
ลาํดับ ทะเบียน ยศ-ชื�อ-สกลุ สังกดั ชื�อ - สกลุ บุตร ลายมือชื�อผู้รับเงินจํานวน  2,300  บาท

1 5522 ด.ต.กฤษฎา  เตวชิชะนนท์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.วภิาพร เตวชิชะนนท์ 3.60 

2 4808 ร.ต.อ.วชัรา  ชุมเชิงกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.กมลชนก  ชุมเชิงกาญจน์ 3.72 

3 9871 ด.ต.สมหมาย  บุรินทร์สุวรรณ กาญจนดิษฐ์ นายณฐัวฒิุ  บุรินทร์สุวรรณ 3.32 

4 3866 ด.ต.สมเชาว ์ ชูเดช กาญจนดิษฐ์ น.ส.สรีวรรณ ชูเดช 3.35 

5 6085 ด.ต.อดิเรก  ปลอดชุ่ม กาญจนดิษฐ์ น.ส.กฤติยาภรณ์  ปลอดชุ่ม 3.45 

6 6695 ด.ต.จกัรพนัธ์  วชิยัดิษฐ กาญจนดิษฐ์ นายสิทธิเดช  วชิยัดิษฐ 3.98 

7 4596 ด.ต.จิระวฒัน์  จิตตจ์ง กาญจนดิษฐ์ นายสุภทัรพงศ ์จิตตจ์ง 3.31 

8 7039 ด.ต.สมศกัดิ�   สุวรรณพฒัน์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ธนพร  สุวรรณพฒัน์ 3.12 

9 9871 ด.ต.สมหมาย  บุรินทร์สุวรรณ กาญจนดิษฐ์ นายศุภชยั  บุรินทร์สุวรรณ 3.13 

10 6157 ร.ต.ท.สมศกัดิ�   ทองหวาน เกาะพะงนั น.ส.ชนกชนม ์ ทองหวาน 3.42 

11 8326 ด.ต.ประมวล  ศีลวฒิุจนัทร์ เกาะพะงนั น.ส.กชกร  ศีลวฒิุจนัทร์ 3.60 

12 6043 ร.ต.อ.กุศล  แป้นเกิด เกาะพะงนั น.ส.ชลธิชา  แป้นเกิด 3.26 

13 9604 ด.ต.ไพบูลย ์ พาคาํตา เกาะสมุย น.ส.ภทัร์ทราภรณ์  พาคาํตา 3.38 

14 4312 พ.ต.ท.ฐิติศกัดิ�   บุญทิพย์ เกาะสมุย น.ส.มณฑิรา  บุญทิพย์ 3.86 

15 8229 ร.ต.ต.สุนทร  อนุกลู เกาะสมุย น.ส.วกิานดา  อนุกลู 3.20 

16 10204 ร.ต.อ.สุวทิย ์ ชณาชล ขนุทะเล น.ส.ศุภนิดา  ชณาชล 3.54 

17 9376 ร.ต.อ.นฤคม  คุ่ยยกสุย เขานิพนัธ์ น.ส.ปินปินทัธ์  คุ่ยยกสุย 3.20 

18 10911 ด.ต.หญิงกลัยภสัร์  อคัคีสุวรรณ์ เขานิพนัธ์ น.ส.มณฑิรา  อคัคีสุวรรณ์ 3.05 

19 6701 พ.ต.ท.ธีระวฒัน์  มีรอสอ เขานิพนัธ์ น.ส.ธญัรดี  มีรอสอ 3.90 

20 3784 พ.ต.ต.เดโช  เชาวลิต คีรีรัฐนิคม น.ส.ณฐัธิดา  เชาวลิต 3.94 

21 4682 พ.ต.ท.วโิรจน์  ยิ�งดาํนุ่น คีรีรัฐนิคม นายธนวชิญ ์  ยิ�งดาํนุ่น 3.30 

22 4682 พ.ต.ท.วโิรจน์  ยิ�งดาํนุ่น คีรีรัฐนิคม น.ส.ภาวดิา  ยิ�งดาํนุ่น 3.08 

23 5790 พ.ต.ท.เลิศชาย  ไชยชนะ คีรีรัฐนิคม น.ส.วสิสุตา  ไชยชนะ 3.71 

24 3962 ด.ต.โกวทิย ์ พรมชู เคียนซา น.ส.ษมาวรรณ  พรมชู 3.07 

25 6864 ด.ต.จิตติ  จตุัมิตร เคียนซา น.ส.ชนิตา  จตุัมิตร 3.85 

26 4813 ด.ต.สุพจน์  เพชรช่วย เคียนซา นนร.สิริชยั   เพชรช่วย 3.04 

27 5597 พ.ต.ท.วรพงศ ์ ชุมวรฐายี เคียนซา น.ส.นิธิกาญจน์  ชุมวรฐายี 3.73 

 ทุนการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี  ระดับอุดมศึกษา
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28 5515 ด.ต.ประพจน์  เทียมสานุจิตต์ ชยับุรี น.ส.กวสิรา  เทียมสานุจิตต์ 3.44 

29 4711 ด.ต.ศุภรัตน์  ชูไทย ชยับุรี น.ส.รัฐวณัย ์ ชูไทย 3.43 

30 7214 ร.ต.ต.อุทิตย ์ จนัทะคาม ไชยา น.ส.มุฑิตา  สวนานนท์ 3.80 

31 5739 ด.ต.สมภพ  เครืองา้ว ไชยา นายสหภาพ  เครืองา้ว 3.16 

32 6480 พ.ต.อ.สุทธิ  นิติอคัรพงศ์ ดอนสกั น.ส.วรรณพฒิุ  นิติอคัรพงศ์ 3.86 

33 9004 พ.ต.ท.กิตติพงศ ์ ไพเมือง ดอนสกั น.ส.ณฐมน  ไพเมือง 3.60 

34 7789 ด.ต.คาํนพ  เลก็นอ้ย ดอนสกั น.ส.โยษิตา  เลก็นอ้ย 3.41 

35 8498 ด.ต.หญิงพมิประภา  จนัทร์ขาว ตรวจคนเขา้เมือง นายพรีวชิญ ์ นิรภยั 3.71 

36 7157 ด.ต.ภทัรพล  กุลประจวบ ต่างจงัหวดั น.ส.รุจีพศัรมย ์ กุลประจวบ 3.22 

37 10923 ด.ต.อาภร  เสนาพทิกัษก์ุล ต่างจงัหวดั น.ส.วริดี  เสนาพทิกัษก์ุล 3.60 

38 7943 ร.ต.ต.อดล  เพชรคีรี ต่างจงัหวดั น.ส.กนกพร  เพชรคีรี 3.53 

39 8316 พ.ต.ท.ชชัวาล   นิลจนัทร์ ต่างจงัหวดั นายกฤษกร   นิลจนัทร์ 3.28 

40 6286 ด.ต.อาคม  บุญมา ต่างจงัหวดั นายธนาคม  บุญมา 4.00 

41 4429 ร.ต.อ.วชัรินทร์  ปราชญอ์กัษร ต่างจงัหวดั น.ส.นนัทิกานต ์ ปราชญอ์กัษร  3.47 

42 4429 ร.ต.อ.วชัรินทร์  ปราชญอ์กัษร ต่างจงัหวดั น.ส.วชิราภรณ์  ปราชญอ์กัษร 3.37 

43 8816 ร.ต.อ.หญิงพวงทรัพย ์ ยมนานนท์ ต่างจงัหวดั น.ส.สิริกร  ยมนานนท์ 3.00 

44 5642 พ.ต.อ.เชาวลิต  เลี�ยงสุพงศ์ ต่างจงัหวดั นายศุภรัศมิ�  เลี�ยงสุพงศ์ 3.26 

45 7040 พ.ต.ต.สุบญัชา  พชืผล ต่างจงัหวดั น.ส.ปรียานุช  พชืผล 3.75 

46 8398 พ.ต.ท.สมสิน   เกิดผล ต่างจงัหวดั น.ส.ชานตัตา   เกิดผล 3.22 

47 9475 ด.ต.วรรณชยั  ชุมขวญั ต่างจงัหวดั นายภาสกร ชุมขวญั 3.28 

48 7950 ร.ต.อ.หญิง ภสัพิชญช์า  เตชะสถิตยด์ลโชติ ต่างจงัหวดั น.ส.ชญานิษฐ์  เตชะสถิตยด์ลโชติ 3.21 

49 9144 ด.ต.สมชาย   ยิ�งยง ตาํรวจนํ� า น.ส.กชามาส   ยิ�งยง 3.15 

50 8280 ร.ต.ต.สุวฒัน์  เตียวตระกลู ตาํรวจนํ� า นายพสธร   เตียวตระกลู 3.50 

51 9580 ด.ต.หญิงกาญจนา  ทองวุน่ ตาํรวจนํ� า นายกรวชิญ ์ ทองวุน่ 3.57 

52 5804 ด.ต.วชัระ  แดงเสนาะ ท่าฉาง นายนิธิวฒัน์  แดงเสนาะ 3.88 

53 9155 พ.ต.ท.พนิ  อินมาก ท่าชนะ น.ส.พอฤทยั  อินมาก 3.43 

54 3847 ร.ต.ต.โชคดี  โปยิ�ม ท่าชนะ น.ส.วรรณิดา โปยิ�ม 3.36 
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55 4601 ด.ต.อรุณ  พทิกัษ์ ท่าชนะ น.ส.บุษราคมั  พทิกัษ์ 3.24 

56 4601 ด.ต.อรุณ  พทิกัษ์ ท่าชนะ น.ส.ฐิติชญา   พทิกัษ์ 3.66 

57 5306 พ.ต.อ.ทกัษิณ  ศิริโภคพฒัน์ ท่าชนะ นายเสฎฐนนัท ์ ศิริโภคพฒัน์ 3.32 

58 6060 ด.ต.พชิยั  กลบัชนะ ท่าชนะ น.ส.ณฐักานต ์ กลบัชนะ 3.76 

59 9152 ด.ต.นิทศัน์  สาลี ท่าชนะ น.ส.ชนิษฐา  สาลี 3.25 

60 8166 ร.ต.อ.สุชาติ  ปานรักษ์ ท่าชนะ น.ส.สโรชา  ปานรักษ์ 3.47 

61 8298 ด.ต.เวช   อินนุรักษ์ ท่าชนะ น.ส.วาสินี  อินนุรัษ์ 3.23 

62 6855 ด.ต.หญิง สุภาพร  รัตนละออ ท่าชี นายวชัรากรณ์  รัตนละออ 4.00 

63 8727 พ.ต.ต.อมร  บุญศิลป์ นปพ น.ส.ชญัญานุช  บุญศิลป์ 3.50 

64 6648 ด.ต.หญิงกลัญาณี  จนัทร์คง บก.สส.ภ.8 น.ส.กชกรนฤภร  จนัทร์คง 3.61 

65 7190 ด.ต.สฤษฎพ์ล  บดิกาญจน์ บก.สส.ภ.8 นายกฤตเมธ  บดิกาญจน์ 3.52 

66 9736 พ.ต.ท.หญิงณฏัฐพชัร์  สร้อยงาม บก.อก.ภ.8 นายนฤเมฆ  ผดุผอ่ง 3.86 

67 9446 ด.ต.สมนึก  แสงสุรีย์ บ่อผดุ นายพเิชษฐ ์ แสงสุรีย์ 3.15 

68 5425 ด.ต.ศิริพงษ ์ ทองสาลี บ่อผดุ น.ส.ราตรี  ทองสาลี 3.14 

69 10893 ด.ต.วสนัต ์ สมัภวะผล บ่อผดุ นายณฐัระว ี สมัภวะผล 4.00 

70 5567 ร.ต.อ.สนัติ  วงัไธสง บางมะเดื�อ นายจิรภทัร วงัไธสง 3.05 

71 5567 ร.ต.อ.สนัติ  วงัไธสง บางมะเดื�อ น.ส.กุลิสรา  วงัไธสง 3.20 

72 6323 พ.ต.ท.รัตนชยั  นาคมุสิก บางมะเดื�อ นนร.ศิรวทิย ์ นาคมุสิก 3.75 

73 8304 พ.ต.ท.ณรงศกัดิ�    นาชยัเพช็ร บางมะเดื�อ นายศิรชยั  นาชยัเพช็ร 3.45 

74 1412 ร.ต.อ.อาทิตย ์ ดิษฐสุวรรณ บา้นตาขนุ น.ส.ทศันีย ์ ดิษฐสุวรรณ 3.53 

75 4351 ร.ต.อ.สิทธิชยั  รูปงาม บา้นนสาร น.ส.สุทธิจิตตรา  รูปงาม 3.73 

76 5943 ด.ต.ทว ี เสือแกว้ บา้นนาเดิม น.ส.ภทัราภรณ์  เสือแกว้ 3.75 

77 5307 พ.ต.ท.สมพร  เกิดกุล บา้นนาเดิม น.ส.วราภรณ์  เกิดกุล 3.19 

78 6729 ด.ต.สุทธิ  ทิศขนัธ์ บา้นนาเดิม น.ส.อธิชา  ทิศขนัธ์ 3.13 

79 3732 พ.ต.ท.จารึก  ชูแกว้ บา้นนาเดิม น.ส.ชญาดา  ชูแกว้ 3.70 

80 4843 ด.ต.ประเสริฐ  หนูรัก บา้นนาสาร น.ส.กุลธิดา  หนูรัก 3.46 

81 7072 ด.ต.อดุลย ์ บุณยะโชติ บา้นนาสาร น.ส.สุภิญญา  บุณยะโชติ 3.37 
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82 4577 ร.ต.ต.สนธยา  เจริญสุข บา้นนาสาร น.ส.วภิาวรรณ  เจริญสุข 3.65 

83 5989 ด.ต.จรัลศกัดิ�   จกัรมุณี บา้นนาสาร นายจรินทร์ศกัดิ�  จกัรมุณี 3.68 

84 4497 ด.ต.สาธิต  เพช็รสุวรรณ์ บา้นนาสาร น.ส.เจนจิรา  เพช็รสุวรรณ์ 3.22 

85 7673 พ.ต.อ.ชินวฒัน์  เปรมสง่า บาํนาญ น.ส.ชยาภรณ์  เปรมสง่า 3.17 

86 2910 ร.ต.อ.พชิิต  สนิทมจัโร บาํนาญ นายสุภทัร  สนิทมจัโร 3.67 จบ31มี.ค.62

87 8502 ร.ต.ท.ภูวนาท  คงไสยะ บาํนาญ นายภานุกร คงไสยะ 4.00 

88 5013 ร.ต.ท.สุรชยั  ทบัทิมใจ บาํนาญ น.ส.กชกร  ทบัทิมใจ 4.00 

89 8161 พ.ต.ท.ไตรรัตน์  ศรีนิติญานนท์ บาํนาญ นนร.ยศพนธ์  ศรีนิติญานนท์ 3.10 

90 2910 ร.ต.อ.พชิิต  สนิทมจัโร บาํนาญ น.ส.สุภนิช  สนิทมจัโร 3.21 

91 7131 พ.ต.อ.รักษ ์ สิทธิสุราษฎร์ บาํนาญ น.ส.กมลพรรณ  สิทธิสุราษฎร์ 3.62 

92 1086 ร.ต.ต.จรูญ  หนูรัก บาํนาญ นายทตัพงศ ์หนูรัก 3.83 

93 2814 ร.ต.อ.สุเทพ  พุม่เถื�อน บาํนาญ น.ส.สุปราณี   พุม่เถื�อน 3.75 

94 9330 พ.ต.ท.เมธาพงศ ์ นาคปลดั บาํนาญ น.ส.เปรมหทยั  นาคปลดั 3.25 

95 9074 ร.ต.อ.หญิงศิริกรณ์    รัฐศิริกาญจน์ บาํนาญ นายภคพล  ปานดวง 3.55 

96 4721 ด.ต.กรีฑา  อาคะมา พระแสง นายณรงศกัดิ�   อาคะมา 3.40 

97 4350 ร.ต.ต.คณาธิป  ศรีไสยเพชร พระแสง น.ส.นนัทวรรณ  ศรีไสยเพชร 3.55 

98 7380 ด.ต.มนตรี  บาํรุงราชภกัดี พระแสง น.ส.กีรติกา  บาํรุงราชภกัดี 3.05 

99 10730 ร.ต.อ.จรัล  มากเพง็ พระแสง น.ส.ณฏัฐณิชา  มากเพง็ 3.22 

100 5002 ร.ต.ต.โสภณ  ศรีวกิะ พระแสง น.ส.สิริพตัร์   ศรีวกิะ 3.02 

101 5872 ด.ต.เทพกร  ริยาพนัธ์ พนุพนิ น.ส.ปิยฉตัร  ริยาพนัธ์ 3.50 

102 9952 ด.ต.สมภพ  ชุมชวด**** พนุพนิ นายกนัตวตัร  ชุมชวด**** 3.60 

103 7883 ด.ต.พยงุศกัดิ�   ทองแกว้เกิด พนุพนิ น.ส.ณฎัฐกฤตตา  ทองแกว้เกิด 3.25 

104 4545 ด.ต.สมมาต  ชูสงดาํ พนุพนิ นายศุภกร  ชูสงดาํ 3.79 

105 4545 ด.ต.สมมาต  ชูสงดาํ พนุพนิ นายวรีภทัร  ชูสงดาํ 3.16 

106 4770 ร.ต.ต.จิรพงษ ์ เหล่าประสิทธิ� พนุพนิ น.ส.มาริษา  เหล่าประสิทธิ� 3.25 

107 4529 ด.ต.ลือชยั  ใจเยน็ พนุพนิ นายภูมิภทัร  ใจเยน็ 3.17 

108 7843 ร.ต.ท.ธวชั  แกว้นิ�ม พนุพนิ น.ส.ทตัพร  แกว้นิ�ม 3.33 



ลาํดับ ทะเบียน ยศ-ชื�อ-สกลุ สังกดั ชื�อ - สกลุ บุตร ลายมือชื�อผู้รับเงินจํานวน  2,300  บาท

 ทุนการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี  ระดับอุดมศึกษา

109 5926 ด.ต.วรีะโชติ  อ่อนเอี�ยม ภ.จว.ส.ฎ น.ส.แกว้กานดา  อ่อนเอี�ยม 3.12 

110 3661 ด.ต.จกัรพงษ ์ วงสุยะ ภ.จว.ส.ฎ นายพรีพงษ ์ วงสุยะ 3.39 

111 6943 ด.ต.พฒันพงษ ์ ศรีอินทร์ ภ.จว.ส.ฎ นายพชัรพล  ศรีอินทร์ 3.26 

112 4320 ร.ต.อ.บุญรอด  จาํนงคพ์นัธ์ ภ.จว.สฎ นายกฤตนนท ์ จาํนงคพ์นัธ์ 3.90 

113 5033 ร.ต.อ.วราวธุ  วชัรานนท์ ภ.จว.สฎ น.ส.นิสากร วชัรานนท์ 3.67 

114 5128 ด.ต.เชี�ยวชาญ  ปิ� วท่าไม้ ภ.จว.สฎ น.ส.กฤษดาวดี  ปิ� วท่าไม้ 3.13 

115 9880 พ.ต.ท.วมินต ์ แสงอุทยั เมือง นายพนัแสง  แสงอุทยั 3.85 

116 6820 ด.ต.พนาวรรณ์  หว้งทรัพย์ เมือง นายดุลยฤทธิ�  หว้งทรัพย์ 3.07 

117 8490 ด.ต.ชาติชาย  ยิ�มซา้ย เมือง น.ส.ณฎัฐณิชา  ยิ�มซา้ย 3.12 

118 2517 ร.ต.อ.เรวตั   แพหีต เมือง น.ส.ชญานิษฐ ์ แพหีต 3.86 

119 9093 ด.ต.กนกพล    ศรีสาํราญ เมือง น.ส.สตัตบงกช  ศรีสาํราญ 3.00 

120 9889 ร.ต.อ.หญิงองัคณา  ดีดวง เมือง นายกุณากร  ดีดวง 3.32 

121 8319 ร.ต.อ..หญิงกรวรรณย ์ สงละเอียด เมือง น.ส.ชนญัชิดา  สงละเอียด 3.42 

122 4428 ร.ต.อ.เกียรติยศ  วฒันสิน เมือง นายกิตติพศ  วฒันสิน 3.21 

123 8257 ร.ต.อ.อุดมศกัดิ�   มาศมาลยั เมือง น.ร.ต.ปารุสก ์ มาศมาลยั 3.50 

124 8396 ร.ต.ต.โกวทิ  กิ�งแกว้ เมือง น.ส.สิริภทัร  กิ�งแกว้ 3.11 

125 5876 ด.ต.ศิริวฒัน์  ญาณสูตร เมือง นายจตุพล   ญาณสูตร 3.16 

126 3935 ด.ต.ชยัรัตน์  อินนุ่น เมือง น.ส.กญัญาภคั  อินนุ่น 3.04 

127 4944 พ.ต.ท.มนตช์ยั  แมนเมือง เมือง นายกฤตภาส  แมนเมือง 3.58 

128 9897 ร.ต.ต.วรัิตน์  ไข่ช่วย เมือง น.ส.สรินญา  ไข่ช่วย 3.05 

129 8269 ด.ต.สุชีพ  วสิมิตะนนัท์ เมือง นายวงศธร  วสิมิตะนนัท์ 3.00 

130 5004 ด.ต.ประสิทธิ�   เจียมวฒิุศกัดิ� เมือง นายอศันี  เจียมวฒิุศกัดิ� 3.35 

131 8833 ด.ต.ธิวา  ปัจฉิมทิศ เมือง นายปฐว ี  ปัจฉิมทิศ 3.64 

132 6690 ด.ต.ทรรศกัดิ�   หมั�นเพยีร เมือง นายภูรินทร์ หมั�นเพยีร 3.08 

133 8890 ด.ต.วรศกัดิ�     ร่มโพธิ� ทอง เมือง น.ส.กาญจนา  ร่มโพธิ� ทอง 3.28 

134 5004 ด.ต.ประสิทธิ�   เจียมวฒิุศกัดิ� เมือง น.ส.ณฎัฐณิชา  เจียมวฒิุศกัดิ� 3.27

135 8440 ร.ต.ต.ไพโรจน์  จาํนงคท์อง โมถ่าย น.ส.ลลิตวดี  จาํนงคท์อง 3.17 



ลาํดับ ทะเบียน ยศ-ชื�อ-สกลุ สังกดั ชื�อ - สกลุ บุตร ลายมือชื�อผู้รับเงินจํานวน  2,300  บาท

 ทุนการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี  ระดับอุดมศึกษา

136 8443 ด.ต.สยาม  ธิมากุล โมถ่าย น.ส.จิรัชยา  ธิมากุล 3.19 

137 4281 ด.ต.สมบติั  ศรีลาพฒัน์ วภิาวดี นายจกัรพงษ ์ ศรีลาพฒัน์ 3.85 

138 6898 พ.ต.ท.กาํธร  จนัทร์ฉาย วภิาวดี นายธนากร  จนัทร์ฉาย 3.53 

139 10896 ด.ต.ธยศ  ศรีสุวรรณ วภิาวดี น.ส.พชิามญชุ ์ ศรีสุวรรณ 3.21 

140 4845 ร.ต.ต..คณิต  ภูขะมา วภิาวดี น.ส.ปราญิชา  ภูขะมา 3.19 

141 5688 ด.ต.อนนัต ์ วรรณทอง วภิาวดี น.ส.มณทิรา  วรรณทอง 4.00 

142 7875 ด.ต.ธีรวฒิุ  ทยาวฒิุกุล วภิาวดี น.ส.ญาดา  ทยาวฒิุกุล 3.25 

143 7077 ด.ต.ทวรัีตน์  นาคทน วภิาวดี น.ส.ทิพวรรณ  นาคทน 3.42 

144 3869 ร.ต.อ.คาํนึง  ธรรมโชติ เวยีงสระ น.ส.ชนินาถ  ธรรมโชติ 3.05 

145 4908 พ.ต.ท.อธิวฒัน์  ชาํนาญกิจ เวยีงสระ น.ส.ปภฒัวริญญ ์ ชาํนาญกิจ 3.44 

146 5882 ด.ต.ประยรู  เทพนิมิตร เวยีงสระ นายวรรณเทพ เทพนิมิตร 3.28 

147 9035 พ.ต.ท.กษิดิ� เดช  เตม็ยอด ศฝร.ภ.8 นายนฤเทพ  เตม็ยอด 3.63 

148 5807 ด.ต.พฒันา  สงยอ้ย ศฝร.ภ.8 น.ส.กมลวรรณ  สงยอ้ย 3.60 

149 10222 ด.ต.เสรี  จริตงาม ศฝร.ภ.8 น.ส.พชิญาภรณ์  จริตงาม 3.48 

150 9217 พ.ต.ท.จิรัชฌานนท ์ สุรกุล ศฝร.ภ.8 น.ส.ปัณฑิตา  มาริ  สุรกุล 3.58 

151 8591 พ.ต.ท.พงษสิ์ทธิ�   ทั�วจบ ศฝร.ภ.8 น.ส.กาญจนาลกัษณ์ ทั�วจบ 3.27 

152 4525 ร.ต.ต.จกัราวชิญ ์ สร้อยสนธิ� ศฝร.ภ.8 น.ส.ธนัยาภทัร์  สร้อยสนธิ� 3.63 

153 4525 ร.ต.ต.จกัราวชิญ ์ สร้อยสนธิ� ศฝร.ภ.8 น.ส.ปิยพชัร สร้อยสนธิ� 3.25 

154 10223 ด.ต.เสรี  จริตงาม ศฝร.ภ.9 นายพรีวชิญ ์ จริตงาม 3.19 

155 9162 พ.ต.ท.หญิงเดือนเพญ็  มีแกว้ ศพฐ.8 น.ส.พจณิชา  มีแกว้ 3.21 

156 5158 ด.ต.หญิง กมลทิพย ์ บาํรุง ศพฐ.8 น.ส.บุญญิสา  บาํรุง 3.31 

157 9565 ร.ต.อ.หญิงลาํดวน  แยม้แกว้ เสวยีด น.ส.ธนญัญา   แยม้แกว้ 4.00 

158 6941 ด.ต.สุวทิย ์ ณ นคร เสวยีด น.ส.สุพชิญา  ณ นคร 3.67 

159 4232 ด.ต.ชูชาติ  เพง็ปอภาร เสวยีด น.ส.ชวาลิน  เพง็ปอภาร 3.07 

160 7628 ร.ต.ต.เกษม  นิลจินดา เสวยีด นายกฤษณะ  นิลจินดา 3.17 

  รวม  160    ราย


