
ลาํดับ ยศ ช่ือ-สกลุ  (สมาชิก) สังกดั ช่ือ-สกลุ (บุตร)

1 ร.ต.อ. ธานี  วิรวิกรม กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.ภูริทตั  วิรวิกรม
2 ด.ต. วนัชยั  จนัทร์ช่วง กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.นิชาภา  จนัทร์ช่วง
3 ด.ต.หญิง เพญ็วิไล  คงบวั กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.นนัทน์ภสั  คงบวั
4 ด.ต.หญิง เพญ็วิไล  คงบวั กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.ภทัรพงศ ์ คงบวั
5 ด.ต. ไพรัช  รอดภยั กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.พนิตาพร  รอดภยั
6 ด.ต. กิตติณฐั  ฤทธิเกษร กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.ณฐัพล  ฤทธิเกษร
7 ด.ต.หญิง พลูสุข  ชูไกรไทย กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.ชนกนนัท ์ ชูไกรไทย
8 ด.ต. ศุภชยั    บวัสุวรรณ กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.สิรวชัญ ์ บวัสุวรรณ
9 จ.ส.ต. กฤษณะ  ดาํเกล้ียง กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.กษิดิศ  ดาํเกล้ียง
10 ร.ต.ท. ชยัยทุธ  โรจนชินบญัชร กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.ธิติพร  โรจนชินบญัชร
11 ด.ต. ธีรวฒัน์  บุญสิน กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.กฤษฎ์ิติญา  บุญสิน
12 ด.ต. ภคัพงษ ์ ศกัดา กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.ภูมิพศวตั  ศกัดา
13 ด.ต. สญัชยั  สุขใส กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.พิชชาภา  สุขใส
14 พ.ต.ท. ณฐัพงษ ์ร่มไทร กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ณฐัหทยั ร่มไทร
15 ด.ต. พรเทพ วิยทุธ์ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.กนกรดา วิยทุธ์ิ
16 ร.ต.อ. ชินรัตน์ แกว้ศรี กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.เปมิกา แกว้ศรี
17 ร.ต.ท. พีระพงศ ์บริบูรณ์ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.พีชญา บริบูรณ์
18 ร.ต.ต. สุริยา ช่างสุวรรณ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ธีรศกัด์ิ ช่างสุวรรณ
19 ด.ต. ศุภชยั เกตุโรจน์ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ณฐกฤต เกตุโรจน์
20 พ.ต.ต. ชรินทร์  สาริมา เกาะเต่า ด.ญ.สุชานนัท ์ สาริมา
21 ร.ต.อ. สุทีป  ชะฎากาญจน์ เกาะพะงนั ด.ญ.ณฐัภสัสร  ชะฎากาญจน์
22 ด.ต. โยคิน ศรีฟ้า เกาะสมุย ด.ญ.กญัญาวีร์ ศรีฟ้า
23 ร.ต.ท. กมล ทองพนัธ์ เกาะสมุย ด.ช.ภูสิทธ์ิ ทองพนัธ์
24 ร.ต.อ. อิศเรศ สาํเนียงหวาน เกาะสมุย ด.ญ.สุพิชยกาญจน์ แดงสุภา
25 ส.ต.อ. ธวชัชยั ภาวตรี เกาะสมุย ด.ช.ธนวฒัน์ ภาวตรี
26 ร.ต.อ. พงษน์ที อุบล เกาะสมุย ด.ช.พีรวิชญ ์อุบล
27 ร.ต.อ. พงษน์ที อุบล เกาะสมุย ด.ช.พีรวฐั อุบล
28 ร.ต.อ. อิศเรศ สาํเนียงหวาน เกาะสมุย ด.ช.ชนมส์รณ์ สาํเนียงหวาน
29 ส.ต.อ. ธนสาร แผเ่ตม็ เกาะสมุย ด.ญ.วีรดา แผเ่ตม็
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30 ด.ต. รณชยั    เหมทานนท์ ขนุทะล ด.ญ.ณจัฉรียา   เหมทานนท์
31 ร.ต.อ. สุวิทย ์   ทองคาํแท้ ขนุทะล ด.ญ.จิรสุตา     ทองคาํแท้
32 ร.ต.อ. เลิศ       ศรีรักษา ขนุทะล ด.ญ.ขวญักลุ   ศรีรักษา
33 ด.ต. หาญชยั    นวลละออง ขนุทะล ด.ญ. ปุณิกา   นวลละออง
34 ด.ต. หาญชยั    นวลละออง ขนุทะล ด.ช.ชยพล     นวลละออง
35 ร.ต.ต. บุญสิทธ์ิ  ชูช่วย ขนุทะล ด.ช.ธนกฤต   ชูช่วย 
36 ส.ต.อ. สถาพร  เฮ่าตระกลู เขานิพนัธ์ ด.ช.กิติกร  เฮ่าตระกลู
37 พ.ต.อ. วรวิทย ์ เจริญศุภผล เขานิพนัธ์ ด.ญ.วรัสยา  เจริญศุภผล
38 ร.ต.อ. สุรศกัด์ิ เนียมช่วย เขานิพนัธ์ น.ส.กีรติ เนียมช่วย
39 ร.ต.ต. ประดิษฐ ์ติกขนา เขานิพนัธ์ ด.ช.ติณปกรณ์ ติกขนา
40 ร.ต.ต. ประดิษฐ ์ติกขนา เขานิพนัธ์ ด.ญ.พทัธิชา ติกขนา
41 ด.ต. ไพทูลย ์ธรฤทธ์ิ เขานิพนัธ์ ด.ช.กฤติพงศ ์ธรฤทธ์ิ
42 พ.ต.ท. บริสุทธ์ิ เจริญรักษ์ เขานิพนัธ์ ด.ช.ธีรภทัร เจริญรักษ์
43 ร.ต.อ. วรรณชยั วิจาราณ์ เขานิพนัธ์ ด.ญ.กฤษฎาภรณ์ วิจาราณ์
44 ร.ต.อ. นพดล วรรณบุรี เขานิพนัธ์ ด.ช.ชยานนัต ์วรรณบุรี
45 ด.ต. สนัติภาพ  คาํรอด คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ฐิยาภา  คาํรอด
46 ด.ต. สนัติภาพ  คาํรอด คีรีรัฐนิคม ด.ญ.นรรัตน์  คาํรอด
47 ร.ต.ต. มนตรี  ภู่สุวรรณ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ณิชานาฎ  ภู่สุวรรณ
48 ร.ต.อ. ธนพลกฤษ ศรีกลุวงศ์ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.กฤษติยาพร ศรีกลุวงศ์
49 ร.ต.อ. ธนพลกฤษ ศรีกลุวงศ์ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ณฐัชาพร  ศรีกลุวงศ์
50 พ.ต.อ. อานุภาพ จนัดิถวงค์ เคียนซา ด.ช.ภูษิต จนัดิถวงค์
51 พ.ต.อ. อานุภาพ จนัดิถวงค์ เคียนซา ด.ช.ธนกร จนัดิถวงค์
52 ร.ต.อ. เดชา จิมจวน เคียนซา ด.ญ.พิชชานนัท ์จิมจวน
53 ร.ต.อ. ภคัพล นวลเปียน เคียนซา ด.ญ.ฑริตา นวลเปียน
54 ด.ต. ธวชัชยั นาคเพง็ เคียนซา ด.ช.พีรพฒัน์ นาคเพง็
55 ด.ต. ชยัณรงค ์รัตนะ ชยับุรี ด.ญ.ญาณิศา รัตนะ
56 ด.ต. ชยัณรงค ์รัตนะ ชยับุรี ด.ช.วีรภทัร รัตนะ
57 ร.ต.อ. สุรินทร์ ไกรสิทธ์ิ ชยับุรี ด.ช.ปรินทร ไกรสิทธ์ิ
58 ด.ต. นิพนธ์ ชาญณรงค์ ชยับุรี ด.ญ.ภรณ์ชนก ชาญณรงค์
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59 จ.ส.ต. สณัฐิติ ทองเพชร ชยับุรี ด.ช.วชิรวิทย ์ทองเพชร
60 ด.ต. นพดล สงัขเ์ล่ือน ชยับุรี ด.ช.ธนกฤติ สงัขเ์ล่ือน
61 ร.ต.อ. พิรุณ         ซงัธาดา ไชยา ด.ช. ธนตัถ ์        ซงัธาดา
62 จ.ส.ต. วราพงษ ์ ทองสมุทร ไชยา ด.ญ.จิรัชญา  ทองสมุทร
63 จ.ส.ต. วราพงษ ์ ทองสมุทร ไชยา ด.ช.ศรรวริศ  ทองสมุทร
64 พ.ต.ท. ประพนัธ์  หนกัแน่น ไชยา ด.ช.อินทชั  หนกัแน่น
65 ด.ต. อภิสิทธ์ิ  ทองเกษม ไชยา ด.ญ.นนัทชัพร  ทองเกษม
66 ร.ต.ต. รัชกฤต  ช่ืนวิเศษ ไชยา ด.ช.ชนญักร  ช่ืนวิเศษ
67 ร.ต.ต. รัชกฤต  ช่ืนวิเศษ ไชยา ด.ญ.กญัญฌ์ณิฐ  ช่ืนวิเศษ
68 ด.ต. จิรวฒัน์  ชยัรัตนวงศ์ ไชยา ด.ช.วโรตนม ์  ชยัรัตนวงศ์
69 ด.ต. อุทยั  ชาญณรงค์ ไชยา ด.ช.ภคิน  ชาญณรงค์
70 ด.ต. โกวิท  นิลทน ไชยา ด.ช.อาริส  นิลทน
71 ร.ต.อ. สามารถ  แพละออง ดอนสกั ด.ช.บรรยวสัถ ์ แพละออง
72 จ.ส.ต. วิโรจน์  อยูศ่รี ดอนสกั ด.ช.วชรกรณ์  อยูศ่รี
73 ร.ต.ต. คาํนพ  เลก็นอ้ย ดอนสกั ด.ญ.พิชญา  เลก็นอ้ย
74 พ.ต.อ. เด่นดวง  ทองศรีสุข ดอนสกั ด.ญ.เพญ็พิชชา  ทองศรีสุข
75 ร.ต.อ. ดอน เห้ียมหาญ ตม. ด.ญ.อจัฉริยวรรณ เห้ียมหาญ
76 พ.ต.ท. จาํนิ  ชูช่วย ต่างจงัหวดั ด.ช.วชิรวิทย ์ ชูช่วย
77 ร.ต.อ. วิฑูรย ์ รักษาวงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.สรรเพชญ  รักษาวงศ์
78 ร.ต.อ. ชาํนาญ  สุวรรณชาตรี ต่างจงัหวดั ด.ช.นวิน  สุวรรณชาตรี
79 พ.ต.ต. ฉตัรเฉลิม  วนัธงชยั ต่างจงัหวดั ด.ช.ภทัรฉตัร  วนัธงชยั
80 ร.ต.อ. อภิวิชญ ์ หนูบุญ ต่างจงัหวดั ด.ช.เกียรติภูมิ  หนูบุญ
81 พ.ต.ท. สุพรรณ์  ขนัอาษา ต่างจงัหวดั ด.ช.ปรมตัถ ์ ขนัอาษา
82 ร.ต.อ. วชัรินทร์  ช่วยแกว้ ต่างจงัหวดั ด.ญ.แกว้ชนก  ช่วยแกว้
83 พ.ต.ท. สามารถ  ไกรสิทธ์ิ ต่างจงัหวดั ด.ช ปัณณวิชญ ์ ไกรสิทธ์ิ
84 พ.ต.ท. ธีระรัฐ  ชอ้ยชาญชยักลุ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณชัชน์ลิน ชอ้ยชาญชยักลุ
85 ด.ต. ทวีศกัด์ิ  พรหมทอง ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธนาวดี  พรหมทอง
86 ด.ต. ทวีศกัด์ิ  พรหมทอง ต่างจงัหวดั ด.ช.จกัรภทัร  พรหมทอง
87 ด.ต. นรบดี  รักนาควน ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชามญชุ ์ รักนาควน
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88 ด.ต. นรบดี  รักนาควน ต่างจงัหวดั ด.ช.พีรวิชญ ์ รักนาควน
89 ด.ต. สมชาย  แกว้สี ต่างจงัหวดั ด.ช.วิชชากร  แกว้สี
90 ร.ต.อ. ธนากร  บุญลํ้า ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปุณยนุช  บุญลํ้า
91 พ.ต.ต. เขมอธิษฐ ์ทองคาํ ต่างจงัหวดั ด.ช.กนัตพงศ ์ทองคาํ
92 ด.ต. วฒันา  แสนแกว้ ต่างจงัหวดั ด.ช.ธีธชั  เอกคณาลกัษมี
93 จ.ส.ต. บวรรัตน์  ศรีพลราช ต่างจงัหวดั ด.ญ.เบญญาภา  ศรีพลราช
94 ด.ต. นสัรน  เร่สนั ต่างจงัหวดั ด.ญ.จสัวาเซีย  เร่สนั
95 ด.ต.หญิง อนญัญา บุญวงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิมพน์ลิน  บุญวงศ์
96 ด.ต. ไชยา  จรประดิษฐ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.สุพิชชา  จรประดิษฐ์
97 พ.ต.ท. ไกรษร  ชมช่ืน ต่างจงัหวดั ด.ญ.โชษิตา  ชมช่ืน
98 พ.ต.ต.หญิง รัชณีพร ภกัดีบุญ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ภทัทิยา  หอยแกว้
99 ด.ต. ประสาน    ช่วยอุปการ ต่างจงัหวดั ด.ช.กรวิชญ ์    ช่วยอุปการ
100 พ.ต.ท. ชนนัท ์ เมฆฉาย ต่างจงัหวดั ด.ญ.กิตยาภรณ์ เมฆฉาย
101 ร.ต.ต. อภิชาติ  สงัขะวิชยั ต่างจงัหวดั ด.ช.ภูรินท ์ สงัขะวิชยั
102 พ.ต.ท. สุนทร  ประตูใหญ่ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธญักมล  ประตูใหญ่
103 ร.ต.อ. สราวฒิุ  คงราม ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณิชาภทัร  คงราม
104 ร.ต.อ. วิรัตน์  สุวรรณวงค์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธิดารัตน์  สุวรรณวงค์
105 ด.ต. วรวฒัน์  คีรีมา ต่างจงัหวดั ด.ช.นนทพทัธ์  คีรีมา
106 จ.ส.ต. จิระวฒิุ  พรหมชู ต่างจงัหวดั ด.ช.คณพศ   พรหมชู
107 พ.ต.ท. ธนทร  รุ่งจิรพงษ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.นฏัฐกลัป์  รุ่งจิรพงษ์
108 ด.ต. ปิยวิทย ์ มีวาสนา ต่างจงัหวดั ด.ญ.ไอยวรินทร์  มีวาสนา
109 ด.ต. สมชาย  อน้ทอง ต่างจงัหวดั ด.ช.อิทธิพล  อน้ทอง
110 ร.ต.อ. จรรยง  โลหกิจ ต่างจงัหวดั ด.ช.จรรยวรรธน์  โลหกิจ
111 ร.ต.อ. จรรยง  โลหกิจ ต่างจงัหวดั ด.ญ.สุภาพิดา  โลหกิจ
112 ด.ต. วิรัตน์  ทองสง ต่างจงัหวดั ด.ญ.วิรดา  ทองสง
113 พ.ต.ท. นพดล  หนูไชยา ต่างจงัหวดั ด.ช.นนทพทัธ์  หนูไชยา
114 พ.ต.ท. สมสิน   เกิดผล ต่างจงัหวดั ด.ช.สุพศิน  เกิดผล
115 พ.ต.ต. วิเชฐ  โจมฤทธ์ิ ต่างจงัหวดั ด.ญ.กมลรัตน์  โจมฤทธ์ิ
116 ด.ต. ชยัยนัต ์ ไชยแกว้ ต่างจงัหวดั ด.ญ.กฤตพร ไชยแกว้
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117 พ.ต.ท. ถนดั  เหล่าประสิทธ์ิ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ศศิฉาย  เหล่าประสิทธ์ิ
118 ร.ต.ต. วนัชาติ  สุขแจ่ม ต่างจงัหวดั ด.ญ.ทกัษพร      สุขแจ่ม
119 พ.ต.ท. ศุภกิจ    อินคชสาร ต่างจงัหวดั ด.ญ.ทชัดา     อินคชสาร
120 พ.ต.ท.หญิง โชติกา  สุวรรณโชติ ต่างจงัหวดั ด.ญ.เปรมยดุา  สุวรรณโชติ
121 พ.ต.ท. นาคิน  จนัทร์แกว้ ต่างจงัหวดั ด.ช.ภาคิน  จนัทร์แกว้
122 ร.ต.อ. อรรถวฒิุ  พฒัน์คง ต่างจงัหวดั ด.ช.ภาคิน  พฒัน์คง
123 ร.ต.อ.หญิง จุฬาลกัษณ์  ธรรมรัตน์ ต่างจงัหวดั ด.ช.รพีภทัร  เบญจพล
124 ร.ต.อ.หญิง จุฬาลกัษณ์  ธรรมรัตน์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.เขมนิจ  เมืองสวา่ง
125 ส.ต.อ. พงษพ์ฒัน์  ไพรพฤกษ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชามญช ์ ไพรพฤกษ์
126 ส.ต.อ. พงษพ์ฒัน์  ไพรพฤกษ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชญาภา  ไพรพฤกษ์
127 ร.ต.อ. กชมล  เทือกสุบรรณ ต่างจงัหวดั ด.ญ.กนกพร  เทือกสุบรรณ
128 ด.ต. ไพบูลย ์ อยูเ่ยน็ ต่างจงัหวดั ด.ช.จิรภทัร  อยูเ่ยน็
129 ด.ต. ธีระยทุธ  ทิพยสุ์วรรณ ต่างจงัหวดั ด.ช.ชนน  ทิพยสุ์วรรณ
130 ร.ต.อ.หญิง ตวิษา  คงทอง ต่างจงัหวดั ด.ช.วีรภทัร  คงทอง
131 พ.ต.ท. ปรีชา  รอดภยั ต่างจงัหวดั ด.ช.ภูมิรพี  รอดภยั
132 ด.ต. ยงยทุธ  ชูกล่ิน ต่างจงัหวดั ด.ญ.ทิพยาภา  ชูกล่ิน
133 ร.ต.อ.หญิง ณฐักฤตา  จนัทิปะ ต่างจงัหวดั ด.ช.ธิปก  ธญัสิริสุขวรกลุ
134 ร.ต.อ.หญิง ณฐักฤตา  จนัทิปะ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปุริมปรัชญ ์ ธญัสิริสุขวรกลุ
135 ด.ต. กิตติจุฑาสรณ์  ทองนอ้ย ต่างจงัหวดั ด.ช.มลชสร  ทองนอ้ย
136 ด.ต. ชยัพร  บุญญาธิการ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชชาพร  บุญญาธิการ
137 ร.ต.ท. สวง  คงแง่ง ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชญสิ์ณี  คงแง่ง
138 ด.ต. ศกัด์ิดา  หนูขาว ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปุณยนุช  หนูขาว
139 พ.ต.ท. ธีระพงค ์ กลูระวงั ต่างจงัหวดั ด.ช.รฐนนท ์แกว้คงยศ
140 ด.ต. ภูมิพงศ ์ จินดา ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฎัฐณิชา จินดา
141 ร.ต.อ. วิทูรย ์ เผอืกวารี ต่างจงัหวดั ด.ญ.วิมพว์ิภา  เผอืกวารี
142 พ.ต.ท.หญิง ลภสัวรรณ รักวงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.สุทธวีร์  ช่วยจนัทร์
143 ด.ต. วฒิุชยั  รัตนพงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ฟ้าใส  รัตนพงศ์
144 ด.ต. ทศั  ปิยทศัสี ต่างจงัหวดั ด.ช.ธนดล  ปิยทศัสี
145 จ.ส.ต. ศกัยศ์รณ์  แกว้ประดิษฐ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.กฤตญกร  กรบริสุทธ์ิ
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146 พ.ต.ท. ธรรมนูญ  สุขอุ่น ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปริณดา  สุขอุ่น
147 ด.ต. ชยัสิทธ์ิ  นาคทองกลุ ต่างจงัหวดั ด.ช.เศรษฐพงศ ์ นาคทองกลุ
148 ร.ต.อ. สาโรจน์  คาํแหง ต่างจงัหวดั ด.ช.สุรวิชญ ์ คาํแหง
149 ร.ต.อ. ทิวตัถพ์ล ทวิชสงัขศ์กัด์ิ ต่างจงัหวดั ด.ญ.อฏัฐภิญญา  ทวิชสงัขศ์กัด์ิ
150 ร.ต.อ. ประเสริฐ  สีแกว้ ต่างจงัหวดั ด.ญ. ปพิชญา  สีแกว้
151 ร.ต.ต. ศุภพงษ ์ หนูแกว้ ตาํรวจนํ้า ด.ช.ชยพล  หนูแกว้
152 ด.ต. กิตติศกัด์ิ  ทองเผอืก ตาํรวจนํ้า ด.ญ.กฤตมุข  ทองเผอืก
153 ด.ต. สานาถ  พลายดว้ง ตาํรวจนํ้า ด.ญ.อุรัสยา  พลายดว้ง
154 ด.ต.หญิง พรรณี  นิสภา ตาํรวจนํ้า ด.ช.ณฐัพชัร์  นิสภา
155 ด.ต. นนทชา  ป่ินรัตน์ ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ปณิชา  ป่ินรัตน์
156 ด.ต.หญิง จารุณี  ทองตะกกุ ตาํรวจนํ้า ด.ช.อภินนัท ์ สงัขาว
157 ด.ต. ชุมชาย ชุมคง ตาํรวจนํ้า ด.ช.ณภทัร ชุมคง
158 ด.ต. สุรพงศ ์ จอนจนัทร์ ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ชนิสรา  จอนจนัทร์
159 ด.ต. เจนยทุธ์  รัตนโสภา ตาํรวจนํ้า ด.ญ.นภสร  รัตนโสภา
160 ด.ต. เสกสรร  ทองใหญ่ ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ธญัชนก  ทองใหญ่
161 ด.ต. ชชัวงศ ์ คงปรก ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ชนญัชิดา  คงปรก
162 ด.ต. ชชัวงศ ์ คงปรก ตาํรวจนํ้า ด.ช.นนัทเ์ตชินท ์ คงปรก
163 ด.ต. สมัพนัธ์  พรหมทองแกว้ ตาํรวจนํ้า ด.ช.ปภงักร  พรหมทองแกว้
164 ด.ต. เกรียงศกัด์ิ  รัตนกลู ตาํรวจนํ้า ด.ช.พีรพฒัน์  รัตนกลู
165 ด.ต. ดาํรงค ์ สืบแสง ตาํรวจนํ้า ด.ช.พิพฒัน์  สืบแสง
166 ด.ต. ปัณณธร  โพธ์ิถาวร ตาํรวจนํ้า ด.ช.พิพฒัน์พงศ ์ โพธ์ิถาวร
167 พ.ต.ท. สมัฤทธ์ิ      เจริญภกัดี ท่าฉาง ด.ช.ธนฤทธ์ิ           เจริญภกัดี
168 ด.ต. จงกล          ซงัธาดา ท่าฉาง ด.ญ.พิมพว์ลญัช ์  ซงัธาดา
169 ร.ต.ต. มณฑล       คชรัตน์ ท่าฉาง ด.ญ.ศิศิรา               คชรัตน์
170 ด.ต. ขตัติย        บวัลอย ท่าฉาง ด.ญ.กชพรรณ       บวัลอย
171 ร.ต.อ. เศรษฐพฒัน์   เศรษฐพลอย ท่าฉาง ด.ช.ปัญจพฒัน์      เศรษฐพลอย
172 ร.ต.อ. เศรษฐพฒัน์   เศรษฐพลอย ท่าฉาง ด.ญ.ปัณณพฒัน์    เศรษฐพลอย
173 ร.ต.อ. ทกัษิณ  กาละสีรัมย์ ท่าชนะ ด.ญ.ธนชัญา  กาละสีรัมย์
174 ร.ต.อ. ทกัษิณ  กาละสีรัมย์ ท่าชนะ ด.ญ.ธนชัชา  กาละสีรัมย์
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175 ร.ต.อ. มานิต  กาญจนะภาชนะ ท่าชนะ ด.ช.จกัพงษ ์ กาญจนภาชนะ
176 ด.ต. ณฐัชยั  อินทร์ท่าฉาง ท่าชนะ ด.ช.ณฐัชนน  อินทร์ท่าฉาง
177 ด.ต. สุติภาพ  อินทร์ชุมนุม ท่าชนะ ด.ช.ภูวิช  อินทร์ชุมนุม
178 ด.ต. สนัชยั  เอียดเกล้ียง ท่าชนะ ด.ญ.พิชษนนัทน์ เอียดเกล้ียง
179 ด.ต. พีระวธุ จนัทร์เกล้ียง ท่าชนะ ด.ญ.จิรัฐิการณ์ จนัทร์เกล้ียง
180 ร.ต.อ. ทวีศกัด ์รอดรักษ์ ท่าชี ด.ญ.คุณญัญา รอดรักษ์
181 ด.ต. เกียรติพจน์  หนูแบน บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณฐัวลญัช ์ หนูแบน
182 ด.ต. วชัรากรณ์  สุขสงค์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ชนกภฏั  สุขสงค์
183 ด.ต. กิตติศกัด์ิ  ดาวสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณฐัธิดา  ดาวสุวรรณ
184 ด.ต. กิตติศกัด์ิ  ดาวสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณฐัชยา  ดาวสุวรรณ
185 ด.ต. ทวีชยั  ปลอดทอง บก.สส.ภ.8 ด.ญ.นนัทนชั  ปลอดทอง
186 ร.ต.ท. วรรณศร  จรเปล่ียว บก.สส.ภ.8 ด.ญ.คุณิตา  จรเปล่ียว
187 ด.ต. สมใจ  บวัมณี บก.สส.ภ.8 ด.ญ.สุวรรณา  บวัมณี
188 ด.ต. สมศกัด์ิ  อกัษรคง บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ชนมน  อกัษรคง
189 ด.ต. ฉตัรฑกร   ฉิมเรือง บก.สส.ภ8 ด.ช.ศุภวิชช ์  ณ ลาํปาง ฉิมเรือง
190 พ.ต.ท. ธนญัชยั  นวลนิรันดร์ บก.สส.ภ8 ด.ญ.นนัทลิ์นี  นวลนิรันดร์
191 พ.ต.ท. ณภาคย ์ ปรางนาคี บก.อก.ภ.8 ด.ช.กรรณไท  ปรางนาคี
192 พ.ต.ท.หญิง อภิยาวนัท ์ ลาภวงศฤ์ทธ์ิ บอ.อก.ภ.8 ด.ญ.ฐิตาภา  สมัฤทธ์ิ
193 ร.ต.อ. สมรักษ ์        เพง็แพง่ บ่อผดุ ด.ญ.พทัธนนัท ์       เพง็แพง่
194 ร.ต.อ. สมรักษ ์        เพง็แพง่ บ่อผดุ ด.ญ.พทัธ์ธีรา          เพง็แพง่
195 ร.ต.อ. บุญนาํ       ศรีนะรัตน์ บ่อผดุ ด.ญ.อิสรีย ์               ศรีนะรัตน์
196 ด.ต. ชยัณรงค ์     ทองรอด บ่อผดุ ด.ช.ชชัพิมุข            ทองรอด
197 ด.ต. วารี                ผดุเผอืก บ่อผดุ ด.ญ.นิชาภทัร          ผดุเผอืก
198 ด.ต. ไกรสร         ยติุธรรม บ่อผดุ ด.ญ.กญัญพชัร        ยติุธรรม
199 ด.ต. ไกรสร         ยติุธรรม บ่อผดุ ด.ช.กนัตินนัท ์        ยติุธรรม
200 ด.ต. นิรันดร์       แพรกทอง บ่อผดุ ด.ช.นิติรัตน์             แพรกทอง
201 ร.ต.อ. บุญฤทธ์ิ  เพชรมัง่ บางมะเด่ือ ด.ญ.วริญ  เพชรมัง่
202 ร.ต.อ. บุญฤทธ์ิ  เพชรมัง่ บางมะเด่ือ ด.ช.วฤทธ์ิ  เพชรมัง่
203 ด.ต. เชาวลิต  ทองวิเศษ บางมะเด่ือ ด.ช.กนัตพชัร  ทองวิเศษ
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204 ด.ต. รัตนศกัด์ิ  จรัล บางมะเด่ือ ด.ญ.ศรัณยภ์ทัร  จรัล
205 ด.ต. รัตนศกัด์ิ  จรัล บางมะเด่ือ ด.ญ.ปาลิตา  จรัล
206 พ.ต.ต. ธีรวิทย ์ อินทรสุข บางมะเด่ือ ด.ญ.ชญาดา  อินทรสุข
207 พ.ต.ต. ธีรวิทย ์ อินทรสุข บางมะเด่ือ ด.ญ.เปมิกา  อินทรสุข
208 ร.ต.อ. จรัญ จนัทร์เสน บางสวรรค์ ด.ช.ศรัณยพงศ ์จนัทร์เสน
209 พ.ต.อ. สุวสนัต ์ อารีรอบ บา้นตาขนุ ด.ญ.ณชัชา อารีรอบ
210 ร.ต.ต. ณฐัพล ทบัทอง บา้นตาขนุ ด.ญ.ปวีณ์ธิดา ทบัทอง
211 ด.ต. ศกัด์ิสิทธ์ิ สงทองแกว้ บา้นตาขนุ ด.ญ.ปภาวรินทร์ สงทองแกว้
212 ด.ต. วนัเลิศ โฉมยงค์ บา้นตาขนุ ด.ญ.สุพิชญา โฉมยงค์
213 ด.ต. วราศกัด์ิ  สาํลี บา้นตาขนุ ด.ญ.ปิยธิดา สาํลี
214 ด.ต. ณรงคช์ยั  ตอ้ยแกว้ บา้นตาขนุ ด.ญ.ปวีณ์ธิดา ตอ้ยแกว้
215 พ.ต.ต. อมรศกัด์ิ  กล่ินเมฆ บา้นนาเดิม ด.ช.อฑัฒ ์ กล่ินเมฆ
216 ด.ต. อภิชาต     การุณกิจ บา้นนาเดิม ด.ญ.ขรินทร์ทิพย ์   การุณกิจ
217 ร.ต.อ. วิจิตร    พรหมม่วง บา้นนาเดิม ด.ช.ธนกฤต          พรหมม่วง
218 พ.ต.ท. สาคร   ไชยวรรณ บา้นนาเดิม ด.ญ.นนัทน์ภสั      ไชยวรรณ
219 ร.ต.อ. สาํเริง  สุดจิตร บา้นนาเดิม ด.ช.ยตุพงศ ์         สุดจิตร
220 ด.ต. ธีระวฒิุ สงัขส์ม บา้นนาสาร ด.ญ.พนชักร สงัขส์ม
221 พ.ต.ท. อรรถวฒิุ สุทธิวิริยาภรณ์ บา้นนาสาร ด.ช.ศุภรุจ สุทธิวิริยาภรณ์
222 พ.ต.ท. อรรถวฒิุ สุทธิวิริยาภรณ์ บา้นนาสาร ด.ช.ณฏฐกร สุทธิวิริยาภรณ์
223 ด.ต. วรพล ศรีบวัทอง บา้นนาสาร ด.ญ.สาริศา ศรีบวัทอง
224 ด.ต. วรพล ศรีบวัทอง บา้นนาสาร ด.ญ.ปุณิกา ศรีบวัทอง
225 ด.ต. สุวิทย ์วิชิต บา้นนาสาร ด.ญ.สุพิตตา วิชิต
226 ร.ต.อ. อภิสิทธ์ิ ม่วงทอง บา้นนาสาร ด.ช.ธนวรรธน์ ม่วงทอง
227 ร.ต.อ. อภิสิทธ์ิ ม่วงทอง บา้นนาสาร ด.ญ.วรัญชลี ม่วงทอง
228 ร.ต.ต. เดชา  ธรรมาภิรักษ์ บาํนาญ ด.ช.กฤตภคั  ธรรมาภิรักษ์
229 ร.ต.ท. สุนนัท ์ โชคคณาพิทกัษ์ บาํนาญ ด.ญนนัทลิ์นี โชคคณาพิทกัษ์
230 พ.ต.อ. กรณ์  ทองปรีชา บาํนาญ ด.ช.อจัฉริยะ  ทองปรีชา
231 พ.ต.ท. กฤตภาส  ฐานะตระการกลู บาํนาญ ด.ญ.ภคัวลญัชญ ์ ฐานะตระการกลู
232 ร.ต.ต. ยงยทุธ  พนงัแกว้ บาํนาญ ด.ช.ยศศรัญ  พนงัแกว้
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233 ร.ต.ต. ยงยทุธ  พนงัแกว้ บาํนาญ ด.ช.ยศปกรณ์  พนงัแกว้
234 ร.ต.อ. นพพงศ ์ ปานทุ่ม บาํนาญ ด.ช.กนัตเ์ทพ  ปานทุ่ม
235 ร.ต.อ. ไพบูลย ์ เศวตเวช บาํนาญ ด.ญ.ศตพร เศวตเวช
236 ร.ต.ท. ทินกร  สองวิหค บาํนาญ ด.ญ.ธิชากร  สองวิหค
237 พ.ต.ท. สมพงษ ์ ครุฑสุวรรณ พนม ด.ช.ภีมพล   ครุฑสุวรรณ
238 ร.ต.อ. มณชยั   รัตกลุ พนม ด.ญ.ณฐัปภสัร์  รัตกลุ
239 ร.ต.อ. ธนกร  แกว้พิชยั พนม ด.ช.พงษกฤต  แกว้พิชยั
240 ร.ต.อ. สุทศัน์  ทองมา พนม ด.ญ.ภญัญาภคั  ทองมา
241 พ.ต.ท. บุญฤทธ์ิ  มุขวฒัน์ พนม ด.ญ.พิชญธิดา  มุขวฒัน์
242 ด.ต. ศุภชาติ  สุบรรณพนัธ์ พนม ด.ช.ศิริชยั  สุบรรณพนัธ์
243 ด.ต. ประทีป  บุญชูวงศ์ พนม ด.ช.ธนาวฒิุ  บุญชูวงศ์
244 ร.ต.อ. ธีระวฒิุ  สุริยาพิทกัษ์ พนม ด.ญ.พิมพณ์ดา  สุริยาพิทกัษ์
245 ร.ต.อ. ประพจน์  คงจนัทร์ พระแสง ด.ช.เตชิด  คงจนัทร์
246 ร.ต.ท. เมตตา  สายใจบุญ พระแสง ด.ญ.ชนนัธิดา  สายใจบุญ
247 ร.ต.ท. วาสิทธ์ิ  สวสัดี พระแสง ด.ช.ชยงักรู  สวสัดี
248 ร.ต.ท. วาสิทธ์ิ  สวสัดี พระแสง ด.ช.ชยพล  สวสัดี
249 ร.ต.ท. วาสิทธ์ิ  สวสัดี พระแสง ด.ช.เอกพล  สวสัดี
250 ด.ต. วิระ  แสงอาํไพ พระแสง ด.ญ.ณิชา  แสงอาํไพ
251 ด.ต. พนมกร  จนัทรประดิษฐ์ พระแสง ด.ญ.ปุญชรัสม์ิ  จนัทรประดิษฐ์
252 ด.ต. สมโพช  ปราดเปร่ือง พระแสง ด.ช.ชนะพล  ปราดเปร่ือง
253 ด.ต. สมโพช  ปราดเปร่ือง พระแสง ด.ช.ธนพฒัน์  ปราดเปร่ือง
254 ด.ต. พิชยั  อกัษรดาํ พระแสง ด.ญ.ณฐมน  อกัษรดาํ
255 ด.ต. สมัพนัธ์ มาศกสิน พนุพิน ด.ญ.ชนิกานต ์มาศสิน
256 ด.ต. นพรัตน์  นุย้สุวรรณ พนุพิน ด.ช.กอ้งเกียรติ นุย้สุวรรณ
257 ด.ต. ชาตรี  ชูรัตน์ พนุพิน ด.ช.ณชพล ชูรัตน์
258 ด.ต. เสกสนั  เจย้ยา พนุพิน ด.ญ.วริศรา  เจย้ยา
259 ด.ต. เสกสนั  เจย้ยา พนุพิน ด.ญ.ปาณิสรา  เจย้ยา
260 ร.ต.อ. ชยัวฒัน์  ป้ันทอง พนุพิน ด.ช.ณฐนนท   ป้ันทอง 
261 ด.ต. ธานินทร์  นิจจนัทร์พนัธ์ศรี พนุพิน ด.ช.ธราธรณ์  นิจจนัทร์พนัธ์ศรี
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262 ด.ต. ธานินทร์  นิจจนัทร์พนัธ์ศรี พนุพิน ด.ญ.ธณฐัดา นิจจนัทร์พนัธ์ศรี
263 ด.ต. ทิพยทุธ   ภกัดีแกว้ พนุพิน ด.ญ.ภูริชญา ภกัดีแกว้
264 ด.ต. เทพกร ริยาพนัธ์ พนุพิน ด.ช.ปิยพล  ริยาพนัธ์
265 ด.ต. เทพกร ริยาพนัธ์ พนุพิน ด.ญ.ปิยธิดา ริยาพนัธ์
266 ด.ต. ไพศาล  อินทร์ทอง พนุพิน ด.ช.อภิสิทธ์ิ  อินทร์อง
267 ด.ต. สมเกียรติ  สุวรรณรัตน์ พนุพิน ด.ช.นธัวฒัน์  สุวรรณรัตน์
268 ด.ต. นพพร จนัทร์เชาว์ พนุพิน ด.ญ.พฤกษชาติ จนัทร์เชาว์
269 ด.ต. นพพร จนัทร์เชาว์ พนุพิน ด.ญ.พรรณพฤกษา จนัทร์เชาว์
270 ร.ต.อ. ณฏัฐพชัร์  ชยัสงคราม พนุพิน ด.ญ.ณฐัธิดา  ชยังสงคาม
271 ร.ต.ต. โกมล  ช่วยอยู่ พนุพิน ด.ญ.เบญญาภา  ช่วยอยู่

272 ด.ต. ณรงคเ์ดช   จีนประชา พนุพิน ด.ญ.อริสรา จีนประชา 
273 ด.ต. ณรงคเ์ดช   จีนประชา พนุพิน ด.ญ.ณฐัฑิตา  จีนประชา
274 พ.ต.ท. เสวี เวชพิทกัษ ์ พนุพิน ด.ญ.ปาณิสรา   เวชพิทกั์

275 พ.ต.ท.หญิง ธนภร  นาคพนัธ์ ภ.จว. ด.ญ.ปัณฑิกา  นาคพนัธ์
276 ส.ต.อ.หญิง มนสันนัท ์ ฟเูฟ่ือง ภ.จว. ด.ญ.ณฐักฤตา  ฟเูฟ่ือง
277 ร.ต.อ.หญิง อญัชลี  เสริมษมา ภ.จว. ด.ญ.ขวญัพิชชา  เสริมษมา
278 ร.ต.อ.หญิง เรวดี  จนัทร์ประดิษฐ์ ภ.จว. ด.ญ.วิรุฬห์กญัญ ์ไชยฤกษ์
279 ร.ต.อ.หญิง วิภารัตน์  วงศป์าน ภ.จว. ด.ช.ณภทัร  วงศป์าน
280 ร.ต.อ.หญิง วิราวรรณ  มีสุข ภ.จว. ด.ญ.วรรณรดา  มีสุข
281 ร.ต.อ.หญิง สุวรรณา  บุญฤทธ์ิ ภ.จว. ด.ญ.กญัญาพชัร  บุญฤทธ์ิ
282 พ.ต.ต. ธีรยทุธ์  หนูทอง เมือง ด.ช.ธนาธิป  หนูทอง
283 จ.ส.ต. ยทุธศกัด์ิ  สายใจบุญ เมือง ด.ญ.เอวารินทร์  สายใจบุญ
284 ร.ต.ต. ธานี  ธานินพงศ์ เมือง ด.ช.รณกร  ธานินทร์พงศ์
285 ด.ต. วิภาค  จนัทนาคิน เมือง ด.ช.บรรณสรณ์  จนัทนาคิน
286 ร.ต.อ. ทินภทัร  ศรีรักษา เมือง ด.ช.รศิร  ศรีรักษา
287 ด.ต. วฒันา  นวลประสงค์ เมือง ด.ญ.วรวรรณ  นวลประสงค์
288 ด.ต. วชัรินทร์  ทองนุ่น เมือง ด.ช.ภูบดี  ทองนุ่น
289 ด.ต. สุริยะ  ดว้งคง เมือง ด.ช.สุวิจกัขณ์ ดว้งคง
290 ด.ต. วิโรจน์  ศรียงั เมือง ด.ช.ศิริโรน์ ศรียงั
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291 ร.ต.อ. ชชัชยั  ช่ืนชม เมือง ด.ญ.นนัทน์ภสั ช่ืนชม
292 ด.ต. สิงห์สอง  ชูเชิด เมือง ด.ญ.นภสัสร ชูเชิด,
293 ร.ต.ต. สงัคม  เท่ียงปราณี เมือง ด.ญ.ทมิตา เท่ียงปราณี
294 ด.ต. อาทิตย ์ วอ่งวิทยา เมือง ด.ญ.อาทิตยา  วอ่งวิทยา
295 ด.ต. สมบูรณ์  พทุธชยั เมือง ด.ช.ภูมิพฒัน์ พทุธชยั
296 ร.ต.อ. อาวธุ  ปาลีพิชยั เมือง ด.ญ.ญาดา  ปาลีพิชยั
297 ร.ต.อ. อาวธุ  ปาลีพชิยั เมือง ด.ญ.อญัญา ปาลีพิชยั
298 ด.ต. ชยัชาญ  ภกัดี เมือง ด.ญ เนวิชญา  ภกัดี
299 ด.ต. ปัญญาพล  บูรณะพงค์ เมือง ด.ช.นนัตไชย บูรณะพงค์
300 พ.ต.ท. กิตติพล  จุลศกัด์ิ เมือง ด.ช.ชวกร  จุลศกัด์ิ,
301 ด.ต. เฉลิมรัตน์  นอ้ยแนม เมือง ด.ญ.วลณัรัตน์ นอ้ยแนม
302 ด.ต. เฉลิมรัตน์  นอ้ยแนม เมือง ด.ญ.ธนัยรัตน์ นอ้ยแนม
303 ด.ต. อดุลย ์ สงวนพงศ์ เมือง  ด.ญ.นนัชยัพร สงวนพงศ์
304 ด.ต. ศุภชยั   แกว้สะอาด เมือง ด.ช.ภทัรกร แกว้สะอาด
305 ส.ต.อ. อคัรพล  เหมทานนท์ เมือง ด.ช.ชภูบดินทร์  เหมทานนท์
306 ร.ต.อ. ปริญญา  มีเพียร เมือง ด.ย.ทิพยน์ภา มีเพียร
307 ร.ต.อ. จริยวฒัน์  แทนช่ืน เมือง ด.ญ.ชนญัทิพย ์แทนช่ืน
308 ด.ต. สุชาติ  สุวรรณเนาว์ โมถ่าย ด.ญ.กานตพ์ิชชา  สุวรรณเนาว์
309 พ.ต.ท. อาํนาจ  ประพนัธ์ โมถ่าย ด.ญ.ธิศานาท  ประพนัธ์
310 พ.ต.ท. อาํนาจ  ประพนัธ์ โมถ่าย ด.ช.ณกฤต  ประพนัธ์
311 ร.ต.อ. พงศศ์กัด์ิ  เช่ียวชาญ โมถ่าย ด.ช.ปวตัถกร  เช่ียวชาญ
312 ร.ต.อ. มนตรี  เตม็ไพโรจน์ วิภาวดี ด.ญ.ทศันนนัท ์ เตม็ไพโรจน์
313 จ.ส.ต. เกรียง  ราชประดิษฐ วิภาวดี ด.ช.กรินท ์ ราชประดิษฐ
314 ด.ต. ธยศ  ศรีสุวรรณ วิภาวดี ด.ญ.ญาณิดา  ศรีสุวรรณ
315 ด.ต. อวยชยั  แกว้สงัข์ วิภาวดี ด.ญ.ปียาภทัร  แกว้สงัข์
316 ร.ต.อ. วรพงษ ์ รอดรักษา วิภาวดี ด.ญ.ณฏัฐนนัท ์ รอดรักษา
317 ด.ต. สายณัห์  ทิพยค์าํ เวียงสระ ด.ช.ภูริทตั  ทิพยค์าํ
318 ด.ต. สายณัห์  ทิพยค์าํ เวียงสระ ด.ญ.พิมพน์ภสั  ทิพยค์าํ
319 พ.ต.ต. เอกชยั   คาํประโคน เวียงสระ ด.ญ.ขวญัฤทยั  คาํประโคน
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320 ร.ต.อ. ประวติั  ศรีเทพ เวียงสระ ด.ญ.เนตรมณี  ศรีเทพ
321 ด.ต. วชัรินทร์  ทองขาํ เวียงสระ ด.ญ.ณฏัฐกานต ์ ทองขาํ
322 ด.ต. ณรงค ์ ชุมโรย เวียงสระ ด.ญ.ประภสัสร  ชุมโรย
323 ด.ต. ทศพล  ประทีปแกว้ เวียงสระ ด.ญ.จิรชยา  ประทีปแกว้
324 ด.ต. อาํนาจ  ทองละมุน เวียงสระ ด.ช.อนาวิน  ทองละมุน
325 พ.ต.อ. สถาพร  พฒันรักษ์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.กชมน  พฒันรักษ์
326 ด.ต.หญิง ธญัลกัษณ์   โบศรี ศฝร.ภ.8 ด.ญ.อิสรีย ์ สามารถ
327 ด.ต. สมมาตร    เอียดหมุน ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พิมพณฎัฐ ์ เอียดหมุน
328 ด.ต. สมยคุ   เรือนไทย ศฝร.ภ.8 ด.ช.พชร  เรือนไทย
329 ด.ต.หญิง มยรุา   เจริญแกว้ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ชนาภา  เกิดแกว้
330 ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์   แกว้ชลคราม ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ชณากานต ์ แกว้ชลคราม
331 ด.ต. ธนู   ชูนวลศรี ศฝร.ภ.8 ด.ช.ปารมี  ชูนวลศรี
332 ร.ต.อ. เด่นชยั   แกว้เกิดเถ่ือน ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ญาดา  แกว้เกิดเถ่ือน
333 ด.ต. ศศิธร   พยคัฆา ศฝร.ภ.8 ด.ช.ปภงักร  พยคัฆา
334 ร.ต.อ.หญิง พรอุมา   ชูสม ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พฒิุธาดา  ชูสม
335 ด.ต.หญิง ปวนัรัตน์   วชิรเชาวพงศ์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธนภทัร  เชาวลิต
336 ด.ต.หญิง ณิชาต ์  อินทรอกัษร ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ณรสิตา  อินทรอกัษร
337 ด.ต. เลิศรบ   ทองมาก ศฝร.ภ.8 ด.ช.ฐกร  ทองมาก
338 พ.ต.ท.หญิง ชนิภา   ช่วยชูหนู ศฝร.ภ.8 ด.ช.พงศพ์ล  พรหมเทพ
339 พ.ต.ต.หญิง สุปราณี  แกว้กระจ่าง ศพฐ ภ.8 ด.ญ. ณฐัณิชา  ประดิษฐส์าร
340 พ.ต.อ.หญิง เด่นระวี  ทองรัตน์ ศพฐ ภ.8 ด.ช. ธนธรณ์  ทองรัตน์
341 พ.ต.อ.หญิง เด่นระวี  ทองรัตน์ ศพฐ ภ.8 ด.ช. กฤษกร  ทองรัตน์
342 ด.ต. นิติพร  ปทะวานิช ศพฐ ภ.8 ด.ช. ภูริณฐั  ปทะวานิช
343 ร.ต.อ. เอกราช  ชูสินธ์ ศพฐ ภ.8 ด.ช. อคัรินทร์  ชูสินธ์
344 ร.ต.อ. สมโชค  ไทรแกว้ ศพฐ ภ.8 ด.ช. ณพสกร  ไทรแกว้
345 นาง ปัญจรัตน์  นาคบาํรุง สหกรณ์ ด.ญ.ณฐัธิดา  นาคบาํรุง
346 ด.ต. วฒิุภทัร  จนัทสุวรรณโณ เสวียด ด.ญ.พรปภสัสร์  จนัทสุวรรณโณ
347 พ.ต.ท. รณรงค ์ พลูสวสัด์ิ เสวียด ด.ญ.ณฐัธนนัท ์ พลูสวสัด์ิ
348 ด.ต. วีรพนัธ์  รักกะเปา เสวียด ด.ญ.ณปภชั  รักกะเปา



ลาํดับ ยศ ช่ือ-สกลุ  (สมาชิก) สังกดั ช่ือ-สกลุ (บุตร)

รายช่ือสมาชิกยืน่ขอรับทุนการศึกษาบุตรปี 2565 ประเภทเรียนดี ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,500  บาท

349 ร.ต.อ. สุริยนั   เรืองนุย้ เสวียด ด.ญ.วรัญญา  เรืองนุย้
350 ร.ต.อ. สุริยนั   เรืองนุย้ เสวียด ด.ญ.ฐิติรัชต ์  เรืองนุย้
351 ด.ต. สรวิศ   พินิจอกัษร เสวียด ด.ช.กฤตภาส  พินิจอกัษร
352 ด.ต. โกวิทย ์ รัศมี เสวียด ด.ช.กิตติพิชญ ์ รัศมี
353 ด.ต. อุดมศกัด์ิ  พรมสวาสด์ิ เสวียด ด.ช.ปวรุตม ์ พรมสวาสด์ิ
354 ด.ต. วิรัตน์  กตัโร ต่างจงัหวดั ด.ญ.รัชชุดา  กตัโร
355 พ.ต.ท. ไพศาล  ธารายศ บก.อก.ภ.8 ด.ญ.กลุธารา  ธารายศ




