลาคม พนุพนิ ด.ช.ขนุพล  พลาคม 3.59 

176 8335 ด.ต.จรัญ   บ่อนอ้ย พนุพนิ ด.ญ.พมิพช์นก   บ่อนอ้ย 3.74 

177 6685 ด.ต.เอนก  ศกัดา ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ฐิตินนัท ์ ศกัดา 3.72 

178 9024 ด.ต.วชัระ  ด่านภู่วงศ์ ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.ปวสิรา   ด่านภู่วงศ์ 3.55 

179 4724 พ.ต.ท.วทิยา  พทิกัษ์ ภ.จว.ส.ฎ นายธนกฤต  พทิกัษ์ 3.59 

180 7828 ร.ต.อ.ภาณุมาศ  พทัราช ภ.จว.ส.ฎ ด.ญ.มนสันนัท ์ พทัราช 3.64 

181 6915 ด.ต.ลือชยั  คงทอง ภ.จว.สฎ นายกษิดิ� เดช  คงทอง 3.97 

182 6511 ด.ต.พพิฒัน์  สุทธิจาํนงค์ ภ.จว.สฎ. ด.ญ.พรนภสั  สุทธิจาํนงค์ 3.59 

183 6908 ด.ต.บุญชยั  วเิศษคณากุล ภ.จว.สฎ. น.ส.พชรมน  วเิศษคณากุล 4.00 

184 9259 ด.ต.เกียรติพทิกัษ ์ สาลี ภ.จว.สฎ. ด.ญ.กญัญาลกัษณ์  สาลี 3.85 

185 8279 ด.ต.สุธีพล  สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สฎ. น.ส.ชนนิกานต ์ สุวรรณรัตน์ 3.54 

186 8269 ด.ต.สุชีพ  วสิมิตะนนัท์ เมือง ด.ช.ศุภกร  วสิมิตะนนัท์ 3.55 

187 8299 ด.ต.สญัญรักษ ์  ปัจฉิมทิศ เมือง ด.ญ.กมลลกัษณ์  ปัจฉิมทิศ 3.60 

188 8490 ด.ต.ชาติชาย  ยิ�มซา้ย เมือง ด.ช.นพณฐั  ยิ�มซา้ย 3.75 

189 4534 ด.ต.นิพนธ์  พทุธขนัธ์ เมือง นายศุภวชิญ ์ พทุธขนัธ์ 3.77 

190 6483 ด.ต.สมพงษ ์ ศรีสุข เมือง นายดุลยวตั  ศรีสุข 3.51 



ลาํดับ ทะเบียน ยศ-ชื�อ-สกลุ สังกดั ชื�อ - สกลุ บุตร เกรด/คะแนน

191 8104 ด.ต.เทอดศกัดิ�   ทุ่มเกตุ เมือง ด.ญ.กษมา  ทุ่มเกตุ 3.56 

192 9213 ร.ต.อ.บุญเจือ  จนัทร์ใหม่ เมือง นายชยพล  จนัทร์ใหม่ 3.56 

193 9123 ด.ต.ธนชั  สงัขเ์พชร เมือง ด.ญ.จิรัชญา  สงัขเ์พชร 3.76 

194 10022 ด.ต.อนุรักษ ์ ตลึงจิตร เมือง น.ส.ฐิติพร  ตลึงจิตร 3.71 

195 10022 ด.ต.อนุรักษ ์ ตลึงจิตร เมือง ด.ญ.ฐิติชญา  ตลึงจิตร 3.87 

196 2517 ร.ต.อ.เรวตั   แพหีต เมือง ด.ช.ชิษณุพงศ ์ แพหีต 3.72 

197 5992 ร.ต.ท.บุญเชิด  มณีชยั เมือง ด.ญ.รมิตา  มณีชยั 3.83 

198 7959 ด.ต.ทรงพล  นิ�มเนียม เมือง ด.ช.ณฐักิตติ�   นิ�มเนียม 3.83 

199 8890 ด.ต.วรศกัดิ�     ร่มโพธิ� ทอง เมือง ด.ญ.วราภรณ์  ร่มโพธิ� ทอง 3.97 

200 5954 ด.ต.สุวรรณ  รุ่งสวสัดิ� เมือง ด.ช.สณัหณฐั  รุ่งสวสัดิ� 3.93 

201 6569 ด.ต.ประเสริฐ  เพช็รรักษ์ เมือง ด.ญ.กญัญาณฐั  เพช็รรักษ์ 3.78 

202 7018 ร.ต.อ.ทะนงศิลป์  ขนายนอ้ย เมือง ด.ช.ศิรชชั  ขนายนอ้ย 3.83 

203 7018 ร.ต.อ.ทะนงศิลป์  ขนายนอ้ย เมือง ด.ญ.สุวภทัร  ขนายนอ้ย 3.62 

204 5876 ด.ต.ศิริวฒัน์  ญาณสูตร เมือง นายจตุพล   ญาณสูตร 4.00 

205 6465 ด.ต.สุรชยั  บวัเจริญ เมือง ด.ช.กิตติพงษ ์  บวัเจริญ 3.58 

206 9146 ด.ต.จกัริน   วรีะวงศ์ เมือง น.ส.เกณิกา  วรีะวงศ์ 3.70 

207 7345 ด.ต.เมธี  วรรณโร เมือง ด.ญ.สุพชิชานนัท ์ วรรณโร 3.80 

208 8106 ด.ต.อนุรักษ ์ ลือแทน เมือง น.ส.ชนชัฌา   ลือแทน 3.55 

209 4664 ด.ต.สุรินทร์  ทองเดิม เมือง น.ส.สิรินดา  ทองเดิม 3.83 

210 7189 ด.ต.สุทิน  พพิฒัน์พงศน์ยนา เมือง นายกิตติภูมิ  พพิฒัน์พงศน์ยนา 3.91 

211 8891 ด.ต.วรรณลภ  กรดมณี โมถ่าย ด.ญ.พทัธนนัท ์ กรดมณี 3.56 

212 4281 ด.ต.สมบติั  ศรีลาพฒัน์ วภิาวดี น.ส.ศสินีย ์ ศรีลาพฒัน์ 3.93 

213 4281 ด.ต.สมบติั  ศรีลาพฒัน์ วภิาวดี นายจกัรพงษ ์ ศรีลาพฒัน์ 3.78 

214 4737 ร.ต.อ.พสิณัห์  ศรีสวสัดิ� วฒันา วภิาวดี ด.ช.ธญัปราณ  ศรีสวสัดิ� วฒันา 3.97 

215 7012 ร.ต.อ.เกรียงไกร  ศรีทองกุล วภิาวดี ด.ญ.ภทัรอร  ศรีทองกุล 3.73 

216 7875 ด.ต.ธีรวฒิุ  ทยาวฒิุกุล วภิาวดี น.ส.ญาดา  ทยาวฒิุกุล 3.89 

217 3829 ร.ต.ต.ทรงธรรม  สุขศรี เวยีงสระ ด.ญ.จิณณพตั  สุขศรี 3.78 



ลาํดับ ทะเบียน ยศ-ชื�อ-สกลุ สังกดั ชื�อ - สกลุ บุตร เกรด/คะแนน

218 5882 ด.ต.ประยรู  เทพนิมิตร เวยีงสระ ด.ญ.วรรณพร เทพนิมิตร 3.81 

219 5379 ด.ต.โชคดี  ศิริรัตน์ เวยีงสระ น.ส.สุกฤตาพชัร ศิริรัตน์ 3.77 

220 3381 ด.ต.กนัตภณ  จนัทร์พธุ เวยีงสระ น.ส.เบญญาภา  จนัทร์พธุ 3.51 

221 5226 ด.ต.วชัรินทร์  ทองขาํ เวยีงสระ ด.ญ.ปาณิสรา  ทองขาํ 3.63 

222 3265 ร.ต.ต.สาธิต  บุญเทียม เวยีงสระ นายภาสวชิญ ์  บุญเทียม 3.70 

223 6496 ด.ต.ปราโมทย ์ อุตะปะละ เวยีงสระ นายปรเมศวร์  อุตะปะละ 3.80 

224 7145 ด.ต.หญิง มยรุา  เจริญแกว้ ศฝร.ภ.8 นายวาทิต  เจริญแกว้ 3.67 

225 10812 พ.ต.อ.มารุต  คาํเลก็ ศฝร.ภ.8 ด.ช.นราวชิญ ์  คาํเลก็ 3.86 

226 7420 ร.ต.อ.หญิง ลกัษณา  มุขเงิน ศฝร.ภ.8 ด.ญ.นภสร มุขเงิน 3.59 

227 7420 ร.ต.อ.หญิง ลกัษณา  มุขเงิน ศฝร.ภ.8 ด.ญ.นภสั  มุขเงิน 3.62 

228 9053 ด.ต.หญิงวไิลวรรณ  เกลี�ยงเกลา ศฝร.ภ.8 น.ส.พรชิตา  ชูประจง 3.87 

229 4987 ด.ต.จิรชาติ  ศิลปภกัดี ศฝร.ภ.8 นายเตชณฐั  ศิลปภกัดี 3.79 

230 10200 ด.ต.สุชาติ  ชุลีธรรม ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ปภสัรา  ชุลีธรรม 3.89 

231 9217 พ.ต.ท.จิรัชฌานนท ์ สุรกุล ศฝร.ภ.8 น.ส.ปัณฑิตา  มาริ  สุรกุล 4.00 

232 7385 ร.ต.อ.สมบติั  ทองดี ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ณฐัวภิา  ทองดี 3.83 

233 10181 ด.ต.ณรงคเ์ดช  วรรณเตม็ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.กนัตก์มล   วรรณเตม็ 3.75 

234 9060 ด.ต.เชาวรัตน์  รุ่มจิตต์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.เหมือนฝัน  รุ่มจิตต์ 3.50 

235 10202 ร.ต.อ.ธชัพงศ ์ พริกคง ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ญาดา  พริกคง 3.80 

236 7070 ด.ต.ธนู  ชูนวลศรี ศฝร.ภ.8 ด.ช.อภิสรณ์  ชูนวลศรี 3.81 

237 8991 ด.ต.อิทธิพนัธ์ เมด็ฝ้าย ศฝร.ภ.8 นายธญัวรัตม ์ เมด็ฝ้าย 3.54 

238 4525 ร.ต.ต.จกัราวชิญ ์ สร้อยสนธิ� ศฝร.ภ.8 น.ส.ธนัยาภทัร์ สร้อยสนธิ� 3.96 

239 7021 ด.ต.ธีรพงษ ์ บุญรอด ศฝร.ภ.8 ด.ญ.นภทัรลดา  บุญรอด 3.94 

240 10197 ด.ต.ศิลปวฒัน์  จีนไทย ศฝร.ภ.8 ด.ญ.มุทิตา   จีนไทย 3.63 

241 8736 พ.ต.ต.นกรณ์  นิธิธนธนากร ศฝร.ภ.8 นายสิรภพ  พชิิตการณ์ 3.70 

242 9078 ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้ ศฝร.ภ.8 น.ส.ณฐันิชา   เกิดแกว้ 3.51 

243 5595 พ.ต.อ.สิทธิชยั  นนัทรัตน์กุล ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ศิรดา  นนัทรัตน์กุล 3.96 

244 4525 ร.ต.ต.จกัราวชิญ ์ สร้อยสนธิ� ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พชัรินทร์  สร้อยสนธิ� 3.52 

245 10024 ด.ต.เจษฎา  ปานเชื�อ ศฝร.ภ.8 น.ส.นนัทน์ภสั  ปานเชื�อ 3.77 



ลาํดับ ทะเบียน ยศ-ชื�อ-สกลุ สังกดั ชื�อ - สกลุ บุตร เกรด/คะแนน

246 7609 ด.ต.หญิง จุติมา  รอดแกว้ ศพฐ. 8 น.ส.ปุณยวร์ี  สายแกว้ 3.96 

247 6906 ด.ต.จีรพงศ ์ เรืองโรจน์ ศพฐ. 8 ด.ญ.จีรภสัสร  เรืองโรจน์ 3.65 

248 8397 ด.ต.ทนงศกัดิ�    จาํเดิม ศพฐ.8 นายบริภสัณ์  จาํเดิม 3.82 

249 9162 พ.ต.ท.หญิงเดือนเพญ็  มีแกว้ ศพฐ.8 นายวชัรวชิญ ์ มีแกว้ 3.57 

250 8647 พ.ต.ท.หญิงเด่นระว ี  ทองรัตน์ ศพฐ.8 ด.ญ.สุธางศุรั์ตน์  ทองรัตน์ 3.60 

251 7149 นางฉววีรรณ  เพชรเกลี�ยง สหกรณ์ ด.ญ.ธญัวรัตน์  เพชรเกลี�ยง 3.61 
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