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

1 ร.ต.อ. ไพรประสิทธ์ิ  จิตรมุ่ง กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายจิตติภูมิ  จิตรมุ่ง
2 ร.ต.อ. ภานุมาศ  พทัราช กก.สส.ภ.จว.สฎ. น.ส.มนสันนัท ์ พชัราช
3 ร.ต.อ.หญิง ลภสั  บุญเรือง กก.สส.ภ.จว.สฎ. น.ส.ภิญลภสั  พรรณรา
4 ด.ต. สุเมธ  ถึงเจริญ กก.สส.ภ.จว.สฎ. น.ส.ธญัวรัตน์  ถึงเจริญ
5 ด.ต. นิวฒัน์  ชุมแกว้ กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.วรินทร  ชุมแกว้
6 ด.ต. วิชยั  แดงงาม กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.บุณยวีร์  แดงงาม
7 พ.ต.ท. ชญัวิทย ์ ศรีจรูญ กก.สส.ภ.จว.สฎ. น.ส.ชญาณฐั  ศรีจรูญ
8 ด.ต.หญิง พลูสุข  ชูไกรไทย กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.พชัรมณฑ ์ ชูไกรไทย
9 ร.ต.ท. ชยัยทุธ  โรจนชินบญัชร กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.ณิชากร  โรจนชินบญัชร
10 ด.ต. สุธน  จุย้เริก กก.สส.ภ.จว.สฎ. น.ส.ณชัชา  จุย้เริก
11 ด.ต. สุขสนัต ์ หีตหม่ืน กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายอชิรวิทย ์ หีตหม่ืน
12 ด.ต. ไกรสิทธ์ิ  จิตราภิรมย์ กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายพงศทศัน์  จิตราภิรมย์
13 ด.ต. ลือชยั  คงทอง กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.ภีมภทัร  คงทอง
14 ร.ต.ท. พฒิุพงศ ์ แกว้นอ้ย กก.สส.ภ.จว.สฎ. น.ส.พิจกัขข์ณา  แกว้นอ้ย
15 ร.ต.อ. ราชญั  ทอดสนิท กก.สส.ภ.จว.สฎ. น.ส.ปุณญรัศม์ิ  ทอดสนิท
16 ร.ต.ท. ไกรสร เพชรกรด กาญจนดิษฐ์ น.ส.ภทัรวดี เพชรกรด
17 พ.ต.ท. ณฐัพงษ ์ร่มไทร กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ณฐันรี ร่มไทร
18 พ.ต.ท. ณฐัพงษ ์ร่มไทร กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ณฐัภทัร ร่มไทร
19 ร.ต.ต. วชัระ ด่านภู่วงศ์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ปวิสรา ด่านภู่วงศ์
20 ร.ต.ต. ภูวดล แกว้มณี กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ญาณิศา แกว้มณี
21 ด.ต. สุชาติ มณีกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ชนิดาภา มณีกาญจน์
22 ร.ต.ต. สมเชาว ์ชูเดช กาญจนดิษฐ์ นายสรอรรถ ชูเดช
23 ด.ต. อดิเรก ปลอดชุ่ม กาญจนดิษฐ์ นายตรัยคุณ ปลอดชุ่ม
24 ด.ต. สุรินทร์ สารสิทธ์ิ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ธมลวรรณ สารสิทธ์ิ
25 ด.ต. นภทัร ปลอ้งนิราศ กาญจนดิษฐ์ น.ส.จิรสุดา ปลอ้งนิราศ
26 พ.ต.ท. ธนวฒัน์ สุขคะตะ เกาะเต่า น.ส. พิณณิตา สุขคะตะ
27 พ.ต.ต. ชรินทร์  สาริมา เกาะเต่า น.ส.สุพิชฌาย ์ สาริมา
28 ด.ต. ประมวล ศีลวฒิุจนัทร์ เกาะพะงนั น.ส.ณชัชา  ศีลวฒิุจนัทร์
29 ด.ต. พงศศ์กัด์ิ  แสงขาํ เกาะพะงนั นายญาณภทัร   แสงขาํ
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30 ร.ต.ต. พิศณุ แสงขาํ เกาะพะงนั ส.ส.พนิชชา แสงขาํ
31 ด.ต. โยคิน ศรีฟ้า เกาะสมุย น.ส.โยษิตา ศรีฟ้า
32 ร.ต.ต. บรรจง  ปริงหาดยาย เกาะสมุย น.ส.บุปฝรัตน์ ปริงหาดยาย
33 ร.ต.ต. กิติศกัด์ิ บุญศรี เกาะสมุย น.ส.ชนนัธร บุญศรี
34 พ.ต.ต. กรรณวชัร แกว้เรือง เกาะสมุย ด.ช.ภูวเดช แกว้เรือง
35 ด.ต. สุริยน ขอ้ยีแ่ซ่ เกาะสมุย ด.ช.สุรพศั ขอ้ยีแ่ซ่
36 ด.ต. เสกสรรคง์   เพช็รดาํ ขนุทะล นายรชฎ        เพช็รดาํ
37 ร.ต.ต. อรุณ             แสงอรุณ ขนุทะล นายศกัดินนท ์  แสงอรุณ
38 ด.ต. อาํนาจ        เนตรนอ้ย ขนุทะล ด.ญ.ทกัษอร      เนตรนอ้ย
39 ร.ต.ต. ณฐัพงศ ์    แท่นนิล ขนุทะล นายรัญชน์รวินท ์ แท่นนิล
40 พ.ต.ท. ธนาเดช    ยว้นบุญหลิม ขนุทะล ด.ช.เตโชดม    ยว้นบุญหลิม
41 ด.ต. ชรินทร์   อยูแ่สง ขนุทะล นายพชร    อยูแ่สง
42 ด.ต. ชรินทร์   อยูแ่สง ขนุทะล นายพิชญุตม ์  อยูแ่สง
43 ร.ต.อ. สุวิทย ์    ทองคาํแท้ ขนุทะล น.ส.ฐิติวรดา   ทองคาํแท้
44 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ   แกว้ก้ิม ขนุทะล นายชญาณ์ภทัร์  แกว้ก้ิม
45 ร.ต.อ. เลิศ    ศรีรักษา ขนุทะล น.ส.กญัฐชา   ศรีรักษา
46 พ.ต.ท. อมร    ชยัศิลป์ ขนุทะล นายพิรชชั   ชยัศิลป์
47 พ.ต.ท. อมร    ชยัศิลป์ ขนุทะล นายปัณณวิชญ ์  ชยัศิลป์
48 พ.ต.ท. มานะ คิดเหมาะ เขานิพนัธ์ ด.ช.ชยพล คิดเหมาะ
49 ด.ต. อดิสรณ์ ละมา้ย เขานิพนัธ์ ด.ญ.อมลวรรณ ละมา้ย
50 พ.ต.ท. บริสุทธ์ิ เจริญรักษ์ เขานิพนัธ์ ด.ช.ณภทัร เจริญรักษ์
51 ร.ต.ท. สมพงศ ์ตรีทิพยภิ์ญโญ เขานิพนัธ์ น.ส.ธญัพิชชา ตรีทิพยภิ์ญโญ
52 พ.ต.ท. วทันา จนัทร์ส่ง เขานิพนัธ์ ด.ช.ชญานนท ์จนัทร์ส่ง
53 ร.ต.อ. สุรศกัด์ิ เนียมช่วย เขานิพนัธ์ น.ส.กิตติยา เนียมช่วย
54 ด.ต. ธิติพฒัน์  ยดืยาว คีรีรัฐนิคม นายกฤตพฒัน์  ยดืยาว
55 พ.ต.ท. สุนทร         ธฤตเกษตร คีรีรัฐนิคม น.ส.ชนิกานต ์   ธฤตเกษตร
56 ด.ต. สมศกัด์ิ  ชุมแก่น คีรีรัฐนิคม น.ส.วรัชยา  ชุมแก่น
57 ร.ต.อ.ญ จิราภรณ์ ชาํนินวล คีรีรัฐนิคม นายจิรวฒัร์  ชาํนินวล
58 ร.ต.ต. วิโรจน์  กรงไกรจกัร คีรีรัฐนิคม น.ส.ณฐมน  กรงไกรจกัร
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59 ด.ต. นิกร  อินทร์ยา่นยาว คีรีรัฐนิคม นายธนกร อินทร์ยา่นยาว
60 ด.ต. สายนัต ์ เขียวคง คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ญาณิศา  เขียวคง
61 ด.ต. ครรชิต  อุปการ เคียนซา นาย สุธนยั  อุปการ
62 ด.ต. ครรชิต  อุปการ เคียนซา ด.ญ. พิมพพ์ิชชา   อุปการ
63 พ.ต.ท. โชคชยั สุทธิเมฆ เคียนซา นายบณัทตั สุทธิเมฆ
64 พ.ต.ท. พล ขาํโพธ์ิทยั เคียนซา น.ส.ศุภกร ขาํโพธ์ิทยั
65 ร.ต.อ. เดชา จิมจวน เคียนซา ด.ญ.ญานิศา จิมจวน
66 ร.ต.ท. มีศกัด์ิ จรดาํ เคียนซา ด.ช.กิจญาณ จรดาํ
67 ร.ต.อ. ภคัพล นวลเปียน เคียนซา นายณฐัดนยั นวลเปียน
68 ร.ต.ต. สุวฒัน์ จนัทร์แจ่ม เคียนซา นายกนธนนัต ์จนัทร์แจ่ม
69 ด.ต. วีระโชติ โยธาทยั เคียนซา น.ส.บณัฑิตา โยธาทยั
70 ด.ต. ณรงคช์ยั สงัขภิรมย์ เคียนซา นายนราเทพ สงัขภิรมย์
71 ร.ต.ต. จิระวทุธ ศรีวิรักษ์ เคียนซา น.ส.ธนภรณ์ ศรีวิรักษ์
72 พ.ต.ท. ลิขิต ชุมช่วย เคียนซา น.ส.ชญานนัท ์ชุมช่วย
73 ร.ต.ต. สุระสิทธ์ิ คงแหลม เคียนซา ด.ญ.ประวีณมยั คงแหลม
74 ด.ต. ธิระวิทย ์สุขแท้ เคียนซา ด.ญ.นภสัภรณ์ สุขแท้
75 ด.ต. สมยั กนัสุทธ์ิ เคียนซา ด.ช.เจตณฐั กนัสุทธ์ิ
76 ด.ต. สุธรรม ดารารัตน์ เคียนซา น.ส.ธญัวดี ดารารัตน์
77 ด.ต. พรเทพ ณ เจริญ เคียนซา ด.ญ.นภสร ณ เจริญ
78 ด.ต. ชยัณรงค ์รัตนะ ชยับุรี น.ส.วริษรา รัตนะ
79 ร.ต.อ. สุรินทร์ ไกรสิทธ์ิ ชยับุรี น.ส.ปวริศา ไกรสิทธ์ิ
80 ร.ต.อ. จิราวฒัน์ เธียรสินวีรกร ชยับุรี น.ส.มินทม์นัตา เธียรสินวีรกร
81 ด.ต. ไพรัช ขาวผอ่ง ชยับุรี ด.ญ.ศรวณีย ์ขาวผอ่ง
82 ร.ต.อ. วิวรรธน์ สิงหพนัธ์ุ ชยับุรี ด.ญ.พิชญธิดา สิงหพนัธ์ุ
83 ร.ต.ต. มนตช์ยั ปรีชา ชยับุรี น.ส.ญาดา ปรีชา
84 ด.ต. ไพรฤทธ์ิ มณีนวล ชยับุรี ด.ช.ปัณณวฒัน์ มณีนวล
85 ด.ต. โอภาส เดชะราช ชยับุรี นายพชัรดนยั เดชะราช
86 ร.ต.ต. ประพจน์ เทียมสานุจิตต์ ชยับุรี ด.ช.รัชชานนท ์เทียมสานุจิตต์
87 ด.ต. สุพรรณ คงศรีชาย ชยับุรี ด.ญ.ณิชารีย ์คงศรีชาย
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88 พ.ต.ท. กิตติพล ดวงศิริ ชยับุรี ด.ญ.อริสรา ดวงศิริ
89 ด.ต. ประชา ทองคาํ ชยับุรี น.ส.ณฐันิชาช ์ทองคาํ
90 ร.ต.อ. วิสูตร คงรักท่ี ชยับุรี ด.ญ.ใบเงิน คงรักท่ี
91 ด.ต. สนัติวฒิุ  อินทร์สุวรรณ ไชยา น.สวรรณพร  อินทร์สุวรรณ
92 ด.ต. อภิสิทธ์ิ  ทองเกษม ไชยา ด.ช.ฐีรวฒัน์  ทองเกษม
93 ด.ต. จารึก  จีนไทย ไชยา ด.ญ.เจนจิรา  จีนไทย
94 ด.ต. อาํนวย  ฤทธิอา ไชยา นายภูริณฐัน์  ฤทธิอา
95 ร.ต.ท. อุทิตย ์ จนัทะคาม ไชยา ด.ญ.มณทิตา  สวนานนท์
96 ด.ต. พเนศ  ทองสาลี ไชยา ด.ช.ธีรภทัร  ทองสาลี
97 ด.ต. ชุมพล  อินทจกัร ไชยา ด.ญ.ชนาภา  อินทจกัร
98 ร.ต.ท. สุวิทย ์ ยิม้ฉอด ไชยา นาย อภิวฒิุ  ยิม้ฉอด
99 ด.ต. ธรณสั  พรอนนัตไ์พศาล ดอนสกั ด.ญ.ฐานิตา  พรอนนัตไ์พศาล
100 ร.ต.ต. สุชาติ  ระวงัวงศ ์ ดอนสกั นายคุณานนต ์ ระวงัวงศ์
101 พ.ต.ท. อรรถวรรธน์  ใบหา ดอนสกั ด.ญ.อคัษราภคั  ใบหา
102 ร.ต.อ. ยศ  คงพยคัฆ์ ดอนสกั ด.ญ.สุชญัญา  คงพยคัฆ์
103 พ.ต.ท. เอกอรรถ  เจริญพร ดอนสกั ด.ญ.พทัรีฑีรา  เจริญพร
104 พ.ต.ท. เอกอรรถ  เจริญพร ดอนสกั น.ส.ณธกร  เจริญพร
105 ด.ต. ทิวตัถ ์ ทวีทรัพย์ ดอนสกั น.ส.นนัทน์ภสั  ทวีทรัพย์
106 ร.ต.อ. ธงชยั  เตม็พร้อม ดอนสกั ด.ญ.ชนากานต ์  เตม็พร้อม
107 พ.ต.อ. เด่นดวง  ทองศรีสุข ดอนสกั ด.ญ.พิศุทธิกาญจน์ ทองศรีสุข
108 ร.ต.อ.หญิง ปาณิศา มุขรัษฎา ตม. นายหฤษฎ ์อรุณพนัธ์ุ
109 พ.ต.ท.หญิง ปิยะวรรณ ไกรแกว้ ตม. ด.ช.ปิยพงศ ์ไกรแกว้
110 ร.ต.อ. สายนัต ์  นาทอง ต่างจงัหวดั ด.ญ.อญัชิษฐา  นาทอง
111 ด.ต. นสัรน  เร่สนั ต่างจงัหวดั ด.ญ.จสัมิน  เร่สนั
112 ด.ต.หญิง อนญัญา บุญวงศ์ ต่างจงัหวดั นายพศวตั  บุญวงศ์
113 ร.ต.อ. วิทยา  รุ่งรางษี ต่างจงัหวดั ด.ญ.ชลินทรา  ชูนาวา
114 พ.ต.ท. วารินทร์  เมืองสง ต่างจงัหวดั น.ส.สินชัชา  เมืองสง
115 ร.ต.ต. วรรชยั  จนัทรทิพย์ ต่างจงัหวดั น.ส.บณัฑิตา  จนัทรทิพย์
116 ด.ต. ไชยา  จรประดิษฐ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.สิรวิชญ ์ จรประดิษฐ์
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117 ร.ต.อ. สิทธิรัตน์  แสงจนัศิริ ต่างจงัหวดั ด.ญ.รัตฐากานต ์ แสงจนัศิริ
118 พ.ต.ท. ธีระศกัด์ิ  เจริญพงศ์ ต่างจงัหวดั นาย.ทตัเทพ  เจริญพงศ์
119 พ.ต.ท. ชนนัท ์ เมฆฉาย ต่างจงัหวดั ด.ช.ธิติพทัธ์  เมฆฉาย
120 ด.ต. ประสาน    ช่วยอุปการ ต่างจงัหวดั น.ส.กฤติมา    ช่วยอุปการ
121 พ.ต.ท. ภทัศาสน์  บวัแกว้ ต่างจงัหวดั น.ส.รักษิณา  บวัแกว้
122 พ.ต.ท. ภทัศาสน์  บวัแกว้ ต่างจงัหวดั นายรติภทัร  บวัแกว้
123 ร.ต.อ. สราวฒิุ  คงราม ต่างจงัหวดั ด.ช.เดชาวตั  คงราม
124 ร.ต.อ. วิรัตน์  สุวรรณวงค์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ฐิติรัตน์  สุวรรณวงค์
125 ด.ต. จิรภทัร  จนัทร์นวล ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธนัยรัศม์ิ  จนัทร์นวล
126 ด.ต. วีระชน  สุขช่วย ต่างจงัหวดั ด.ช.กษิด์ิเดช  สุขช่วย
127 พ.ต.ท. เนติวฒิุ   ดีแกว้ ต่างจงัหวดั นายนราวิชญ ์ ดีแกว้
128 ด.ต. อรุณ  รัตนพรหม ต่างจงัหวดั ด.ช.ตีรณ  รัตนพรหม
129 ด.ต. อรุณ  รัตนพรหม ต่างจงัหวดั ด.ช.ธนภทัร  รัตนพรหม
130 ร.ต.อ.หญิง ณิชาภทัร   พทุธรงค์ ต่างจงัหวดั น.ส..อรปรียา  เนียมสมบติั
131 ด.ต.หญิง กลัยภสัร์  อคัคีสุวรรณ์ ต่างจงัหวดั น.ส.ธนพร  อคัคีสุวรรณ์
132 ร.ต.อ. ปราโมทย ์ นํ้ารอบ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปริชญา  นํ้ารอบ
133 ด.ต. สมบติั  ศิรินุพงค์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.นภสั  ศิรินุพงค์
134 พ.ต.ต. วิเชฐ โจมฤทธ์ิ ต่างจงัหวดั ด.ช.ชาญชยั  โจมฤทธ์ิ
135 พ.ต.ต. วิเชฐ โจมฤทธ์ิ ต่างจงัหวดั น.ส.อคัเรศ  โจมฤทธ์ิ
136 ร.ต.ต. กนัตพงศ ์ วิบูลยเ์ขตร์ ต่างจงัหวดั น.ส.รัชนีกร วิบูลยเ์ขตร์ 
137 พ.ต.ท.หญิง สุนิชา  รัตนคช ต่างจงัหวดั นายณฎัฐ ์ ขนุนุช
138 พ.ต.ท. ถนดั  เหล่าประสิทธ์ิ ต่างจงัหวดั ด.ช.ธาวิน  เหล่าประสิทธ์ิ
139 ร.ต.อ. วิรัตน์  เพชรชู ต่างจงัหวดั น.ส.สวพรรณ   เพชรชู
140 ร.ต.อ.หญิง อรทยั  เจริญขวญั ต่างจงัหวดั น.ส.รัตนหทยั   ศรีเทพ
141 ร.ต.ต. วนัชาติ  สุขแจ่ม ต่างจงัหวดั นายวนสับดี  สุขแจ่ม
142 พ.ต.ท. นาคิน  จนัทร์แกว้ ต่างจงัหวดั น.ส.ลดามาศ  จนัทร์แกว้
143 ร.ต.อ.หญิง จุฬาลกัษณ์  ธรรมรัตน์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.เบญญาภา เมืองสวา่ง
144 ด.ต. ฐานุพงศ ์ เจริญวชัร์วรกลุ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชชานนัท ์ เจริญวชัร์วรกลุ
145 ด.ต. ฐานุพงศ ์ เจริญวชัร์วรกลุ ต่างจงัหวดั ด.ช.พฒิุพงศ ์ เจริญวชัร์วรกลุ
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146 ด.ต. ชยัศิริ  ธรรมแกว้ ต่างจงัหวดั น.ส.กนกสินี  ธรรมแกว้
147 ด.ต. วิเชล  เก้ือทองสั้น ต่างจงัหวดั ด.ญ.วิไลลกัษณ์  เก้ือทองสั้น
148 ด.ต. ภทัรภพ ถ่ินเทพา ต่างจงัหวดั นายกฤตพล ถ่ินเทพา
149 ด.ต. จิรวฒั  เกล้ียงเกลา ต่างจงัหวดั ด.ช.กิตตินนัท ์ เกล้ียงเกลา
150 ด.ต. ศุภชยั  จอมพิทกัษ์ ต่างจงัหวดั น.ส.สุภคัชา   จอมพิทกัษ์
151 ด.ต. จุมพฎ  โชติช่วง ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิมพใ์จ  โชติช่วง
152 ร.ต.ท. สวง  คงแง่ง ต่างจงัหวดั ด.ญ.คุณญัญา   คงแง่ง
153 ร.ต.อ. ญาณวิรุตม ์ ตุง้ซ่ี ต่างจงัหวดั น.ส.ญาณิศา  ตุง้ซ่ี
154 ด.ต. ชยัสิทธ์ิ  นาคทองกลุ ต่างจงัหวดั ด.ญ.รัชนีวรรณ  นาคทองกลุ
155 ด.ต. ชยัสิทธ์ิ  นาคทองกลุ ต่างจงัหวดั ด.ญ.รัตนฤดี   นาคทองกลุ
156 ร.ต.อ. ปิติพงษ ์ เสนชู ต่างจงัหวดั นายนิติธร  เสนชู
157 ด.ต. ทวีศกัด์ิ  แกว้เจริญ ต่างจงัหวดั ด.ช.กฤศณพน  แกว้เจริญ
158 ร.ต.อ.หญิง สุมลทิพย ์  จุลวรรณโณ ต่างจงัหวดั นายอนัดามนั  จุลวรรณโณ
159 พ.ต.ท. ทวีศกัด์ิ  เหลก็กลา้ ต่างจงัหวดั น.ส.กญัญาพชัร์  เหลก็กลา้
160 ด.ต. อุทยั  ไชยสวสัด์ิ ต่างจงัหวดั ด.ช.ลทัธโชติ  ไชยสวสัด์ิ
161 ร.ต.อ. อภิชาติ  บุหลนั ต่างจงัหวดั น.ส.กลัยรัตน์  บุหลนั
162 ร.ต.ท. มนตรี  ทองสุบรรณ ต่างจงัหวดั ด.ญ.อริศา  ทองสุบรรณ
163 ร.ต.ต. นิกร  ศรภกัดี ต่างจงัหวดั นายชยัภทัร  ศรภกัดี
164 พ.ต.ท. ธรรมนูญ  สุขอุ่น ต่างจงัหวดั นายธนาธิป  สุขอุ่น
165 พ.ต.ท. โสภณ  รักเถาว์ ต่างจงัหวดั นายภคพงศ ์เหรียญขาํ
166 พ.ต.ท. หตัถพร  ทองคาํ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณิชาพร  ทองคาํ
167 พ.ต.อ. กฤศ  โอสถาพนัธ์ุ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พรรณณวร  โอสถาพนัธ์ุ
168 พ.ต.อ. กฤศ  โอสถาพนัธ์ุ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พรรณกาญจน์  โอสถาพนัธ์ุ
169 พ.ต.ท. ชชัวาล   นิลจนัทร์ ต่างจงัหวดั น.ส.ณฐัธยาน์   นิลจนัทร์
170 พ.ต.ท. สุทศั  พรหมอกัษร ต่างจงัหวดั น.ส.ณฐมน  พรหมอกัษร
171 ด.ต. พิศิษฐ ์ ครรชิต ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธญัธิตา  ครรชิต
172 ด.ต. สุชาติ  ชูปัน ต่างจงัหวดั ด.ช.ถนอมพงศ ์ ชูปัน
173 ด.ต. วิระศกัด์ิ  ธราพร ต่างจงัหวดั ด.ญ.หงสรถ  ธราพร
174 ด.ต. ภานุพงศ ์ ปานเหลือง ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปุญจิรภา  ปานเหลือง
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175 พ.ต.ท. เลิศชาย  ไชยชนะ ต่างจงัหวดั นายธรรมนาถ  ไชยชนะ
176 ร.ต.ต. กษิกร  นพวราหิรัญ ต่างจงัหวดั น.ส.ณฤษร   นพวราหิรัญ
177 พ.ต.ต.หญิง รักษสุ์ดา  นาวาทอง ต่างจงัหวดั นายพลวตั  นาวาทอง
178 ด.ต. พีรเดช  คงยศ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปาณิสรา  คงยศ
179 พ.ต.ต. โชคดี ทองแสงแกว้ ต่างจงัหวดั น.ส.ชญานิศ ทองแสงแกว้
180 ด.ต. พรประสิทธ์ิ   ชิตรัตถา ต่างจงัหวดั น.ส. ชนิดาภา  ชิตรัตถา
181 ร.ต.ต. สมิง  ชูสุข ตาํรวจนํ้า ด.ญ.อศิฐา  ชูสุข
182 ด.ต.หญิง พรรณี  นิสภา ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ปุญชรัสม์ิ  นิสภา
183 พ.ต.ท. วินยั  น่ิมฟัก ตาํรวจนํ้า ด.ญ.อิสรีย ์ เชาวว์ชัรินทร์
184 ร.ต.ท. สุวฒัน์  เตียวตระกลู ตาํรวจนํ้า น.ส.ธนพร  เตียวตระกลู
185 ร.ต.ต. เกรียงไกร  แซ่ฮ๋ง ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ธนาวดี  แซ่ฮ๋ง
186 ด.ต.หญิง พวงรัตน์  รอดไธสง ตาํรวจนํ้า นายวิชญศ์รุติ  รอดไธสง
187 ด.ต. สุรชยั  สดศรี ตาํรวจนํ้า ด.ช.ธนดล  สดศรี
188 ด.ต. พงศกัด์ิ  ใจหา้ว ตาํรวจนํ้า น.ส.ณฐันรี  ใจหา้ว
189 ด.ต. ธชัพล  จอนเอียด ตาํรวจนํ้า นายภีรพงศ ์ จอนเอียด
190 ด.ต.หญิง เกตน์นิภา  ชมแกว้ ตาํรวจนํ้า ด.ช.ยศภทัร  คงเมือง
191 ด.ต. สุริยา  ส่งประดิษฐ์ ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ณฐัธิดา  ส่งประดิษฐ์
192 ร.ต.ต. ชาญณรงค ์ สมุทร์เก่า ตาํรวจนํ้า นายนพกร  สมุทร์เก่า
193 ด.ต. พงศธ์ร  พลูสวสัด์ิ ตาํรวจนํ้า นายนธัทวฒัน์  พลูสวสัด์ิ
194 พ.ต.ท. สมัฤทธ์ิ     เจริญภกัดี ท่าฉาง ด.ญ.นรินทร์ฎา   เจริญภกัดี
195 ร.ต.ต. วิชาญ        จตัตุพงศ์ ท่าฉาง ด.ญ.ธชัพรรณ     จตัตุพงศ์
196 ด.ต. ขตัติย        บวัลอย ท่าฉาง นายพลกฤต         บวัลอย
197 ด.ต. ณรงคช์ยั  มากจริง ท่าฉาง นายชชัพิมุข        มากจริง
198 ร.ต.อ. วฒิุพงษ ์  อินทร์จนัทร์ ท่าฉาง น.ส.ณฐัณิชา       อินทร์จนัทร์
199 ร.ต.อ. วฒิุพงษ ์  อินทร์จนัทร์ ท่าฉาง ด.ญ.จารุกญัญ ์    อินทร์จนัทร์
200 พ.ต.ต. สาํราญ    คงขนัธ์ ท่าฉาง ด.ญ.ฐิติชญา        คงขนัธ์
201 ด.ต. จุมพล  บุตรเร่ิม ท่าชนะ นายวสิษฐพ์ล  บุตรเร่ิม
202 ร.ต.ต. ธนชัภคั  พรมมาศ ท่าชนะ ด.ช.สิรภทัร  พรมมาศ
203 ร.ต.ต. ปฏิภาณ  โพนพนันา ท่าชนะ น.ส.พานแกว้  โพนพนันา



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

รายช่ือสมาชิกยืน่ขอรับทุนการศึกษาบุตรปี 2565 ประเภทเรียนดี ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ  1,700  บาท

204 ร.ต.ต. เวช อินนุรักษ์ ท่าชนะ ด.ช.จิรเมธ อินนุรักษ์
205 ร.ต.ท. อนนัต ์อนุสรณ์ ท่าชนะ ด.ญ.ศุภาพิชญ ์อนุสรณ์
206 ร.ต.ต. มาวิน วงศค์ช ท่าชนะ ด.ช.ภูมิพฒัน์ วงศค์ช
207 ร.ต.ต. มาวิน วงศค์ช ท่าชนะ นายมนสัวิน วงศค์ช
208 ด.ต. ศุภศกัด์ิ  แพนอ้ย ท่าชนะ ด.ช.ทกัษด์นยั แพนอ้ย
209 ด.ต. เทวินทร์ สินภิบาล ท่าชนะ น.ส.ศิรภสัสร สินภิบาล
210 ร.ต.ต. ชุมพร เข่ือนโยธา ท่าชนะ น.ส.ปภาวี เข่ือนโยธา
211 ด.ต. พีระวธุ จนัทร์เกล้ียง ท่าชนะ น.ส.ฐิติกานต ์จนัทร์เกล้ียง
212 ด.ต. สุติภาพ  อินทร์ชุมนุม ท่าชนะ ด.ญ.สุพิทชา อินทร์ชุมนุม
213 ร.ต.อ. ทวีศกัด ์รอดรักษ์ ท่าชี ด.ญ.กญัจน์ณิชา รอดรักษ์
214 ร.ต.ต. ทิวา เรืองรัตน์ ท่าชี นายพสธร เรืองรัตน์
215 ร.ต.อ. ทนงเอก  พฒันภากรณ์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.สิริวิมล  พฒันภากรณ์
216 ร.ต.ท. วรรณศร  จรเปล่ียว บก.สส.ภ.8 นายคุณชัญ ์ จรเปล่ียว
217 ด.ต.หญิง เขมิกา จนัทร์ลุน บก.สส.ภ.8 น.ส.กญัญาภทัร  แกว้หะนาม
218 ด.ต.หญิง เขมิกา  จนัทร์ลุน บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ปุณยนุช แกว้หะนาม
219 ด.ต. นิรันด ์ ระดารุตน์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ธนตัพร  ระดารุตน์
220 ร.ต.อ. อเนก  ช่างคิด บก.สส.ภ.8 นายพยหุพล  ช่างคิด
221 ด.ต. วรรณลภ  กรดมณี บก.สส.ภ.8 น.ส.พทัธนนัท ์ กรดมณี
222 ร.ต.ท. สมภาศ  สุพรรณดิษฐ์ บก.สส.ภ.8 นายศุภโชค  สุพรรณดิษฐ์
223 ด.ต. วิสิทธิพร  ละออสุวรรณ บก.สส.ภ.8 น.ส.ธนวรรน  ละออสุวรรณ
224 ด.ต. เกียรติพจน์  หนูแบน บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณฐัณิชา   หนูแบน
225 ด.ต. ณฎัฐกิตต์ิ สุขมาก บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ชญัญานุช สุขมาก
226 ด.ต. ฉตัรชยั  วิชิตชู บก.สส.ภ.8 ด.ญ.พิมพน์ภา  วิชิตชู
227 ร.ต.ต. เทียนชยั  ชูลิตรัตน์ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.บณัฑิตา  ชูลิตรัตน์
228 ร.ต.ต. พสิษฐ ์ นาคแกว้ บก.สส.ภ.8 น.ส.ศุภสุตา  นาคแกว้
229 ด.ต. สุเมธี  คาํแกว้ บก.สส.ภ8 น.ส.สุปรียา  คาํแกว้
230 ร.ต.ท. วินยั  พรหมสุวรรณ บก.สส.ภ8 น.ส.สิริวดี  พรหมสุวรรณ
231 ร.ต.ท. วินยั  พรหมสุวรรณ บก.สส.ภ8 ด.ช.ศุภณฐั  พรหมสุวรรณ
232 พ.ต.ท. ธนญัชยั  นวลนิรันดร์ บก.สส.ภ8 ด.ช.แทนคุณ  นวลนิรันดร์
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233 ด.ต. สานนท ์ สม้เกิด บก.สส.ภ8 ด.ช.ณฐัยทุธ์  สม้เกิด
234 ด.ต. วิชิต  วรรณบวร บก.สส.ภ8 ด.ญ.ช่อตะวนั  วรรณบวร
235 ร.ต.ท. อนนัท ์ วิบุลศิลป์ บก.สส.ภ8 น.ส.อรจิรา  วิบุลศิลป์
236 พ.ต.ท. ณภาคย ์ ปรางนาคี บก.อก.ภ.8 ด.ญ.กนัติชา  ปรางนาคี
237 พ.ต.อ.หญิง สุจารีย ์ มุสิก บก.อก.ภ8 นายอิศมเ์ดช ด่านภู่วงศ์
238 พ.ต.อ. ณพชร  เขียดแกว้ บก.อก.ภ8 ด.ช.วงศภคั  เขียดแกว้
239 พ.ต.ท. จารุ          เพช็รปาน บ่อผดุ น.ส.สุปรียา     เพช็รปาน
240 ด.ต. จงรักษ ์   แสนทองแกว้ บ่อผดุ ด.ญ.พิชญปิ์ยา   แสนทองแกว้
241 ด.ต. อรุณ  สีชุม บ่อผดุ ด.ช.อคัรวิชญ ์ สีชุม
242 ร.ต.อ. วเิศษ              ชูพยคัฆ์ บ่อผดุ น.ส.พรนภสั           ชูพยคัฆ์
243 ร.ต.อ. ระวิ                ณ  บุญโณ บ่อผดุ ด.ญ.ปพิชญา           ณ  บุญโณ
244 ร.ต.อ. ระวิ                ณ  บุญโณ บ่อผดุ น.ส.ปาจรีย ์             ณ  บุญโณ
245 ร.ต.อ. ศิรชชั            กามูณี บ่อผดุ นาย  รัญชน์            กามูณี
246 ร.ต.อ. ศิรชชั            กามูณี บ่อผดุ ด.ช.วชัรวีร์              กามูณี
247 ร.ต.ต. วชัรินทร์      ศรีสุวรรณ บ่อผดุ ด.ญ.ภิรุจี                  ศรีสุวรรณ
248 ด.ต. ชยัณรงค ์     ทองรอด บ่อผดุ ด.ญ.นลินนิภา        ทองรอด
249 ด.ต. อกัษร            คงรัตน์ บ่อผดุ ด.ช.พสุธา                คงรัตน์
250 ด.ต. อรุณ              ชยัทิพย์ บ่อผดุ ด.ญ.ปภาวดี             ชยัทิพย์
251 ด.ต. ประยรูศกัด์ิ  บุญยะศิลป์ บ่อผดุ ด.ช.ปวรุตม ์             บุญยะศิลป์
252 ด.ต. สาธิต             คงช่วย บ่อผดุ ด.ญ.ตรีสรา              คงช่วย
253 ด.ต. พิพฒัน์         ทองแดง บ่อผดุ น.ส.ธฤดี                  ทองแดง
254 ด.ต. ศรชยั             แทนโชติ บ่อผดุ ด.ญ.ณิชาภทัร         แทนโชติ
255 พ.ต.ต. ธนธร  ตนัติศศิรัตน์ บางมะเด่ือ น.ส.พิมพช์นก  ตนัติศศิรัตน์
256 ด.ต. ภิญโญ สุขแกว้ บางสวรรค์ น.ส.ภีรดา สุขแกว้
257 ด.ต. วฒิุชยั แมนเมือง บางสวรรค์ น.ส.อติกานต ์แมนเมือง
258 พ.ต.ต. ภุมิดล ธีรกลุ บางสวรรค์ ด.ญ.ภูริชญา ธีรกลุ
259 ร.ต.อ. สมัฤทธ์ิ รัตนรัตน์ บางสวรรค์ นายอติวิชญ ์รัตนรัตน์
260 ร.ต.อ. ภกัดี ทองทา บางสวรรค์ น.ส.ภคัจิรา ทองทา
261 ร.ต.ต. ถกล ทองสมุทร บา้นตาขนุ ด.ญ.ณฐัสุดา ทองสมุทร
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262 ด.ต. มนสั แกว้พิชยั บา้นตาขนุ ด.ญ.ธีวลัยน์ฐั  แกว้พิชยั
263 พ.ต.ท. เพชรสวสัด์ิ สทานสตัย์ บา้นตาขนุ นายนนัทชาติ สทานสตัย์
264 ด.ต. สมพงษ ์      เถาวท์อง บา้นตาขนุ น.ส.ภทัราพร เถาวท์อง
265 ด.ต. ศกัดา เดชมณี บา้นตาขนุ นายภูริทตั เดชมณี
266 ร.ต.อ. ฤกษช์ยั     วงศอิ์นทร์ บา้นนาเดิม ด.ญ.พรนภสั   วงศอิ์นทร์
267 ร.ต.ต. ธนูศกัด์ิ      รัตนคช บา้นนาเดิม ด.ญ.ธญัรดา    รัตนคช
268 ร.ต.อ. อาํพล        ขวญักลุ บา้นนาเดิม ด.ช.วรวชั        ขวญักลุ
269 ด.ต. กวิน        ภกัดีไทย บา้นนาเดิม ด.ช.ธนกฤต    ภกัดีไทย
270 ด.ต. ชยัยนัต ์   ปลอดจนัทร์ บา้นนาเดิม ด.ญ.ชญัญา     ปลอดจนัทร์
271 ด.ต. อนุชา      รัตนแกว้ บา้นนาเดิม ด.ช.ศิรัณ        รัตนแกว้
272 ร.ต.อ. สมชยั     หนูนาค บา้นนาเดิม น.ส.นลลัณ์วรา    หนูนาค
273 ร.ต.อ. สมชยั     หนูนาค บา้นนาเดิม ด.ญ.ตวงพลอย     หนูนาค
274 พ.ต.ต. ธีรยทุธ์     วิทิพยร์อด บา้นนาเดิม ด.ช.ปรภคั    วิทิพยร์อด
275 ร.ต.อ. สมยศ      อ้ิววงัโส บา้นนาเดิม ด.ญ.กานตพ์ิชชา  อ้ิววงัโส
276 พ.ต.ท. สาคร   ไชยวรรณ บา้นนาเดิม ด.ญ.รักษณาลี    ไชยวรรณ
277 ร.ต.อ. สาํเริง     สุดจิตร บา้นนาเดิม น.ส.กชพร        สุดจิตร
278 พ.ต.ท. เดโช      คงสุข บา้นนาเดิม ด.ช.พชัรพล      คงสุข
279 ร.ต.อ. อาํนาจ     หนูพาสุข บา้นนาเดิม ด.ญ.ปิยาพชัร    หนูพาสุข
280 ร.ต.ต. ธงชยั      ชยักิจ บา้นนาเดิม น.ส.นํ้าทิพย ์      ชยักิจ
281 ด.ต. บุญชยั วิเศษคณากลุ บา้นนาสาร ด.ญ.ณชัชา วิเศษคณากลุ
282 ด.ต. อภิชยั พฒันประดิษฐ์ บา้นนาสาร นายพชัรพงศ ์พฒันประดิษฐ์
283 ด.ต. ฉตัรชยั ตอ้ยแกว้ บา้นนาสาร น.ส.วาสนา ตอ้ยแกว้
284 ด.ต. สามารถ ช่ืนบุตร บา้นนาสาร ด.ญ.ปรีชญา ช่ืนบุตร
285 ด.ต. สามารถ ช่ืนบุตร บา้นนาสาร ด.ญ.เบญจพร ช่ืนบุตร
286 ร.ต.อ. คชา อินทรักษ์ บา้นนาสาร น.ส.ชนากานต ์อินทรักษ์
287 ด.ต. วชัรินทร์ แกว้ช่วย บา้นนาสาร น.ส.ศุภรัตน์ แกว้ช่วย
288 ด.ต. ณฏัฐวฒิุ อินทร บา้นนาสาร น.ส.ณฏัฐนิภา อินทร
289 ด.ต. กรฤต พรหมศร บา้นนาสาร น.ส.สุชญัญา พรหมศร
290 พ.ต.ต. วชัระ  หอมสมบติั บาํนาญ น.ส.วลยัพร  หอมสมบติั
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291 ร.ต.อ. นพพงศ ์ ปานทุ่ม บาํนาญ ด.ช.สุรพศั ปานทุ่ม
292 ร.ต.ท. บรรหาร  บุญไธสง บาํนาญ ด.ญ.ลภสัรดา  บุญไธสง
293 พ.ต.ท. พิศ  ยิม้เยื้อน บาํนาญ น.ส.ภทร  ยิม้เยื้อน
294 ร.ต.ต. พงศพ์นัธ์  ศรีนาค บาํนาญ นายชิษนุพงศ ์ศรีนาค
295 ร.ต.อ. ชชัชาย  อาจละออ บาํนาญ น.ส.สุรัสวดี  อาจละออ
296 พ.ต.อ. สิทธิชยั  นนัทรัตน์กลุ บาํนาญ น.ส.ศิรดา  นนัทรัตน์กลุ
297 ร.ต.อ. เรวตั  แพหีต บาํนาญ นายชิษณุพงศ ์ แพหีต
298 ร.ต.อ. นาํชยั  อินทร์จนัทร์ บาํนาญ ด.ช.ฆฤต  อินทร์จนัทร์
299 ร.ต.อ. สมหวงั  สมบติั บาํนาญ น.ส.กรรวี  สมบติั
300 ร.ต.ต. สวาท  ชูสุวรรณ บาํนาญ น.ส.ชนมช์นก  ชูสุวรรณ
301 พ.ต.ท. โคจร  ลานํ้าเท่ียง บาํนาญ ด.ช.คุณากร  ลานํ้าเท่ียง
302 ร.ต.อ. วรโชติ  อารีราษฎร์ บาํนาญ น.ส.เหมือนฝัน อารีราษฏร์
303 ร.ต.อ. กอ้ง  อินทโรภาส บาํนาญ น.ส.ธญัวรัตม ์ อินทโรภาส
304 ด.ต. สจัจะ  เสมียนเพชร บาํนาญ ด.ญ.ภวิกา   เสมียนเพชร
305 ด.ต. รณกร ชูประเสริฐ บาํนาญ ด.ญ.รมยกร ชูประเสริฐ
306 ร.ต.ท. ชยัศรี  พึ่งธงไทย บาํนาญ น.ส.พชัรพร  พึ่งธงไทย
307 พ.ต.ต. นกรณ์  พิชิตการณ์ บาํนาญ นายสิรภพ พิชิตการณ์
308 พ.ต.อ. อานนท ์ เดชรักษา บาํนาญ นายณฐัพล  เดชรักษา
309 ร.ต.ท. สมโชค  รักปาน บาํนาญ นายกิตติพศ  รักปาน
310 ร.ต.ท. สมโชค  รักปาน บาํนาญ นายกษิด์ิเดช  รักปาน
311 ด.ต. สาธิต เพช็รสุวรรณ์ บาํนาญ น.ส.ธญัวรัตม ์เพช็รสุวรรณ์
312 ร.ต.ต. จารุพฒัน์  บุญฤทธ์ิ บาํนาญ น.ส.อรนลิน  บุญฤทธ์ิ
313 ร.ต.อ. ชดั  ศิริบุญวฒัน์ บาํนาญ ด.ญ.ณฐัวรา  ศิริบุญวฒัน์
314 ร.ต.อ. วิราฎร์  ดวงเกิด บาํนาญ ด.ญ.ขวญัขา้ว  ดวงเกิด
315 พ.ต.ท. สมพงษ ์ ครุฑสุวรรณ พนม ด.ช.พศุตม ์  ครุฑสุวรรณ
316 ร.ต.ต. สมพงษ ์ แสงจนัทร์ พนม น.ส.นนัทน์ภสั  แสงจนัทร์
317 ด.ต. สุนนัท ์ สุปันตี พนม ด.ญ.บณัฑิตา  สุปันตี
318 ด.ต. รัฐศกัด์ิ  นาคบรรพ์ พนม น.ส.รัฐชญา  นาคบรรพ์
319 ร.ต.ท. สมพร  จุย้ทองคาํ พนม น.ส.สิริภทัร  จุย้ทองคาํ
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320 ร.ต.อ. สุทศัน์  ทองมา พนม ด.ช.ทศัน์พล  ทองมา
321 ด.ต. ศุภชาติ  สุบรรณพนัธ์ พนม น.ส.พรรณรัตน์  สุบรรณพนัธ์
322 ด.ต. ประทีป  บุญชูวงศ์ พนม นายปรัญชยั  บุญชูวงศ์
323 ด.ต. รังษีธ์   หมานเหตุ พนม นายภคัพล  หมานเหตุ
324 ด.ต. สุริยะ  โมลี พนม น.ส.ฐิตาพร  โมลี
325 ร.ต.ต. สมพงษ ์ สมสุข พนม ด.ญ.ญานฐัฉรา  สมสุข
326 พ.ต.ท. ฤทธิชยั  ผดุประสิทธิกลุ พระแสง น.ส.ณภฏัษอร  ผดุประสิทธิกลุ
327 ร.ต.อ. มีศกัด์ิ  เทพบุรี พระแสง น.ส.ศิราญา  เทพบุรี
328 ร.ต.อ. โยธิน  แยม้มีศรี พระแสง วิสุทธ์ิมงคล  แยม้มีศรี
329 ร.ต.อ. ประพจน์  คงจนัทร์ พระแสง น.ส.นนัทน์ภสั  คงจนัทร์
330 ร.ต.ท. สุนทร  สตัถาพร พระแสง ด.ญ.พรณภทัร์  สตัถาพร
331 ร.ต.ท. ชาญชยั  คาํตา พระแสง นายรัชธิวตัถ ์ คาํตา
332 ร.ต.ต. โสภณ  สวสัดิวงศ์ พระแสง น.ส.กญัญณฐั  สวสัดิวงศ์
333 ด.ต. พนมกร  จนัทรประดิษฐ์ พระแสง ด.ช.เปรมวิชญ ์ จนัทรประดิษฐ์
334 ด.ต. สมศกัด์ิ  ดว้งเกล้ียง พระแสง น.ส.ณฐันิชา  ดว้งเกล้ียง
335 ด.ต. มนตรี  ยศศกัด์ิ พระแสง ด.ญ.วิมลวรรณ  ยศศกัด์ิ
336 ด.ต. พิชยั  อกัษรดาํ พระแสง ด.ช.อติวิชญ ์ อกัษรดาํ
337 ด.ต. สมัพนัธ์ มาศกสิน พนุพิน น.ส.จินดาภรณ์ มาศกสิน
338 พ.ต.ท. พิสณัห์  ศรีสวสัด์ิวฒันา พนุพิน นายธญัปราณ  ศรีสวสัด์ิวฒันา
339 ด.ต. ปรมินทร์ ขวญัช่วย พนุพิน นายธนธร ขวญัช่วย
340 ร.ต.อ.หญิง รุจจิรา เบา้ทอง พนุพิน ด.ช.กฤช เบา้ทอง
341 พ.ต.ต. มานิตย ์ทองชัง่ พนุพิน ด.ช.สรวชัญ ์ ทองชัง่
342 พ.ต.ต. มานิตย ์ทองชัง่ พนุพิน น.ส.พธันนัท ์ ทองชัง่
343 ร.ต.ต. ลือชยั  ใจเยน็ พนุพิน น.ส.นภิสา  ใจเยน็
344 ร.ต.อ. จกัภพ ขวญัแกว้ พนุพิน น.ส.กนกพิชญ ์ ขวญัแกว้
345 ด.ต. ไพศาล  อินทร์ทอง พนุพิน น.ส.รุ่งนภา  อินทร์ทอง
346 ด.ต. สมใจ  ไตรรัตน์ พนุพิน ด.ช.เสกขส์รรณ์  ไตรรัตน์
347 ด.ต. สาํรวม  คชสูงเนิน พนุพิน นายภูริณฐั  คชสูงเนิน
348 ด.ต. วินยั  ศรียงัมาศ พนุพิน นายพงศศิ์ริ ศรียงัมาศ
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349 ด.ต. สมเกียรติ  สุวรรณรัตน์ พนุพิน น.ส.นนัทน์ภสั  สุวรรณรัตน์
350 ร.ต.ต. สมัพนัธ์  เหมือนจนัทร์ พนุพิน น.ส.ธญัวรัตม ์ เหมือนจนัทร์
351 ร.ต.อ. พรชยั  วุน่ชุม พนุพิน นายจารุกิตต์ิ  วุน่ชุม
352 ร.ต.อ. ณฏัฐพชัร์  ชยังสงคราม พนุพิน นายณฐันนท ์ ชยัสงคราม 
353 ด.ต. จรัญ  บ่อนอ้ย  พนุพิน น.ส.พิมพช์นก  บ่อนอ้ย
354 ร.ต.อ. ศราวฒิุ  บุญคง ภ.จว. น.ส.ชนญัชิดา  บุญคง
355 พ.ต.ท.หญิง ธนภร  นาคพนัธ์ ภ.จว. ด.ช.ปัณณทตั  นาคพนัธ์
356 พ.ต.ท.หญิง สิรพทัส์  แดงสุภา ภ.จว. น.ส.ธมนพชัร์  แดงสุภา
357 ด.ต. อโนทยั  โพธ์ิบุรี เมือง ด.ช.อธิป  โพธ์ิบุรี
358 ด.ต. ภูวเรศ  แป้นปล้ืม เมือง น.ส.อริยา  แป้นปล้ืม
359 ด.ต. วชัรินทร์  ทองนุ่น เมือง ด.ญ.ณชัชา  ทองนุ่น
360 ด.ต. ศิริวฒัน์  ญาณสูตร เมือง ด.ญ.กลัยาภา  ญาณสูตร
361 ด.ต. สนธยา  แกว้บาง เมือง ด.ญ.ภาวิณี  แกว้บาง
362 ด.ต. อนนัตศ์กัด์ิ  คงมาก เมือง น.ส.พิมพพ์รรณ์  คงมาก
363 ด.ต. อาํนาจ  อินทรักษ์ เมือง ด.ญ.นิชาภา  อินทรักษ์
364 ด.ต. พนมไพร  ดาํมุณี เมือง ด.ญ.กมลภทัร ดาํมุณี
365 ด.ต. สุริยะ  ดว้งคง เมือง ด.ญ.สุธินี ดว้งคง
366 ร.ต.อ. อภิชาญ  หสัโสะ เมือง นายนรวิชญ ์หสัโสะ
367 ร.ต.อ. อภิชาญ  หสัโสะ เมือง น.ส.ณิชารีย ์หสัโสะ
368 ร.ต.ต. สุวรรณ  รุ่งสวสัด์ิ เมือง นายสณัหรัฐ รุ่งสวสัด์ิ
369 ร.ต.ต. สุวรรณ  รุ่งสวสัด์ิ เมือง นายธญัวรัตน์ รุ่งสวสัด์ิ
370 ร.ต.อ. บุญเชิด  มณีชยั เมือง ด.ญ.รมิตา มณีชยั
371 ด.ต. พนม  หีตช่วย เมือง ด.ญ.ณฐันนัท ์หีตช่วย
372 ด.ต. สมยศ  อรรณพ เมือง ด.ญ.กมลชนก  อรรณพ
373 ร.ต.อ. ทะนงศิลป์  ขนายนอ้ย เมือง นายศิรชชั ขนายนอ้ย
374 ร.ต.ต. ประชา  งานดี เมือง ด.ญ.กานตธิ์ดา  งานดี
375 ร.ต.ต. เมธี  วรรณโร เมือง น.ส.สุพิชชานนัท ์วรรณโร
376 ร.ต.อ. ชยัชนะ  คลา้ยปักษี เมือง ด.ช.ธนัวา คลา้ยปักษี
377 ด.ต. ขวญัชยั  ยอดดนตรี เมือง นายพฒิุพงศ ์ยอดดนตรี
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378 ด.ต. ขวญัชยั  ยอดดนตรี เมือง  น.ส.ชนกมม ์ยอดดนตรี
379 ร.ต.ต. อนุวตัร  สุทธิเนียม เมือง ด.ช.ณฐักิจ สุทธิเนียม
380 ด.ต. นิรุจน์  เช้ือพราหมณ์ เมือง นายณฐัพนธ์ เช้ือพราหมณ์
381 ด.ต. ทรงพล  น่ิมเนียม เมือง ด.ช.ณฐัพนธ์ น่ิมเนียม
382 วา่ท่ี ร.ต.ต. เทอดศกัด์ิ  ทุ่มเกตุ เมือง น.ส.กษมา ทุ่มเกตุ
383 ด.ต. สุชีพ  วิสมิตะนนัท์ เมือง นายศุภกร วิสมิตนนัท์
384 พ.ต.ต.หญิง กรวรรณย ์ สงละเอียด เมือง นายธนัยธรณ์ สงละเอียด
385 ด.ต. ปัญญาพล  บูรณะพงค์ เมือง ด.ญ.ชนิภา บูรณพงค์
386 พ.ต.ท. กิตติพล  จุลศกัด์ิ เมือง น.ส.ชวิศา จุลศกัด์ิ
387 ด.ต. วรศกัด์ิ    ร่มโพธ์ิทอง เมือง นายวรศกัด์ิ ร่มโพธ์ิทอง
388 พ.ต.ท. สมชาย  พทุธรักษา เมือง ด.ญ.ณพิณญา เพชรทอง
389 ด.ต. ประสิทธ์ิ  ทองตาํลึง เมือง ด.ญ.ขวญัชนก ทองตาํลึง
390 ร.ต.อ.หญิง องัคณา  ดีดวง เมือง นายกฤตนยั ดีดวง
391 ด.ต.หญิง รุ่งอรุณ  สินโพธ์ิ เมือง ด.ช.ณฎัฐกิตต ์ หงษส์ระแกว้
392 ด.ต. อนุรักษ ์ ตลึงจิตร เมือง ด.ญ.ฐิติชญา ตลึงจิตร
393 ด.ต. อนุรักษ ์ ตลึงจิตร เมือง  นายธีวสุ ตลึงจิตร
394 ด.ต. อนนัต ์ คงเรือง เมือง ด.ญ.กนกอร คงเรือง
395 พ.ต.ท. ชยัฤทธ์ิ  ชูเสือหึง โมถ่าย ด.ช.ธิติวฒิุ  ชูเสือหึง
396 ร.ต.อ. พงศศ์กัด์ิ  เช่ียวชาญ โมถ่าย ด.ญ.ปวรวรรณ  เช่ียวชาญ
397 ร.ต.ต. พยนต ์ ช่วยยิม้ โมถ่าย นายฉตัรมงคล  ช่วยยิม้
398 ด.ต. เกียรติพิทกัษ ์ สาลี โมถ่าย น.ส.กญัญาลกัษ ์สาลี
399 ด.ต. เริงฤทธ์ิ  วงัวิเศษกศุล วิภาวดี น.ส.นทัชา  วงัวิเศษกศุล
400 ด.ต. เริงฤทธ์ิ  วงัวิเศษกศุล วิภาวดี ด.ญ.ดลยา  วงัวิเศษกศุล
401 ด.ต. ขจร  แสงสุข วิภาวดี ด.ช.เมธสั  แสงสุข
402 ด.ต. ธยศ  ศรีสุวรรณ วิภาวดี ด.ญ.ญพิภา  ศรีสุวรรณ
403 ร.ต.ต. จาํรัส  สีนิล วิภาวดี ด.ญ.ปภสัรา  สีนิล
404 พ.ต.ท. อติเทพ  เรืองปลอด วิภาวดี น.ส.ชนากานต ์ เรืองปลอด
405 ด.ต. กมัปนาท  เพชรสถิตย์ วิภาวดี ด.ญ.กานตพ์ิชชา  เพชรสถิตย์
406 ร.ต.อ. เกรียงไกร  ศรีทองกลุ วิภาวดี น.ส.ภทัรอร  ศรีทองกลุ
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407 ร.ต.อ. เกรียงไกร  ศรีทองกลุ วิภาวดี น.ส.พิชชาอร  ศรีทองกลุ
408 ร.ต.อ. เอกพจน์  ช่วยสงค์ วิภาวดี ด.ญ.ภรณ์ชนก  ช่วยสงค์
409 ด.ต. ศิริพงศ ์ ภูมิไชยา เวียงสระ ด.ช.จตุรชยั  ภูมิไชยา
410 ร.ต.อ. สาํเริง  สงอนุรักษ ์ เวียงสระ ด.ญ.ภทัรนิดา  สงอนุรักษ์
411 พ.ต.ท. พิน  อินมาก เวียงสระ น.ส.พลอยชมพ ู อินมาก
412 ร.ต.อ. ประวติั  ศรีเทพ เวียงสระ ด.ญ.เนตรนภา  ศรีเทพ
413 ด.ต. ณรงค ์ ชุมโรย เวียงสระ ด.ญ.กานตพ์ิชชา  ชุมโรย
414 ด.ต. ปราโมทย ์อุตะปะละ เวียงสระ ด.ช.กฤตเมศวร์ อุตะปะละ
415 พ.ต.อ. สถาพร  พฒันรักษ์ ศฝร.ภ.8 น.ส.ลภสัรดา  พฒันรักษ์
416 ด.ต. ธีรพงษ ์ บุญรอด ศฝร.ภ.8 น.ส.นภทัรลดา    บุญรอด
417 ร.ต.ต. สุขวตั  ไชยสงคราม ศฝร.ภ.8 ด.ช.พฒิุพงศ ์ ไชยสงคราม
418 ร.ต.อ.หญิง ลกัษณา   มุขเงิน ศฝร.ภ.8 น.ส.นภสั  มุขเงิน
419 ร.ต.อ.หญิง ลกัษณา   มุขเงิน ศฝร.ภ.8 นายปริพล  มุขเงิน
420 ด.ต. ปฐวียพ์ิสุทธ์ิ   เอกปัชชา ศฝร.ภ.8 ด.ญ.กมลวรรณ  เอกปัชชา
421 ด.ต. สาํเริง   เกล้ียงตะพงศ์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ณฐัสิทธ์ิ  เกล้ียงตะพงศ์
422 ด.ต. สมมาตร   เอียดหมุน ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ศิรัณรัศม์ิ  เอียดหมุน
423 พ.ต.ท. ธีระชยั   วฒิุจนัทร์ ศฝร.ภ.8 นายธนวฒิุ วฒิุจนัทร์
424 ด.ต. วฒิุเวช   โกสินญวงศ์ ศฝร.ภ.8 นายจิรภาส  โกสินญวงศ์
425 ด.ต. วฒิุเวช   โกสินญวงศ์ ศฝร.ภ.8 นายจิรภทัร โกสินญวงศ์
426 พ.ต.ท.หญิง กรวิภา   เมืองแมน ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธนธันนัท ์ เมืองแมน
427 พ.ต.อ. มารุต   คาํเลก็ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พิชญา  คาํเลก็
428 ด.ต. พิพฒัน์   สุทธิจาํนงค์ ศฝร.ภ.8 น.ส.พรนภสั  สุทธิจาํนงค์
429 ด.ต. พิพฒัน์   สุทธิจาํนงค์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ญาณิศา  สุทธิจาํนงค์
430 ด.ต. ธนู   ชูนวลศรี ศฝร.ภ.8 ด.ช.อภิสรณ์  ชูนวลศรี
431 ร.ต.อ. เด่นชยั   แกว้เกิดเถ่ือน ศฝร.ภ.8 ด.ญ.นภสร  แกว้เกิดเถ่ือน
432 ด.ต. วิรัตน์   ถนิมลกัษณ์ ศฝร.ภ.8 น.ส.วรัญญา  ถนิมลกัษณ์
433 ร.ต.ท. จกัราวิชญ ์  สร้อยสนธ์ิ ศฝร.ภ.8 น.ส.พชัรินทร์  สร้อยสนธ์ิ
434 ร.ต.ท. ธวชัชยั   ชูจิตร ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ณฎัฐชุ์ดา  ชูจิตร
435 พ.ต.ต. สมบติั   ทองดี ศฝร.ภ.8 น.ส.ณฐัวิภา  ทองดี
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436 ด.ต. ณรงคเ์ดช   วรรณเตม็ ศฝร.ภ.8 น.ส.กนัตก์มล  วรรณเตม็
437 ด.ต. ณรงคเ์ดช   วรรณเตม็ ศฝร.ภ.8 ด.ช.วรกวี  วรรณเตม็
438 ด.ต. จารุวฒัน์   ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 น.ส.กนัญารัตน์  ทองใหญ่
439 พ.ต.ท.หญิง ชนิภา   ช่วยชูหนู ศฝร.ภ.8 นายสิริภพ  พรหมเทพ
440 ร.ต.อ. วนัชยั   รักสวสัด์ิ ศฝร.ภ.8 น.ส.ธญัพร  รักสวสัด์ิ
441 ด.ต. ศิวกร   โพธ์ิจนัทร์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.คามิน  โพธ์ิจนัทร์
442 พ.ต.อ.หญิง เด่นระวี  ทองรัตน์ ศพฐ ภ.8 น.ส. สุธางศุรั์ตน์  ทองรัตน์
443 ร.ต.อ.หญิง ปิยวรรณ  สม้แป้น ศพฐ ภ.8 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ  แสนภกัดี
444 ร.ต.อ. คุณวฒิุ  ตะเภานอ้ย ศพฐ ภ.8 ด.ช. ชินาธิป  ตะเภานอ้ย
445 ด.ต.หญิง สุมาลี  วิโรจน์วรวิทย์ ศพฐ ภ.8 นาย  เนติภูมิ  ชยัสงคราม
446 ด.ต.หญิง กมลทิพย ์ บาํรุง ศพฐ ภ.8 นาย บรรณวชัร  บาํรุง
447 ร.ต.ต. จีรพงศ ์ เรืองโรจน์ ศพฐ ภ.8 น.ส. จีรภสัสร  เรืองโรจน์
448 พ.ต.ท. อุกฤษณ์  ศรีนวลขาว ศพฐ ภ.8 ด.ญ. ชิตากานต ์ ศรีนวลขาว
449 พ.ต.ท. อุกฤษณ์  ศรีนวลขาว ศพฐ ภ.8 ด.ญ. เนตรนดัดา  ศรีนวลขาว
450 ร.ต.ต. สมมาต  ชูสงดาํ ศพฐ ภ.8 ด.ญ. ชนกานต ์  ชูสงดาํ
451 ด.ต. ศุภศิลป์  อินชนะ ศพฐ ภ.8 น.ส. อชิรญาณ์   อินชนะ
452 ด.ต. ศุภศิลป์  อินชนะ ศพฐ ภ.8 ด.ญ. ณฐัวลญัช ์ อินชนะ
453 ด.ต. พยงค ์ เพชรสุวรรณ ศพฐ ภ.8 ด.ญ. ปิยะพร  เพชรสุวรรณ
454 ด.ต. พยงค ์ เพชรสุวรรณ ศพฐ ภ.8 น.ส. พรนภา  เพชรสุวรรณ
455 ด.ต. บรรดาศกัด์ิ คลา้ยเหลือ เสวียด ด.ญ.ศิรภสัสร  คลา้ยเหลือ
456 ด.ต. สรวิศ   พินิจอกัษร เสวียด ด.ญ.เตชินี  พินิจอกัษร
457 ด.ต. สมบติั  จนัทรัตน์ เสวียด น.ส.พชัรินทร์  จนัทรัตน์
458 ด.ต. อรุณ  ประเสริฐสงัข์ เสวียด ด.ญ.ณฎัฐธ์ญา  ประเสริฐสงัข์
459 พ.ต.ท. สมบติั  สุ่มประดิษฐ์ บก.อก.ภ.8 นายธีร์  สุ่มประดิษฐ์
460 พ.ต.ต. รณชยั  วรภณัฑว์ิศิษฎ์ บก.อก.ภ.8 ด.ช.ภูวริษฐ ์ วรภณัฑว์ิศิษฎ์
461 ด.ต. ศิลปวฒัน์   จีนไทย ศฝร.ภ.8 น.ส.มุทิตา  จีนไทย
462 ด.ต. สวสัด์ิ   อินทร์เน่ือง บาํนาญ ด.ญ.ญาดา  อินทร์เน่ือง




