
ลาํดบั เอกสาร ทะเบียน ยศ  ช่ือ - ช่ือสกลุ สังกดั ช่ือบุตร บัญชีเลขที่

1 10 3661 ร.ต.ต.จกัรพงษ ์ วงสุยะ กก.สส.(รวม นปพ.) นายณฐัพงศ ์ วงสุยะ
2 1 5926 ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอ่ียม กก.สส.(รวม นปพ.) น.ส.แกว้กานดา  อ่อนเอ่ียม
3 169 6029 ด.ต.ธนกร  รักสะอาด กก.สส.(รวม นปพ.) น.ส.นนัทน์ภสั  รักสะอาด
4 8 6195 ด.ต.พงษศ์กัด์ิ  สมาธิ กก.สส.(รวม นปพ.) นายวิชยตุม ์ สมาธิ
5 291 8903 พ.ต.ท.ก.จารุ  สงัขมรรทร กก.สส.(รวม นปพ.) นายนาวิน  สงัขมรรทร
6 38 11039 ด.ต.ไกรสิทธ์ิ จิตราภิรมย์ กก.สส.(รวม นปพ.) น.ส.ลกัษิกา จิตราภิรมย์
7 202 11052 พ.ต.ต.ลทัธกร อินทสุวรรณ กก.สส.(รวม นปพ.) นายคมสนั  อินทสุวรรณ
8 93 2750 ร.ต.ท.วนัชยั  กาญจนะ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ธญัลกัษณ์  กาญจนะ
9 281 3866 ด.ต.สมเชาว ์ ชูเดช กาญจนดิษฐ์ น.ส.สรีวรรณ ชูเดช
10 176 3904 ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง กาญจนดิษฐ์ นายกนัตช์ญุตม ์ มากดว้ง
11 285 4129 ร.ต.ต.สุนทร  ศรีภกัดี กาญจนดิษฐ์ นายนิธิ  ศรีภกัดี
12 279 4596 ด.ต.จิระวฒัน ์ จิตตจ์ง กาญจนดิษฐ์ นายสุภทัรพงศ ์จิตตจ์ง
13 283 5315 ด.ต.วรรชยั  จนัทรทิพย์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.อญัชิสา  จนัทรทิพย์
14 277 6335 ด.ต.พนัธ์ุไทย  วชิรัตน์ กาญจนดิษฐ์ นายพิจิก  วชิรัตน์
15 278 6335 ด.ต.พนัธ์ุไทย  วชิรัตน์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.นภาลยั  วชิรัตน์
16 284 6338 ด.ต.ธนากฤต  ช่ืนพร้อม กาญจนดิษฐ์ นายเลิศวสนัต ์ ช่ืนพร้อม
17 282 6532 ด.ต.ธเนศ  รักษาพราหมณ์ กาญจนดิษฐ์ นางสาวรักษยา  รักษาพราหมณ์
18 303 6753 ร.ต.อ.ศิรณฎัฐ ์ สาริพฒัน์ กาญจนดิษฐ์ นายณทัฐภสั  สาริพฒัน์
19 304 6753 ร.ต.อ.ศิรณฎัฐ ์ สาริพฒัน์ กาญจนดิษฐ์ นายฐปนสั  สาริพฒัน์
20 280 6960 ด.ต.บุญชยั  เร็วเรียบ กาญจนดิษฐ์ นายณฐัชนน  เร็วเรียบ

21 274 7703 ด.ต.สุพจน ์ ดาํคุม้ กาญจนดิษฐ์ นายชยัวฒัน ์ ดาํคุม้
22 275 7703 ด.ต.สุพจน ์ ดาํคุม้ กาญจนดิษฐ์ นายพีระพงษ ์   ดาํคุม้

23 60 8619 ร.ต.อ.ธนวฒัน ์ สุวรรณเรืองศรี กาญจนดิษฐ์ นายธนภทัร  สุวรรณเรืองศรี
24 61 8619 ร.ต.อ.ธนวฒัน ์ สุวรรณเรืองศรี กาญจนดิษฐ์ นายพฒิุพงศ ์ สุวรรณเรืองศรี
25 50 3588 พ.ต.ต.สิทธิโชค  สายชู เกาะเต่า นายภริูวชัร์  สายชู
26 105 4708 พ.ต.ต.สมศกัด์ิ  จุเส้ง เกาะเต่า น.ส.แพรวพรรณ  จุเส้ง
27 333 8738 ด.ต.จารุวฒัน ์ พราหมเ์อม เกาะเต่า นายภคัวตั  พราหมณ์เอม
28 329 5613 ด.ต.สุชาติ  ช่วยพิชยั เกาะพะงนั น.ส.พิมพพ์ิชญา  ช่วยพิชยั
29 197 6157 ร.ต.ท.สมศกัด์ิ  ทองหวาน เกาะพะงนั นายณฐัภทัร  ทองหวาน
30 124 9911 พ.ต.ท.ธนวฒัน ์ สุขคะตะ เกาะพะงนั นายร้อยตะวนั  สุขคะตะ
31 294 10238 พ.ต.ท.จิรวตัร  ไตรเมศ เกาะพะงนั น.ส.จิรัฐิพร  ไตรเมศ
32 338 3901 ร.ต.ต.นิกร  อินทรสุวรรณ เกาะสมุย นายณฐันนท ์ อินทรสุวรรณ
33 220 4623 ร.ต.อ.สชัฌุกร  คงปรก เกาะสมุย นายทิฆมัพร  คงปรก
34 217 5413 ด.ต.ธวตัรชยั  ถ่ินหวัเตย เกาะสมุย นายธีระวฒัน ์  ถ่ินหวัเตย
35 219 5585 ด.ต.ศรชยั  สมัพนัธ์ เกาะสมุย น.ส.ณฐักานต ์ สมัพนัธ์

รายช่ือสมาชิกยืน่ขอรับทุนการศึกษาบุตร ประเภททุนส่งเสิมระดบัอนุปริญญา-ปริญญาตรี     ทุนละ 1,300 บาท
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36 312 7791 ร.ต.อ.ไพรทูล  แกลว้ทนงค์ เกาะสมุย น.ส.พิมลรัตน ์ แกลว้ทนงค์
37 216 8229 ร.ต.ต.สุนทร  อนุกลู เกาะสมุย น.ส.ธิตินนัต ์ อนุกลู
38 218 9266 ด.ต.สุริยน  ขอ้ยีแ่ซ่ เกาะสมุย นายสุทิวสั  ขอ้ยีแ่ซ่
39 149 5112 ร.ต.อ.วชัรินทร์  ชอ้งทอง ขนุทะเล นายศุภกร  ชอ้งทอง
40 144 5462 ด.ต.ธีรชยั  ชูช่วย ขนุทะเล นายชิษณุพงศ ์ ชูช่วย
41 52 7514 ร.ต.อ.สนัติ  สกักะมงคลศิริ ขนุทะเล นายสิริวฒัน ์ สกักะมงคลศิริ
42 208 7845 ด.ต.เกริกไกร  หนูสุวรรณ ขนุทะเล น.ส.ญาณิศา  หนูสุวรรณ
43 243 4211 ร.ต.ท.สุรพล  เทพเล่ือน เขานิพนัธ์ นายวรพล   เทพเล่ือน
44 244 5335 ด.ต.สมพร  ทองเสน เขานิพนัธ์ นายณฐัภทัร  ทองเสน
45 337 5811 ด.ต.วิโรจน ์ พานชาตรี เขานิพนัธ์ น.ส.ศศิกานต ์ พานชาตรี
46 54 5812 ด.ต.อนนัท ์ อนุกลู เขานิพนัธ์ น.ส.ปิยนนัท ์ อนุกลู
47 298 6701 พ.ต.ท.ธีระวฒัน ์ มีรอสอ เขานิพนัธ์ น.ส.ธญัรดี  มีรอสอ
48 53 7317 ร.ต.ต.มงคล  จินา เขานิพนัธ์ น.ส.พรรณนิภา  จินา
49 245 7983 ด.ต.ไพทูลย ์ ธรฤทธ์ิ เขานิพนัธ์ น.ส.สิริวรรณ   ธรฤทธ์ิ
50 55 9376 ร.ต.อ.นฤคม  คุ่ยยกสุย เขานิพนัธ์ นายฐิรวฒัน ์  คุ่ยยกสุย
51 210 5731 ด.ต.ชุมพร  บาํรุงรัตน์ คีรีรัฐนิคม นายพงษศ์กัด์ิ  บาํรุงรัตน์
52 15 6887 ด.ต.วราวธุ  ปลองภยั คีรีรัฐนิคม นายนราวิทย ์ ปลองภยั
53 254 9665 ร.ต.อ.ฉตัรชยั  คงพรศิริ คีรีรัฐนิคม น.ส.ผอ่งพรรณ  คงพรศิริ
54 211 6962 ร.ต.อ.ถาวร  พลูนวล คีรีรัฐนิคิม นายรัฐนนัท ์ พลูนวล
55 258 9373 ด.ต.วิมล  หม่ืนชนะ เคียนชา นางสาววรรณภา  หม่ืนชนะ
56 299 11070 พ.ต.ท.พยงศกัด์ิ  เพชรรอบ เคียนชา น.ส.ปวีณ์ธิดา  เพชรรอบ

57 115 4285 ด.ต.วิสิทธ์ิ  สงคช่์วย เคียนซา น.ส.ดารารัตน ์ สงคช่์วย
58 302 5104 ด.ต.สุพจน ์ นอ้ยจีน เคียนซา นายพฤทธ์  นอ้ยจีน
59 117 5598 ร.ต.อ.สุนทร  เลิศเกียรติบญัชา เคียนซา นายศุภณฐั  เลิศเกียรติบญัชา
60 301 5976 ด.ต.สมนึก  จนัทร์เพชร เคียนซา นายปริญญา  จนัทร์เพชร
61 20 6284 ร.ต.อ.สมเกียรติ  สงัขน์าค เคียนซา น.ส.ธีราพร  สงัขน์าค
62 300 6610 ด.ต.สุระสิทธ์ิ  คงแหลม เคียนซา นายเสฎฐวฒิุ คงแหลม

63 267 6757 ร.ต.อ.ฉตัรกมล  สายณัห์ เคียนซา น.ส.เกณิกา  สายณัห์
64 168 7050 ด.ต.สุธรรม  ดารารัตน์ เคียนซา นายรัชชานนท ์ ดารารัตน์
65 114 7168 ด.ต.จิระวทุธ  ศรีวิรักษ์ เคียนซา นายธนกร   ศรีวิรักษ์
66 106 7433 ด.ต.ณรงคช์ยั  สงัขภิรมย์ เคียนซา นายยศกร  สงัขภิรมย์
67 228 8475 ด.ต.สุวฒัน ์ จนัทร์แจ่ม เคียนซา นายคุณานนต ์ จนัทร์แจ่ม
68 157 8828 พ.ต.ท.บณัฑิต  จนัทร์แสง เคียนซา น.ส.ปภสัวรรณ  จนัทร์แสง
69 116 9500 พ.ต.ท.โชคชยั  สุทธิเมฆ เคียนซา น.ส.ปัณฑิตา  สุทธิเมฆ
70 147 5521 ด.ต.โอภาส  เดชะราช ชยับุรี ด.ช.ศุภณฐั  เดชะราช



ลาํดบั เอกสาร ทะเบียน ยศ  ช่ือ - ช่ือสกลุ สังกดั ช่ือบุตร บัญชีเลขที่

รายช่ือสมาชิกยืน่ขอรับทุนการศึกษาบุตร ประเภททุนส่งเสิมระดบัอนุปริญญา-ปริญญาตรี     ทุนละ 1,300 บาท

71 297 5886 ด.ต.ประมวล  ชูช่วยสุวรรณ ชยับุรี ด.ญ.ปุญญิศา  ชูช่วยสุวรรณ
72 296 5888 ด.ต.สหสั  นวลช่วย ชยับุรี นายเกริกชยั  นวลช่วย
73 148 7159 ด.ต.สุขรัตน ์ รัตนรังษี ชยับุรี นายภริูณฐั  รัตนรังษี

74 318 4489 ด.ต.สมัพนัธ์  ทองสมุทร ไชยา น.ส.ธนัยพร  ทองสมุทร
75 184 4788 ร.ต.ต.อษัฎาวธุ  เหมาะประมาณ ไชยา นายณฐัพงศ ์ เหมาะประมาณ

76 110 5590 ด.ต.อุทยั  ชาญณรงค์ ไชยา น.ส.อรปวีณ์   ชาญณรงค์
77 162 5823 ร.ต.อ.พมร  พทุธพนัธ์ ไชยา น.ส.ญาณินี  พทุธพนัธ์
78 317 5827 ด.ต.ศฤงคาร  พฒัฉิม ไชยา น.ส.กมลวรรณ  พฒัฉิม
79 109 6644 ด.ต.วฒันา  สองสมุทร ไชยา นายศุภวิชญ ์ สองสมุทร
80 190 8763 ด.ต.วิทยา  เพิ่มพารารักษ์ ไชยา น.ส.ณฐัรุจา  เพิ่มพารารักษ์
81 185 4246 ร.ต.ต.สุริยา  เศษมา ไชยา นายรัชชานนท ์ เศษมา
82 136 6480 พ.ต.อ.สุทธิ  นิติอคัรพงศ์ ดอนสกั นายธิติภมิู  นิติอคัรพงศ์
83 167 8884 พ.ต.ท.สิริชยั  ทิพยบ์รรพต ดอนสกั น.ส.ณชัชา  ทิพยบ์รรพต
84 74 10588 ด.ต.ธรณสั  พรอนนัตไ์พศาล ดอนสกั นายธนชั  พรอนนัตไ์พศาล
85 77 4029 ด.ต.กณิศพงศ ์ ชินวงศ์ ต่างจงัหวดั นายจตุรวิทย ์ ชินวงศ์
86 65 4362 พ.ต.ต.เพชรสวสัด์ิ  สทานสตัย์ ต่างจงัหวดั น.ส.นนัทฉตัร  สทานสตัย์
87 85 5091 ด.ต.จิรวฒั  เกล้ียงเกลา ต่างจงัหวดั นายพชัรพล  เกล้ียงเกลา

88 64 5464 พ.ต.ต.อรุณ  เจริญรักษ์ ต่างจงัหวดั นายณภทัร   เจริญรักษ์
89 201 5517 ร.ต.อ.สุชาติ  หนูชยัแกว้ ต่างจงัหวดั นายกฤษฎา  หนูชยัแกว้
90 98 5640 ด.ต.สมมิตร  หม่อมนวล ต่างจงัหวดั นายชชัวาลย ์ หม่อมนวล
91 313 6702 พ.ต.ท.มงคล  ทองคาํ ต่างจงัหวดั นายธญัพิสิษฐ ์ ทองคาํ
92 163 7068 ร.ต.ต.สนัทดั  เนียมสุวรรณ ต่างจงัหวดั น.ส.ณฐัธิดา  เนียมสุวรรณ
93 276 7196 วา่ท่ี พ.ต.ต.วินยั  ร่ืนรส ต่างจงัหวดั นายเรืองชยั  ร่ืนรส
94 21 7365 ด.ต.จุฑา  ชาํนาญอกัษร ต่างจงัหวดั น.ส.บุรัสกร  ชาํนาญอกัษร
95 33 7539 ร.ต.อ.อภิชาติ  พรหมมนตรี ต่างจงัหวดั น.ส.พิชญสิ์นี  พรหมมนตรี
96 181 7557 พ.ต.ท.นุกลู  แกว้ปลอด ต่างจงัหวดั นายยศภทัร   แกว้ปลอด
97 171 7595 พ.ต.ท.สามารถ  ไกรสิทธ์ิ ต่างจงัหวดั นายปัณณวฒัน ์ไกรสิทธ์ิ
98 191 7600 ด.ต.ถวิล  สุจริตธุระการ ต่างจงัหวดั น.ส.ภทัรญาดา  สุจริตธุระการ
99 192 7600 ด.ต.ถวิล  สุจริตธุระการ ต่างจงัหวดั นายภริูณฐั  สุจริตุระการ

100 251 7950 พ.ต.ต.หญิง ภสัพชิญช์า  เตชะสถิตยด์ลโชติ ต่างจงัหวดั นายอคัรนนัท ์ เตชะสถิตยด์ลโชติ
101 207 8025 พ.ต.ท.เจริญ  เกิดแกว้ ต่างจงัหวดั นายธนภทัร  เกิดแกว้
102 256 8144 ร.ต.ต.จรูญ  รักราวี ต่างจงัหวดั น.ส.กลุณฐํ  รักราวี
103 140 8887 ร.ต.ต.นทีธร   เพง็จาํรัส ต่างจงัหวดั น.ส.จิตติมา  เพง็จาํรัส
104 62 9647 ด.ต.ศุภชยั  จอมพิทกัษ์ ต่างจงัหวดั น.ส.กญัทิมา  จอมพิทกัษ์
105 118 10109 ด.ต.นพดล  สามเค้ียม ต่างจงัหวดั น.ส.กวิสรา  สามเค้ียม
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106 76 10202 พ.ต.ต.ธชัพงศ ์ พริกคง ต่างจงัหวดั น.ส.หทยัภทัร   พริกคง
107 261 10316 ด.ต.ประเสริฐ  องักาบ ต่างจงัหวดั นายณฐพฤทธ์   องักาบ
108 230 5433 ด.ต.สุรเดช  สุทธิรักษ์ ตาํรวจนํ้า น.ส.จุฬาลกัษณ์  สุทธิรักษ์
109 229 6115 ด.ต.มลชยั  เศรษฐมาน ตาํรวจนํ้า น.ส.ณฐัธิดา  เศรษฐมาน
110 232 8225 ด.ต.เสรี  สะสมสงค์ ตาํรวจนํ้า น.ส.เบญจวรรณ  สะสมสงค์
111 100 8929 ด.ต.สุรชยั  สดศรี ตาํรวจนํ้า นายนนัทวฒัน ์ สดศรี
112 121 8985 ร.ต.ต.นพพร  หวานสมัฤทธ์ิ ตาํรวจนํ้า น.ส.พชัรพร  หวานสมัฤทธ์ิ
113 231 9003 ด.ต.สนัติ  ผลเลิศ ตาํรวจนํ้า นายสิปปนนท ์ ผลเลิศ
114 120 9536 ด.ต.ธวชัชยั  ก่ิงทอง ตาํรวจนํ้า นายพีรณฐั  ก่ิงทอง
115 119 9580 ด.ต.หญิงกาญจนา  ทองวุน่ ตาํรวจนํ้า น.ส.จิณณพตั  ทองวุน่
116 295 4735 ด.ต.บรรพต  วรรณวิริยะ ท่าฉาง นายศุภวชิญ ์ วรรณวิริยะ
117 14 5711 ด.ต.วิวฒัน ์ ตรียวง ท่าฉาง นายอรรถกร  ตรียวง
118 287 6200 ด.ต.สมยศ  วารีวะนิช ท่าฉาง น.ส.ญาณินท ์ วารีวะนิช

119 288 6200 ด.ต.สมยศ  วารีวะนิช ท่าฉาง น.ส.สาธิตา   วารีวะนิช

120 80 8138 ด.ต.วิชาญ  จตัตุพงศ์ ท่าฉาง น.ส.แพรววนิต  จตัตุพงศ์

121 92 9041 ร.ต.ต.จิโรจ  ศกัด์ิศรี ท่าฉาง น.ส.อณญัญา  ศกัด์ิศรี
122 123 10804 ด.ต.สุทธิพงศ ์ นวลไทย ท่าฉาง น.ส.สุชานาถ  นวลไทย
123 249 4599 ร.ต.ท.สุชาติ  ไชยวิเชียร ท่าชนะ น.ส.ชลธิชา   ไชยวิเชียร
124 252 6527 ด.ต.อุทยั  กมุลี ท่าชนะ น.ส.อรวรรณ   กมุลี
125 226 6778 ร.ต.ต.วชัรินทร์  จนัทวงศ์ ท่าชนะ น.ส.อภิชญา  จนัทวงศ์
126 227 9923 ร.ต.ต.ประทีป  ทศันงาม ท่าชนะ น.ส.ปทิตตา  ทศันงาม

127 204 11059 ร.ต.อ.จุมพฎ เจาะขาว ท่าชนะ นายกษิดิศ  เจาะขาว

128 59 3365 ร.ต.ต.นคร  จนัทร์แกว้ ท่าชี นายนิติศกัด์ิ  จนัทร์แกว้
129 182 4800 ด.ต.ธนนัตท์ศัน ์ วิทยปรีชากลุ ท่าชี นายภคพณ   วิทยปรีชากลุ
130 158 6792 ด.ต.มนตรี  เพชรโพธ์ิ ท่าชี น.ส.สกลุเพชร  เพชรโพธ์ิ
131 164 7098 ด.ต.สุรศกัด์ิ  เกตุวิชิต ท่าชี นายกฤษณะ  เกตุวิชิต
132 165 7098 ด.ต.สุรศกัด์ิ  เกตุวิชิต ท่าชี น.ส.กญัจนา  เกตุวิชิต
133 63 7375 ด.ต.ประมวล  บุญมาก ท่าชี น.ส.พิชชาภรณ์  บุญมาก
134 183 7376 ด.ต.พงคท์ร  พวงแกว้ ท่าชี น.ส.จิราวรรณ  พวงแกว้
135 84 4292 ร.ต.ต.สมภาศ  สุพรรณดิษฐ์ บก.สส.ภ.8 นายศุภฤกษ ์ สุพรรณดิษฐ์

136 101 4322 ด.ต.อนุเทพ  อินทชาติ บก.สส.ภ.8 นายวรธน  อินทชาติ
137 102 4322 ด.ต.อนุเทพ  อินทชาติ บก.สส.ภ.8 น.ส.ณฐัาชล อินทชาติ
138 112 4790 ด.ต.อาํพล  สุวรรณโชโต บก.สส.ภ.8 นายอนพทัย ์ สุวรรณโชโต
139 56 4918 ด.ต.วิเชียร  วดัไชย บก.สส.ภ.8 น.ส.วิชิดา  วดัไชย
140 273 5530 ด.ต.ณรงคช์ยั  ช่วยสม บก.สส.ภ.8 น.ส.พิษญสิ์นี  ช่วยสม



ลาํดบั เอกสาร ทะเบียน ยศ  ช่ือ - ช่ือสกลุ สังกดั ช่ือบุตร บัญชีเลขที่

รายช่ือสมาชิกยืน่ขอรับทุนการศึกษาบุตร ประเภททุนส่งเสิมระดบัอนุปริญญา-ปริญญาตรี     ทุนละ 1,300 บาท

141 103 5539 ด.ต.ธนกฤต  พรัดชู บก.สส.ภ.8 น.ส.ญาณฐักานต ์ พรัดชู
142 104 5539 ด.ต.ธนกฤต  พรัดชู บก.สส.ภ.8 นายเดชาวตัร  พรัดชู
143 150 5540 ด.ต.ธรรมรัตน ์ สรรพิบูลย์ บก.สส.ภ.8 นายวิศิษฐพ์ล   สรรพิบูลย์
144 203 5702 พ.ต.อ.สถาพร  พฒันรักษ์ บก.สส.ภ.8 น.ส.สิตานนั  พฒันรักษ์
145 286 5906 ด.ต.สมศกัด์ิ  อกัษรคง บก.สส.ภ.8 นายชยัชาญ  อกัษรคง
146 99 6447 ด.ต.วิสิทธิพร  ละออสุวรรณ บก.สส.ภ.8 น.ส.วริศรา  ละออสุวรรณ
147 161 7129 ด.ต.ชชัชยั  ชนะประเสริฐ บก.สส.ภ.8 น.ส.ภทัรมาส  ชนะประเสริฐ
148 215 7251 ด.ต.ฉตัรชยั  วิชิตชู บก.สส.ภ.8 น.ส.สรุตา  วิชิตชู
149 178 7367 ด.ต.เสกสรร  ทาระบา บก.สส.ภ.8 น.ส.วิชุดา  ทาระบา
150 214 7440 ร.ต.ต.ศรัณย ู สุขภิมนตรี บก.สส.ภ.8 น.ส.กนัติชา  สุขภิมนตรี
151 68 7530 ร.ต.อ.อิสระ  ครองระวะ บก.สส.ภ.8 น.ส.พีรยา  ครองระวะ
152 113 7682 ด.ต.หญิง สมใจ  รุ่งเรืองรัตน์ บก.สส.ภ.8 นายนิติภมิู  สานนท์
153 180 8448 ด.ต.จาํนง  วนัทา บก.สส.ภ.8 นายศกัรินทร์   วนัทา
154 305 4503 ร.ต.อ.รณชยั  วรภณัฑว์ิศิษฎ์ บก.อก.ภ.8 นายนพวิชญ  วรภณัฑว์ิศิษฎ์
155 18 5591 ร.ต.อ.ชวน  เหลก็เจริญ บก.อก.ภ.8 น.ส.ณฐักฤตา  เหลก็เจริญ
156 6 8008 พ.ต.อ.โฆสิต  มณีอุปถมัภ์ บก.อก.ภ.8 นายเตชสิทธ์ิ  มณีอุปถมัภ์
157 17 9736 พ.ต.ท.หญิงณฏัฐพชัร์  สร้อยงาม บก.อก.ภ.8 นายนฤเมฆ  ผดุผอ่ง
158 111 9912 ร.ต.อ.หญิงจรัสดาว  หิรัญรัตน์ บก.อก.ภ.8 นายปิยงักรู  หิรัญรัตน์
159 131 5114 ร.ต.อ.วิเศษ  ชูพยคัฆ์ บ่อผดุ น.ส.เนตรศุภางค ์  ชูพยคัฆ์
160 132 5114 ร.ต.อ.วิเศษ  ชูพยคัฆ์ บ่อผดุ น.ส.ภสัสุรางค ์  ชูพยคัฆ์
161 130 5936 ด.ต.เกรียงศกัด์ิ  เกตุทอง บ่อผดุ น.ส.กีรติ  เกตุทอง
162 134 6516 ด.ต.ธวธุ  จนัทฤทธ์ิ บ่อผดุ นายธีราวฒิุ  จนัทฤทธ์ิ
163 153 6517 ร.ต.อ.ภทัรพล  อุบลกาญจน์ บ่อผดุ น.ส.ภทัราวดี  อุบลกาญจน์
164 48 6741 ด.ต.ธงชยั  สุขปาน บ่อผดุ น.ส.เนติมา  สุขปาน
165 49 7592 พ.ต.ท.จารุ  เพช็รปาน บ่อผดุ น.ส.จนัทกานต ์ เพช็รปาน
166 129 9068 ด.ต.อรุณ  สีชุม บ่อผดุ นายนรบดี  สีชุม
167 12 3458 ร.ต.ต.อนุชน  ฉิมละ บางมะเด่ือ น.ส.ศิโรรัตน ์ ฉิมละ
168 47 6246 ด.ต.ธนะสิทธ์ิ  อินทแสง บางมะเด่ือ นายธนบดินทร์ อินทแสง
169 45 7281 ด.ต.พงษพ์ิพฒัน ์ สุธาพจน์ บางมะเด่ือ น.ส.ดวงกมล  สุธาพจน์
170 44 7799 ร.ต.ท.สุธรรม  สุขเกษม บางมะเด่ือ น.ส.สตกมล  สุขเกษม
171 46 9472 ด.ต.สุรเชษฎ ์ สพานทอง บางมะเด่ือ นายชยณฐั  สพานทอง
172 78 7492 พ.ต.ท.บญัชร  วฒันะปรีชาพงศ์ บางสวรรค์ น.ส.บณัฑิตา  วฒันะปรีชาพงศ์
173 339 4302 ด.ต.วฒิุรงค ์ อาํลอย บา้นตาขนุ น.ส.อภิษฐา  อาํลอย
174 340 4302 ด.ต.วฒิุรงค ์ อาํลอย บา้นตาขนุ น.ส.อภิษฎา  อาํลอย
175 90 6096 ด.ต.ธีระพงษ ์ ศึกเสือ บา้นตาขนุ นายจารุวฒัน ์ ศึกเสือ
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176 323 6273 ด.ต.ปรีดี  บุษยเ์พชร บา้นตาขนุ น.ส.ธญัชนก  บุษยเ์พชร
177 70 6790 ร.ต.อ.วฒันา  ศรีศิลป์ บา้นตาขนุ น.ส.อโณทยั  ศรีศิลป์
178 209 6934 พ.ต.ท.พิศ  ยิม้เยื้อน บา้นตาขนุ นายภมิู  ยิม้เยื้อน
179 311 4605 ด.ต.ธนูศกัด์ิ  รัตนคช บา้นนาเดิม น.ส.ศิรินนัท ์ รัตนคช
180 314 4826 ด.ต.จรงค ์ ไกรถ่ิน บา้นนาเดิม นายอภิสิทธ์ิ  ไกรถ่ิน
181 69 5307 พ.ต.ท.สมพร  เกิดกลุ บา้นนาเดิม น.ส.ชนิกานต ์ เกิดกลุ
182 145 5606 ด.ต.สุนทร  บุตรสามบ่อ บา้นนาเดิม นายปัณณธร  บุตรสามบ่อ
183 327 4062 พ.ต.ต.สุชาติ  เก้ือฉิม บา้นนาสาร น.ส.ชนากานต ์ เก้ือฉิม
184 135 4351 ร.ต.อ.สิทธิชยั  รูปงาม บา้นนาสาร น.ส.สุทธิจิตตรา  รูปงาม
185 127 5148 ด.ต.หญิง วลัดี  คงพุม่ บา้นนาสาร นายรัฎฐาธิปัตย ์ คงพุม่
186 128 6710 ด.ต.อภิชยั  พฒันประดิษฐ์ บา้นนาสาร น.ส.ขวญัชนก  พฒันประดิษฐ์
187 11 7370 ด.ต.โชติพนัธ์  เขียวแดง บา้นนาสาร น.ส.ชนิกานต ์ เขียวแดง
188 138 8034 ด.ต.กิติศกัด์ิ  พฒันสิงห์ บา้นนาสาร นายจกัรพงษ ์ พฒันสิงห์
189 155 1086 ร.ต.ต.จรูญ  หนูรัก บาํนาญ นายนรวิชญ ์ หนูรัก
190 29 1980 ร.ต.อ.ไพฑูรย ์ ปัจฉา บาํนาญ น.ส.เบญจมาศ  ปัจฉา
191 40 2635 ร.ต.อ.ประคอง  หนูทบั บาํนาญ นายนพปฎล  หนูทบั
192 41 2635 ร.ต.อ.ประคอง  หนูทบั บาํนาญ น.ส.เขมมิกา  หนูทบั
193 223 3332 ร.ต.ท.จรัล  สุทธิพนัธ์ บาํนาญ น.ส.ธญัวรัตม ์ สุทธิพนัธ์
194 71 3666 ร.ต.ต.พงศพ์นัธ์  ศรีนาค บาํนาญ นายพงศกร  ศรีนาค
195 156 4033 พ.ต.ท.ไกรจกัร  สุดสาคร บาํนาญ นายธนสาร  สุดสาคร
196 58 4320 ร.ต.อ.บุญรอด  จาํนงคพ์นัธ์ บาํนาญ นายกฤตนนท ์ จาํนงคพ์นัธ์
197 308 4413 ร.ต.ต.พร่างเพชร  ใหญ่กวา่วงศ์ บาํนาญ นายธนวฒัน ์ ใหญ่กวา่วงศ์
198 16 6323 พ.ต.ท.รัตนชยั  นาคมุสิก บาํนาญ น.ส.ชนรดา นาคมุกสิก
199 263 6631 ร.ต.ท.ธนเดช  ชูแดง บาํนาญ น.ส.ปุญญิศา  ชูแดง
200 5 6900 ร.ต.อ.วิจิตร  พลูสวสัด์ิ บาํนาญ นายภาณุวฒัน ์ พลูสวสัด์ิ
201 2 6920 ร.ต.ต.จรูญ  ทองมีสุข บาํนาญ นายสหสัวรรษ  ทองมีสุข
202 306 6959 ร.ต.ท.ปิยะพจน ์ กิจสาํเร็จ บาํนาญ น.ส.ศนิกานต ์  กิจสาํเร็จ
203 320 7766 พ.ต.ท.ศิวนาถ  ลอดคูบอน บาํนาญ นายธนพล  ลอดคูบอน
204 271 7989 พ.ต.อ.อานนท ์ เดชรักษา บาํนาญ นายศุภณฐั  เดชรักษา
205 321 8016 ร.ต.ท.มานพ  เทียมมนู บาํนาญ น.ส.สุมาพร  เทียมมนู
206 4 8971 ร.ต.อ.ชุมพล  พรานเกิด บาํนาญ น.ส.ปวีณ์ธิดา  พรานเกิด
207 154 8987 ด.ต..ประสาน  สุขสุวรรณ บาํนาญ น.ส.ศิริวิมล  สุขสุวรรณ
208 9 9075 ร.ต.ต.สวสัด์ิ  ทองชนะ บาํนาญ นายปองณฐั  ทองชนะ
209 39 10419 ร.ต.อ.ประภาส  ช่วยยิม้ บาํนาญ นายณฐันนัท ์ ช่วยยิม้
210 34 3226 ร.ต.ต.สมพร  จุย้ทองคาํ พนม นายจกัรกฤษณ์   จุย้ทองคาํ
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211 72 4860 ร.ต.ท.สฤษฎ์ิชยั  วฒันประดิษฐ์ พนม น.ส.กิตติยาภรณ์  วฒันประดิษฐ์
212 325 5846 ด.ต.ธนนัดร  มีแกว้ พนม น.ส.กรรติมา  มีแกว้
213 73 6485 ด.ต.โสภณ  ชยัมงคล พนม นายภทัรพงค ์ ชยัมงคล
214 177 6593 ด.ต.ฑิตติ  สนิทรักษ์ พนม น.ส.อกัษราภคั  สนิทรักษ์
215 43 6624 ด.ต.สจัจะ  เสมียนเพชร พนม นายสุทธิศกัด์ิ   เสมียนเพชร
216 326 7734 ด.ต.สุริยะ  โมลี พนม น.ส.ภทัรวรรณ  โมลี
217 179 7844 ด.ต.โกศิษ  ขนุทน พนม นายยศธนกร  ขนุทน
218 324 4251 ด.ต.วิรัตน ์ อุ่นเมือง พนม  น.ส.ชลธิรา  อุ่นเมือง
219 28 3600 ด.ต.โสภณ  สวสัด์ิวงศ์ พระแสง น.ส.กรกนก  สวสัดิวงศ์
220 27 4061 ร.ต.อ..พิเชษฐ  อินทร์นาค พระแสง น.ส.กมุภธิ์ดา  อินทร์นาค
221 57 4478 ร.ต.ต.ปราโมทย ์ แสงสวา่ง พระแสง นายวราย ุ แสงสวา่ง
222 331 4722 ด.ต.ธญัญา  ชยัยศ พระแสง น.ส.ปวีณา  สมนุ่น
223 332 4722 ด.ต.ธญัญา  ชยัยศ พระแสง นายกองทพั  ชยัยศ
224 66 7930 ร.ต.ต.ชาญชยั  คาํตา พระแสง นายณชธฤต  คาํตา
225 173 7978 ด.ต.วิภาค  คงนวล พระแสง น.ส.ภาพิมล  คงนวล
226 172 7982 ร.ต.ต.เมตตา  สายใจบุญ พระแสง น.ส.ภทัรวลยั  สายใจบุญ
227 174 8487 พ.ต.ท.สุวฒัน ์ ราชรักษ์ พระแสง นายงามพนัธ์  ราชรักษ์
228 81 9511 ร.ต.อ.โยธิน  แยม้มีศรี พระแสง นายระพีพนัธ์     แยม้มีศรี
229 3 4530 ร.ต.ต.สุนทร  ศรีรักษา พนุพิน นายพลภทัร  ศรีรักษา
230 187 5874 ด.ต.นพรัตน ์ นุย้สุวรรณ พนุพิน นายไกรวิทย ์  นุย้สุวรรณ
231 330 5878 ร.ต.อ.ปรีชา  สมนุ่น พนุพิน น.ส.ปวีณา  สมนุ่น
232 315 5957 ร.ต.อ.สุชาติ  เพง็ชยั พนุพิน น.ส.สรัลพร  เพง็ชยั
233 189 6095 ด.ต.ยทุธนา  ปรีชาชาญ พนุพิน น.ส.ชนมน  ปรีชาชาญ
234 170 6404 ร.ต.อ.หญิงรุจจิรา  เบา้ทอง พนุพิน นายอนวชัร  เบา้ทอง
235 186 7833 ร.ต.อ.นพดล  ลาํใย พนุพิน นายธีรภทัร  ลาํใย
236 160 8015 ด.ต.ภทัธศกัด์ิ  นาทอง พนุพิน นายมฆวนั   นาทอง
237 188 8310 ร.ต.อ.สมชาย  มูสิกะ พนุพิน นายดิศณชั   มูสิกะ
238 319 9379 พ.ต.ท.วีระศกัด์ิ  ศิริมงคล พนุพิน นายกีรติ  ศิริมงคล
239 316 10786 พ.ต.ท.ศุภกิจ  ประยรูบุตร พนุพิน น.ส.ณิชกานต ์ ประยรูบุตร
240 266 6138 ร.ต.อ.ภาณุมาศ  ชูเก้ือ ภ.จว. นายจิรานุวตัน ์ ชูเก้ือ
241 198 4105 ด.ต.อาคม  รอดทอง ภ.จว.ส.ฎ นายญาณิน  รอดทอง
242 205 5642 พ.ต.อ.เชาวลิต  เล้ียงสุพงศ์ ภ.จว.ส.ฎ นายศุภรัศม์ิ เล้ียงสุพงศ์
243 79 6819 ร.ต.อ.หญิงสุธาทิพย ์ จิตสบาย ภ.จว.ส.ฎ น.ส.ฐิติชญา  จิตสบาย
244 213 6829 ร.ต.อ.ณฐัพงศ ์ นะพารา ภ.จว.ส.ฎ นายกฤตภาส  นะพารา
245 51 5642 พ.ต.อ.เชาวลิต  เล้ียงสุพงศ์ ภ.จว.สฎ น.ส.วริศรา  เล้ียงสุพงศ์
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246 13 4428 ร.ต.อ.เกียรติยศ  วฒันสิน เมือง นายกิตติพศ  วฒันสิน
247 265 5346 ด.ต.พนมไพร  ดาํมุณี เมือง น.ส.อภิชญา   ดาํมุณี
248 32 5954 ร.ต.ต.สุวรรณ  รุ่งสวสัด์ิ เมือง นายวรรณศกัด์ิ  รุ่งสวสัด์ิ
249 82 6140 ด.ต.อนิวชัร์  รัศมีพงศ์ เมือง นายศจักร  รัศมีพงศ์
250 86 6140 ด.ต.อนิวชัร์  รัศมีพงศ์ เมือง น.ส.ญาดา  รัศมีพงศ์
251 200 6690 ด.ต.ทรรศกัด์ิ  หมัน่เพียร เมือง นายภริูนทร์ หมัน่เพียร
252 87 6719 ร.ต.ต.สงัคม  เท่ียงปราณี เมือง น.ต.ท.ภทัรดนยั  เท่ียงปราณี
253 199 6820 ด.ต.พนาวรรณ์  หว้งทรัพย์ เมือง นายดุลยฤทธ์ิ หว้งทรัพย์
254 175 6904 ด.ต.สุรชยั  สุทธิช่วย เมือง นายณฐัพล  สุทธิช่วย
255 146 7069 ด.ต.ประเสริฐ  หนูพิชยั เมือง นรต.ญ.ธนชัชา  หนูพิชยั
256 206 7241 ด.ต.เริงณรงค ์ ชูกล่ิน เมือง นายณฐัภมิู  ชูกล่ิน
257 250 7241 ด.ต.เริงณรงค ์ ชูกล่ิน เมือง น.ส.ณฐมน  ชูกล่ิน
258 290 7684 ร.ต.ต.อนุวตัร  สุทธิเนียม เมือง น.ส.ณฐักานต ์ สุทธิเนียม
259 257 7882 ด.ต.เสน่ห์  ใจช่ืน เมือง นายอดิศยั  ใจช่ืน
260 272 8041 ด.ต.จิรมิตร  ใจหา้ว เมือง น.ส.ศรสวรรค ์ ใจหา้ว
261 88 8233 พ.ต.ท.ศุภฤกษ ์ จนัทร์ยนืยง เมือง น.ส.ปภสัสรณ์  จนัทร์ยนืยง
262 139 9309 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ  นวลโพยม เมือง นายนิพทัธพนธ์  นวลโพยม
263 107 10807 ด.ต.อนนัต ์ คงเรือง เมือง น.ส.ภทัทจารี  คงเรือง
264 307 5559 ร.ต.ต.สมัพนัธ์  ไพเมือง เมืองสุราษฎร์ธานี นายภริูวฒัน ์ ไพเมือง
265 22 7338 ร.ต.ต.ประเชิญ  ประจาํเขต โมถ่าย น.ส.พิมพล์ภสั  ประจาํเขต
266 137 8440 ร.ต.ต.ไพโรจน ์ จาํนงคท์อง โมถ่าย น.ส.ลลิตวดี  จาํนงคท์อง
267 196 10774 ด.ต.สุชาติ  สุวรรณเนาว์ โมถ่าย นายภราดร  สุวรรณเนาว์
268 141 4837 ร.ต.ต.นาวี  เมฆแกว้ วิภาวดี น.ส.มณฑกานต ์ เมฆแกว้
269 224 5815 ด.ต.สุชาติ  ธิปัตย์ วิภาวดี นายณฐัภทัร   ธิปัตย์
270 225 5815 ด.ต.สุชาติ  ธิปัตย์ วิภาวดี น.ส.ธมลวรรณ  ธิปัตย์
271 143 5824 ด.ต.สุภาพ  คชรัตน์ วิภาวดี น.ส.นฎัฐริณีย ์ คชรัตน์
272 19 6692 ด.ต.นิพนธ์  พลภกัดี วิภาวดี นายณฐัพงษ ์ พลภกัดี
273 142 9542 ด.ต.จาํรัส  สีนิล วิภาวดี น.ส.ปณิตา  สีนิล
274 23 10896 ด.ต.ธยศ  ศรีสุวรรณ วิภาวดี น.ส.ภทัรมยั  ศรีสุวรรณ
275 260 4328 ร.ต.ท.ทวี  มณีฉาย เวียงสระ นายกณัฑภทัร  มณีฉาย
276 246 4470 ร.ต.ต.ขจรเกียรติ  สวสัดี เวียงสระ นายศรีศรู   สวสัดี
277 247 4470 ร.ต.ต.ขจรเกียรติ  สวสัดี เวียงสระ นายเกริกเกียรติ  สวสัดี
278 67 5379 ด.ต.โชคดี  ศิริรัตน์ เวียงสระ น.ส.สุกฤตาพชัร ศิริรัตน์
279 310 5672 ด.ต.พรหมมาตร์  อภยัรัตน์ เวียงสระ นายสุรเดช  อภยัรัตน์
280 289 5783 ด.ต.ทวีวฒัน ์ จริงบาํรุง เวียงสระ นายเทพนรินทร์  จริงบาํรุง
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281 236 6292 ร.ต.อ.อุดม  เพชรผจญ เวียงสระ น.ส.ณริสสา  เพชรผจญ
282 235 6349 ร.ต.ต.วรพงษ ์ สิงหฬ เวียงสระ น.ส.หทัยา  สิงหฬ
283 248 6760 ด.ต.ปิยะนนัท ์ เน่ืองเยาว์ เวียงสระ น.ส.ณฐัณิชา  เน่ืองเยาว์
284 234 7635 ร.ต.ต.เสน่ห์  คงอ้ิว เวียงสระ นายชาคริต  คงอ้ิว
285 30 8006 ด.ต.เกรียงศกัด์ิ  เสือทอง เวียงสระ น.ส.วรรณฤดี   เสือทอง
286 31 8006 ด.ต.เกรียงศกัด์ิ  เสือทอง เวียงสระ นายฉตัรชยั   เสือทอง
287 237 8750 ด.ต.ธงชยั  สงัเพชร เวียงสระ น.ส.เรวดี  สงัเพชร
288 238 8750 ด.ต.ธงชยั  สงัเพชร เวียงสระ น.ส.อรอนงค ์ สงัเพชร
289 239 9757 ร.ต.ต.ณรงคศ์กัด์ิ  ติกขนา เวียงสระ น.ส.มณัฑนา  ติกขนา
290 242 9757 ร.ต.ต.ณรงคศ์กัด์ิ  ติกขนา เวียงสระ น.ส.เจนจิรา  ติกขนา
291 240 9879 ร.ต.อ.สุเมต  ทองอ่อน เวียงสระ นายปรัชนนัท ์ ทองอ่อน
292 241 9879 ร.ต.อ.สุเมต  ทองอ่อน เวียงสระ น.ส.นจันนัท ์ ทองอ่อน
293 159 4525 ร.ต.ต.จกัราวิชญ ์ สร้อยสนธ์ิ ศฝร.ภ.8 น.ส.ธนัยาภทัร์  สร้อยสนธ์ิ
294 91 4690 ร.ต.ต.บุญรอง  ยอดสวสัด์ิ ศฝร.ภ.8 น.ส.จีรณา  ยอดสวสัด์ิ
295 75 4814 ด.ต.สมชาย  ดวงมณี ศฝร.ภ.8 น.ส.นทัธิดา  ดวงมณี
296 151 4987 ด.ต.จิรชาติ  ศิลปภกัดี ศฝร.ภ.8 นายเตชณฐั  ศิลปภกัดี
297 322 5407 ด.ต.เรืองวิทย ์ นาคนอ้ย ศฝร.ภ.8 นายทวีเกียรติ  นาคนอ้ย
298 292 5807 ด.ต.พฒันา  สงยอ้ย ศฝร.ภ.8 น.ส.องัคณา  สงยอ้ย
299 293 5807 ด.ต.พฒันา  สงยอ้ย ศฝร.ภ.8 น.ส.กมลวรรณ  สงยอ้ย
300 35 6730 ด.ต.ปริญญา  บุญคง ศฝร.ภ.8 น.ส.ฐิติยา  บุญคง
301 309 7385 ร.ต.อ.สมบติั  ทองดี ศฝร.ภ.8 นายคุณานนท ์ ทองดี
302 122 7583 ด.ต.วิรัตน ์ ถนิมลกัษณ์ ศฝร.ภ.8 น.ส.วราภรณ์  ถนิมลกัษณ์
303 152 8066 ด.ต.มานพ  บทกระโทก ศฝร.ภ.8 น.ส.สุบงกช  บทกระโทก
304 97 8356 ด.ต.สิงเดช   ชูทอง ศฝร.ภ.8 นายพงษศิ์ริ  ชูทอง
305 42 8507 ร.ต.ต.พลสิน  ขนุปักษี ศฝร.ภ.8 น.ส.นทัธมน  ขนุปักษี
306 25 8878 พ.ต.อ.วิชาญ  เครือรัตน์ ศฝร.ภ.8 นายวีรภทัร  เครือรัตน์
307 26 8878 พ.ต.อ.วิชาญ  เครือรัตน์ ศฝร.ภ.8 น.ส.อรญา  เครือรัตน์
308 262 8949 ดต.หญิงณิชาต ์ อินทรอกัษร ศฝร.ภ.8 นายณฐัฐศรัณฐ ์ อินทรอกัษร
309 36 8983 ด.ต.สมหมาย  เจริญกลุ ศฝร.ภ.8 น.ส.ธญัวรัตน ์ เจริญกลุ
310 94 8994 ด.ต.ประสาทวิทย ์ สุขเขียว ศฝร.ภ.8 นายสุราษฎร์  สุขเขียว
311 95 8994 ด.ต.ประสาทวิทย ์ สุขเขียว ศฝร.ภ.8 นายกนัตพิชญ ์ สุขเขียว
312 233 9028 ร.ต.อ.หญิง วราลี  พทุธชาติ ศฝร.ภ.8 นายอาคเนย ์ ชุมชนะ
313 268 9060 ร.ต.ต.เชาวรัตน ์ รุ่มจิตต์ ศฝร.ภ.8 น.ส.เหมือนฝัน  รุ่มจิตต์
314 166 9080 ด.ต.จารุวฒัน ์  ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 น.ส.ปาลิตา  ทองใหญ่
315 270 10113 ร.ต.ต.รุ่งโรจน ์ ทองพรหม ศฝร.ภ.8 นายบุรธชั   ทองพรหม
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316 24 10199 ด.ต.อุทยั  วิสมิตะนนัท์ ศฝร.ภ.8 นายชญานิน  วิสมิตะนนัท์
317 96 10379 ด.ต.ธงชยั  ธรรมรงค์ ศฝร.ภ.8 น.ส.ปรียาภรณ์  ธรรมรงค์
318 269 11073 ด.ต.สิทธิชยั  นามนวล ศฝร.ภ.8 นายกษิด์ิเดช  นามนวล
319 89 8099 ร.ต.ต.สมัฤทธ์ิ  หนกัแกว้ ศฝร.ภ8 นายภาณุภคั  หนกัแกว้
320 37 8983 ด.ต.สมหมาย  เจริญกลุ ศฝร.ภ8 นายณฐัวฒัน ์ เจริญกลุ
321 328 5131 ด.ต.กษิเดช  เงาพิทกัษศิ์ลปิน ศพฐ 8 น.ส.พรชนก  เงาพิทกัษศิ์ลปิน
322 253 6826 ด.ต.พงศกร  หอกแสง ศพฐ 8 นายวริทธ์ิ  หอกแสง
323 264 6984 ด.ต.วชิานนท ์ งามสง่า ศพฐ 8 นายณฐันนท ์ งามสง่า
324 212 5133 ร.ต.ต.วีระ  รักษาพราหมณ์ ศพฐ. 8 น.ส.ภทัรนิษฐ ์ รักษาพราหมณ์
325 125 5181 ด.ต.หญิงดวงพร  จิรัฐติกาลกลุเวท ศพฐ. 8 นายปุณภทัร  จิรัฐติกาลกลุเวท
326 193 7729 ด.ต.หญิง อุทยัรัตน ์ ใจหาญ ศพฐ. 8 นายกฤตภาส  ใจหาญ
327 194 7933 ด.ต.หญิง สุมาลี  วิโรจนว์รวิทย์ ศพฐ. 8 นายสรวิศ  พริกเบญ็จะ
328 7 5576 ด.ต.วรายทุธ  โลหิตธาดา ศพฐ.8 นายภธูร  โลหิตธาดา
329 195 7979 ร.ต.อ.หญิงสมพิต  บุตรมาตา ศพฐ.8 น.ส.วิชญาพร  บุตรมาตา
330 83 8055 พ.ต.ท.สมบุญ  ศรีวิรุฬห์โชติ ศพฐ.8 นายเมธสั  ศรีวิรุฬห์โชติ
331 221 8590 ด.ต.วิสุทธ์ิ   เทือกสุบรรณ ศพฐ.8 น.ส.โสภิตตา   เทือกสุบรรณ
332 222 8590 ด.ต.วิสุทธ์ิ   เทือกสุบรรณ ศพฐ.8 นายธนกฤต   เทือกสุบรรณ
333 108 5597 พ.ต.ท.วรพงศ ์ ชุมวรฐายี สมุย น.ส.กนกรัตน ์ชุมวรฐายี
334 255 4749 ร.ต.อ.พรสิทธ์ิ  วงศสุ์วฒัน์ เสวียด น.ส.พรประภา  วงศสุ์วฒัน์
335 259 4879 ด.ต.สมบติั  เครืองา้ว เสวียด ด.ช.ฐิติพงศ ์ เครืองา้ว
336 133 7422 ด.ต.วยัวฒิุ  แทนช่ืน เสวียด น.ส.กณิศา  แทนช่ืน

รวมจํานวนเงิน 436,800.00                   รวม    336   ราย




