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

1 ร.ต.ต. อาคม  รอดทอง กก.สส.ภ.จว.สฎ น.ส.พศิกา  รอดทอง
2 ด.ต. ลือชยั  คงทอง กก.สส.ภ.จว.สฎ นายกษิด์ิเดช  รอดทอง
3 ร.ต.อ. ภาณุมาศ  พทัราช กก.สส.ภ.จว.สฎ น.ส.ณชันนัท ์ พทัราช
4 ด.ต. วีระโชติ  อ่อนเอ่ียม กก.สส.ภ.จว.สฎ น.ส.ชาลิสา  อ่อนเอ่ียม
5 ร.ต.ต. โยธิน  เกษรักษ์ กก.สส.ภ.จว.สฎ น.ส.อริยา  เกษรักษ์
6 ด.ต. สุธีพล  สุวรรณรัตน์ กก.สส.ภ.จว.สฎ น.ส.ชนนิกานต ์ สุวรรณรัตน์
7 ร.ต.อ. จาํนงค ์ทองสลกั กาญจนดิษฐ์ นายอิฐินนัท ์ทองสลกั
8 ร.ต.อ. บรรชา อกัษรพิทกัษ์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.เบญจมาศ อกัษรทิพย์
9 ร.ต.ต. วชัระ ด่านภู่วงศ์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ปวิตรา ด่านภู่วงศ์
10 ร.ต.ต. ภูวดล แกว้มณี กาญจนดิษฐ์ น.ส.กสุุมาภรณ์ แกว้มณี
11 ด.ต. สุชาติ มณีกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.สุจาริณี มณีกาญจน์
12 ร.ต.อ. วชัรา ชุมเชิงกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.กมลชนก ชุมเชิงกาญจน์
13 ร.ต.ต. สมโชค  ยอ่มละเอียด เกาะพะงนั น.ส.ชุติมา  ยอ่มละเอียด
14 ร.ต.อ. วีระศกัด์ิ    บลัลพว์านิช เกาะพะงนั นายจกัรภทัร  บลัลพว์านิช
15 ด.ต. สุชาติ  รัตนบุรี เกาะพะงนั น.ส.วรารัตน์  รัตนบุรี
16 ด.ต. ประมวล ศีลวฒิุจนัทร์ เกาะพะงนั น.ส.กชกร ศีลวฒิุจนัทร์
17 พ.ต.ท. จิรวตัร  ไตรเมศ เกาะพะงนั นายทกัษด์นยั ไตรเมศ
18 ร.ต.ท. กมล ทองพนัธ์ เกาะสมุย น.ส.ชรินรัตน์ ทองพนัธ์
19 ร.ต.ท. สุชาติ เพชรประดบั เกาะสมุย นาย ปรเมษฐ ์เพชรประดบั
20 ด.ต. วชัรินทร์ เพชรหนู เกาะสมุย นาย อศัวเดช เพชรหนู
21 ร.ต.ต. ธนวิชญ ์    แก่นแกว้ ขนุทะล น.ส.ณิชกานต ์ แก่นแกว้
22 ด.ต. อาํนาจ      เนตรนอ้ย ขนุทะล น.ส.ชญัชนก    เนตรนอ้ย
23 ร.ต.ต. ณฐัพงศ ์   แท่นนิล ขนุทะล น.ส.ณชันนัทน์   แท่นนิล
24 ด.ต. อนุชิต     เครือแพ ขนุทะล น.ส.กวิสรา     เครือแพ
25 ร.ต.อ. อาดูล     หมายปาน ขนุทะล นายสิทธิกร   หมายปาน
26 ร.ต.อ. นฤคม คุ่ยยกสุย เขานิพนัธ์ นายฐิรวฒัน์ คุ่ยยกสุย
27 ด.ต. พศูกัด์ิ พลศิลป์ เขานิพนัธ์ น.ส.ฝนแรก พลศิลป์
28 ด.ต. ภูมิศิลป์ พิชยั เขานิพนัธ์ นายกิตติสุพฒัน์ พิชยั
29 พ.ต.ต. บุญเรียง ชูช่วย เขานิพนัธ์ นายภทัรดนยั ชูช่วย
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30 ร.ต.อ.(ญ) จิราภรณ์  ชาํนินวล คีรีรัฐนิคม นายนฤเบท  ชาํนินวล
31 ด.ต. สมศกัด์ิ  ชุมแก่น คีรีรัฐนิคม น.ส.วรันธร  ชุมแก่น
32 ร.ต.อ. อนิรุตร์  พลรักษ์ คีรีรัฐนิคม นายอวิรุทธ์  พลรักษ์
33 ด.ต. ชุมพร  บาํรุงรัตน์ คีรีรัฐนิคม น.ส.จุทารัตน์  บาํรุงรัตน์
34 ด.ต. สมหมาย  ชูเชิด คีรีรัฐนิคม นายอคัรพล  ชูเชิด
35 ร.ต.ต. จรัญ  ขนัแกว้ คีรีรัฐนิคม นายฐานพฒัน์  ขนัแกว้
36 พ.ต.ท. โชคชยั สุทธิเมฆ เคียนซา น.ส.ปัณฑิตา สุทธิเมฆ
37 พ.ต.ท. พล ขาํโพธ์ิทยั เคียนซา น.ส.สิริกร ขาํโพธ์ิทยั
38 พ.ต.ท. บณัฑิต จนัทร์แสง เคียนซา น.ส.ปภสัวรรณ จนัทร์แสง
39 ร.ต.อ. นวพล พุม่มาก เคียนซา นายนฤพล พุม่มาก
40 ร.ต.ต. วชัระ วิเชียร เคียนซา น.ส.ณฐา วิเชียร
41 ร.ต.ต. สุพจน์ เพชรช่วย เคียนซา น.ส.วิชชาดา เพชรช่วย
42 ร.ต.ต. ชยัณรงค ์กรมแสง เคียนซา น.ส.ฐิตินนัท ์กรมแสง
43 ด.ต. วีระโชติ โยธาทยั เคียนซา น.ส.พฒันวดี โยธาทยั
44 ด.ต. จิตติ จตุัมิตร เคียนซา น.ส.ชนิตา จตุัมิตร
45 ร.ต.ต. จิระวทุธ ศรีวิรักษ์ เคียนซา นายธนกร ศรีวิรักษ์
46 ร.ต.อ. สุปัญญา แกว้เช้ือ เคียนซา น.ส.ปรียากรณ์ แกว้เช้ือ
47 ด.ต. สุธรรม ดารารัตน์ เคียนซา นายรัชชานนท ์ดารารัตน์
48 ด.ต. ไพรัช ขาวผอ่ง ชยับุรี นายธีรภทัร ขาวผอ่ง
49 ร.ต.ต สุขรัตน์ รัตนรังษี ชยับุรี นายภูริณฐั รัตนรังษี
50 ร.ต.ต. ประพจน์ เทียมสานุจิตต์ ชยับุรี น.ส.กวิสรา เทียมสานุจิตต์
51 ด.ต. ประมวล ชูช่วยสุวรรณ ชยับุรี น.ส.ปุญญิศา ชูช่วยสุวรรณ
52 ด.ต. สนัติวฒิุ  อินทร์สุวรรณ ไชยา นายเอกวิน  อินทร์  สุวรรณ
53 ร.ต.อ. กณัฌพ์ิทกัษ ์ พรหมวิเศษ ไชยา น.ส.ธญัวรัตม ์ พรหมวิเศษ
54 ร.ต.ต สมภพ  เครืองา้ว ไชยา น.ส.มณฑิตา  เครืองา้ว
55 ด.ต. จารึก  จีนไทย ไชยา นายจาฏพจัน์  จีนไทย
56 ด.ต. อาํนวย  ฤทธิอา ไชยา น.ส.ณฐักานต ์ ฤทธิอา
57 ร.ต.ต วฒันา  สองสมุทร ไชยา น.ส.พชัญน์รี  สองสมุทร
58 ร.ต.ท. สุวิทย ์ ยิม้ฉอด ไชยา น.ส.บณัฑิตา  ยิม้ฉอด
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59 ร.ต.ท. สุรินทร์  รักษภ์กัดี ไชยา นาย วสิทธ์ิ  รักษภ์กัดี
60 ด.ต. ธานินทร์ กา้วศิริรัตน์ ตม. น.ส.จิณณพตั กา้วศิริรัตน์
61 ร.ต.อ.หญิง สุมลทิพย ์  จุลวรรณโณ ต่างจงัหวดั นายอนนัดา  จุลวรรณโณ
62 ด.ต. อุทยั  ไชยสวสัด์ิ ต่างจงัหวดั นายปุรเชษฐ ์ ไชยสวสัด์ิ
63 ร.ต.อ. กิตติศกัด์ิ    คงหวงั ต่างจงัหวดั น.ส.มนสัชนก   คงหวงั
64 ร.ต.อ. อภิชาติ  พรหมมนตรี ต่างจงัหวดั น.ส.พิชญสิ์นี  พรหมมนตรี
65 พ.ต.ท. โสภณ  รักเถาว์ ต่างจงัหวดั น.ส.ณฐัสินี  เหริยญขาํ
66 ร.ต.ต. วรรชยั  จนัทรทิพย์ ต่างจงัหวดั น.ส.อญัชิสา  จนัทรทิพย์
67 ร.ต.อ. คณิศร  วลัลภานุรัตน์ ต่างจงัหวดั น.ส.ภคพร วลัลภานุรัตน์
68 ร.ต.อ. พิพฒัชยั  เสง้รอด ต่างจงัหวดั นายณภทัร  เสง้รอด
69 ร.ต.ต. ชยกฤต  คีรีรักษ์ ต่างจงัหวดั น.ส.ธนพร   คีรีรักษ์
70 ร.ต.ต. จุฑา  ชาํนาญอกัษร ต่างจงัหวดั น.ส.บุรัสกร  ชาํนายอกัษร
71 พ.ต.ท. เนติวฒิุ   ดีแกว้ ต่างจงัหวดั น.ส.นภสัวรรณ  ดีแกว้
72 ร.ต.ท. สุรพล  วฒันสิทธ์ิ ต่างจงัหวดั น.ส.ณฐันรี วฒันสิทธ์ิ
73 ร.ต.อ. สุขมุ  นาคบาํรุง ต่างจงัหวดั นายสิรวิชญ ์ นาคบาํรุง
74 ร.ต.อ. กฤษณพฒัน์  จุลศกัด์ิ ต่างจงัหวดั นายธนภทัร  จุลศกัด์ิ
75 ร.ต.อ. สมชาย  เยาวนะ ต่างจงัหวดั น.ส.กรรณิกา  เยาวนะ
76 ร.ต.อ. สมชาย  เยาวนะ ต่างจงัหวดั น.ส.สุนิสา เยาวนะ
77 ร.ต.ท. จรูญ  รักราวี ต่างจงัหวดั น.ส.อภิรตา  รักราวี
78 ร.ต.ท. จรูญ  รักราวี ต่างจงัหวดั น.ส.กลุณฐั  รักราวี
79 ด.ต. มนตไ์พร   ชลรัตน์ ต่างจงัหวดั นายพิชชากร  ชลรัตน์
80 ร.ตอ. ปกรณ์เกียรติ  แสนทวีสุข ต่างจงัหวดั นายภทัรพงศ ์ แสงทวีสุข
81 ด.ต. จรัญ  อินทร์คง ต่างจงัหวดั นายภูริณฐั  อินทร์คง
82 ด.ต. ธีรพงค ์ คิดโสดา ต่างจงัหวดั น.ส.พรปวีณ์  คิดโสดา
83 ด.ต. วรชยั  วิทา ต่างจงัหวดั นายปุญญพฒัน์  วิทา
84 พ.ต.ท. อุดม  อิสโร ต่างจงัหวดั นายนราวิชญ ์ อิสโร
85 ร.ต.ต. ภทัรพล  กลุประจวบ ต่างจงัหวดั น.ส.รุจีพศัรมย ์ กลุประจวบ
86 ร.ต.ต. สุชาติ  คลา้ยฉิม ต่างจงัหวดั น.ส.กนัติชา  คลา้ยฉิม
87 ด.ต. ทรงพล  ญาณสูตร ต่างจงัหวดั นายทรงยศ  ญาณสูตร
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88 ด.ต. ทนากร  จนัทร์สวา่ง ต่างจงัหวดั น.ส.จุฑารัตน์  จนัทร์สวา่ง
89 ด.ต. ชยัศิริ  ธรรมแกว้ ต่างจงัหวดั น.ส.พิชญสิ์นี  ธรรมแกว้
90 ด.ต. ภทัรภพ ถ่ินเทพา ต่างจงัหวดั น.ส.ปิฎิภทัร ถ่ินเทพา
91 ด.ต. นเรศ  นุ่มนวล ต่างจงัหวดั น.ส.ปานไพลิน  นุ่มนวล
92 ด.ต. จิรวฒั  เกล้ียงเกลา ต่างจงัหวดั นายพชัรพล  เกล้ียงเกลา
93 ด.ต.หญิง จุติมา  รอดแกว้ ต่างจงัหวดั น.ส. ปุณยวีร์  สายแกว้
94 ร.ต.ต. ถวิล  สุจริตธุระการ ต่างจงัหวดั น.ส.ภทัรญาดา  สุจริตธุระการ
95 ร.ต.ต.หญิง กรกฏ  งามประดิษฐ ต่างจงัหวดั น.ส.ปัณฑิตา  งามประดิษฐ
96 พ.ต.ต. สณัญป์กรณ์  อร่ามเรือง ต่างจงัหวดั น.ส.สุรางคณา  อร่ามเรือง
97 ร.ต.ต. ชยัทดั  อินทร์ท่าฉาง ตาํรวจนํ้า นายพีรภทัร  อินทร์ท่าฉาง
98 ด.ต.หญิง พวงรัตน์  รอดไธสง ตาํรวจนํ้า น.ส.เนตรนรินทร์  รอดไธสง
99 ด.ต. สุธน  ศรีนะคช ตาํรวจนํ้า นายนรเทพ  ศรีนะคช
100 ด.ต. สมชาย  ยิง่ยง ตาํรวจนํ้า นายชยธร  ยิง่ยง
101 ด.ต. สุรพงศ ์ จอนจนัทร์ ตาํรวจนํ้า น.ส.นริศรา  จอนจนัทร์
102 ร.ต.ต.หญิง กาญจนา  ทองวุน่ ตาํรวจนํ้า น.ส.จิณณพตั  ทองวุน่
103 ด.ต. พิศาล  อกัษรทิพย์ ตาํรวจนํ้า นายกรกช  อกัษรทิพย์
104 ด.ต. นพดล  วีระแพทย์ ตาํรวจนํ้า น.ส.ณฐักมล  วีระแพทย์
105 ด.ต. สาํเนียง  สงัขเ์ล่ือน ตาํรวจนํ้า นายภาสกร  สงัขเ์ล่ือน
106 ด.ต. พงศธ์ร  พลูสวสัด์ิ ตาํรวจนํ้า น.ส.พจนิชากรณ์  พลูสวสัด์ิ
107 ด.ต. วชัระ              แดงเสนาะ ท่าฉาง น.ส.ดาราวดี      แดงเสนาะ
108 ร.ต.ต. วิชาญ       จตัตุพงศ์ ท่าฉาง น.ส.แพรววนิต   จตัตุพงศ์
109 ร.ต.ท. สนัติ         นิลอรุณ ท่าฉาง นายภูมรพี           นิลอรุณ
110 ด.ต. ขตัติย        บวัลอย ท่าฉาง นายโรจกร           บวัลอย
111 ร.ต.ต. อนุวตัร     กรรณณรงค์ ท่าฉาง น.ส.ชนญัชิดา    กรรณณรงค์
112 พ.ต.ต. สาํราญ    คงขนัธ์ ท่าฉาง น.ส.กฤตวรรณ   คงขนัธ์
113 ด.ต. นิทศัน์ สาลี ท่าชนะ น.ส.พณัณิตา  สาลี
114 ด.ต.หญิง จีรนนัท ์บุญแกว้ ท่าชนะ น.ส.โสภาพร  บุญแกว้
115 ร.ต.ท. สุชาติ  ไชยวิเชียร ท่าชนะ น.ส.ชลธิชา  ไชยวิเชียร
116 ร.ต.ต. ชุมพร  เข่ือนโยธา ท่าชนะ น.ส.ธญัพิชชา เข่ือนโยธา
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117 ด.ต. ศุภศกัด์ิ  แพนอ้ย ท่าชนะ น.ส.พนิตนนัท ์ แพนอ้ย
118 ร.ต.ท. ประทีป  ทศันงาม ท่าชนะ น.ส.ปทิตตา  ทศันงาม
119 ร.ต.ท. จาตุรงค ์สุขศรีเมือง ท่าชนะ น.ส.ศศิกานต ์สุขศรีเมือง
120 ด.ต. ภิรมย ์สงัขไ์ชย ท่าชนะ นายธีรภทัร์ สงัขไ์ชย
121 ด.ต. อรุณ พิทกัษ์ ท่าชนะ น.ส.บุษราคมั พิทกัษ์
122 ร.ต.ท. บุญพิทกัษ ์มากมี ท่าชนะ น.ส.พิชญา มากมี
123 ด.ต. อวยชยั ศรีพฒุ ท่าชี น.ส.กมลพรรณ ศรีพฒุ
124 ด.ต. สฤษฎพ์ล  บดิกาญจน์ บก.สส.ภ.8 นายกฤตเมธ  บดิกาญจน์
125 ด.ต. สฤษฎพ์ล  บดิกาญจน์ บก.สส.ภ.8 น.ส.ปุณยนุช  บดิกาญน์
126 ด.ต. อาํพล  สุวรรณโชโต บก.สส.ภ.8 น.ส.อติกานต ์ สุวรรณโชโต
127 ด.ต. ณรงคช์ยั  ช่วยสม บก.สส.ภ.8 น.ส.พิชญสิ์นี  ช่วยสม
128 ด.ต. วิเชียร  วดัไชย บก.สส.ภ.8 น.ส.วิชิดา  วดัไชย
129 ด.ต. พิษณุ  วฒิุพงศ์ บก.สส.ภ.8 น.ส.พณฎา  วฒิุพงศ์
130 ด.ต. สุเมธี  คาํแกว้ บก.สส.ภ8 น.ส.สุพรรณษา  คาํแกว้
131 ร.ต.ท. อนนัท ์ วิบุลศิลป์ บก.สส.ภ8 นายอนวชั  วิบุลศิลป์
132 ด.ต. เกียรติศกัด์ิ  ยนืนาน บก.สส.ภ8 น.ส.วรรณวนชั  ยนืนาน
133 ร.ต.ต.หญิง สมใจ รุ่งเรืองรัตน์ บก.อก.ภ8 นายนิติภูมิ  สานนท์
134 พ.ต.อ. ณพชร  เขียดแกว้ บอ.อก.ภ.8 น.ส.ปุณยนุช  เขียดแกว้
135 ด.ต. อรุณ  สีชุม บ่อผดุ นายนรบดี  สีชุม
136 พ.ต.ต. นรากรณ์        สุวรรณพงศ์ บ่อผดุ น.ส.ญาณิศา         สุวรรณพงศ์
137 พ.ต.ต. นรากรณ์        สุวรรณพงศ์ บ่อผดุ น.ส.นงนภสั        สุวรรณพงศ์
138 ร.ต.ต. วสนัต ์            สมัภวะผล บ่อผดุ นาย  ณฐัระวี        สมัภวะผล
139 ด.ต. สุภตัชยั          ศรีวิมล บ่อผดุ น.ส.สตมณฑน์     ศรีวิมล
140 ด.ต. ประยรูศกัด์ิ  บุญยะศิลป์ บ่อผดุ น.ส.ปณิตตา          บุญยะศิลป์
141 ด.ต. มานะ            สงัขแ์กว้ บ่อผดุ น.ส.ณฐัธิชา           สงัขแ์กว้
142 พ.ต.ท.หญิง ศิริพร  สมัพนัธ์ศรี บางมะเด่ือ นายกฤติชภูมิ  หนูเอียด
143 ด.ต. ประสงค ์ แจ่มแจง้ บางมะเด่ือ น.ส.ลออรัตน์  แจ่มแจง้
144 ด.ต. วฒิุชยั แมนเมือง บางสวรรค์ นายณพวิทย ์แมนเมือง
145 ร.ต.ต. ถกล ทองสมุทร บา้นตาขนุ นายเจษฎากร ทองสมุทร
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146 พ.ต.ท.หญิง โสพิศ พิศพรรณ บา้นตาขนุ น.ส.จินดารัตน์ วงศส์วสัด์ิ
147 พ.ต.ท.หญิง เดือนเพญ็  ตณัฑยัย์ บา้นตาขนุ น.ส.พิพช์นก  ตณัฑยัย์
148 พ.ต.ท. สมพร          เกิดกลุ บา้นนาเดิม น.ส.ชนิกานต ์        เกิดกลุ
149 พ.ต.ท. สมพร          เกิดกลุ บา้นนาเดิม น.ส.วราภรณ์          เกิดกลุ
150 ด.ต. นนทศกัด์ิ     ธีรกลุ บา้นนาเดิม น.ส.ณฐัชานนท ์     ธีรกลุ
151 ด.ต. ชยัรัตน์      พฒัน์มาก บา้นนาเดิม น.ส.ศิรภสัสร        พฒัน์มาก
152 ร.ต.อ. มนสั บุญจงัหูน บา้นนาสาร น.ส.ญานิศา บุญจงัหูน
153 ร.ต.ต. ประเสริฐ หนูรัก บา้นนาสาร น.ส.กลุธิดา หนูรัก
154 ร.ต.ต. พงศพ์นัธ์ จนัทวงศ์ บา้นนาสาร นายนพรัตน์ จนัทวงศ์
155 ด.ต. บุญชยั วิเศษคณากลุ บา้นนาสาร น.ส.พชรมน วิเศษคณากลุ
156 ร.ต.อ. บณัฑิต ไทยทอง บา้นนาสาร นายณฐัพล ไทยทอง
157 ร.ต.ต. วิรัตน์ เทนจตุัรัส บา้นนาสาร น.ส.พิชญา เทนจตุัรัส
158 ด.ต. อคัราเดช สารพงษ์ บา้นนาสาร น.ส.กาลญัญู สารพงษ์
159 ด.ต.ญ. ชญัญา สุวรรณโณ บา้นนาสาร นายศิวกร สุวรรณโณ
160 ด.ต. กรฤต พรหมศร บา้นนาสาร นายชนพฒัน์ พรหมศร
161 ร.ต.อ. ไพฑูรย ์ เฮนะเกษตร บาํนาญ นายสณัหณฐั   เฮนะเกษตร
162 ร.ต.ต. นิคม  ประกอบบุญ บาํนาญ น.ส.กนัยารัตน์  ประกอบบุญ
163 ร.ต.ท. ชูชาติ  นุชชาวนา บาํนาญ น.ส.วชิญาภรณ์ นุชชาวนา
164 ด.ต. กษิเดช  เงาพิทกัษศิ์ลปิน บาํนาญ น.ส. พรชนก เงาพิทกัษศิ์ลปิน
165 ร.ต.อ. สมชยั  ศิวายพราหมณ์ บาํนาญ น.ส.กษมา  ศิวายพราหมณ์
166 ด.ต. ประเสริฐ  เพช็รรักษ์ บาํนาญ น.ส.กญัญาณฐั   เพช็รรักษ์
167 ร.ต.ท. วินิตย ์  ทบัศรี บาํนาญ นายนพกร  ทบัศรี
168 พ.ต.ท. กษิด์ิเดช  เตม็ยอด บาํนาญ นายนฤเทพ  เตม็ยอด
169 ร.ต.อ. ยงยทุธ  สะโรจน์ บาํนาญ นายวีรภทัร  สะโรจน์
170 พ.ต.ท. สมมาตร  นวนทอง บาํนาญ นายณชัพล  นวนทอง
171 ร.ต.ต. พงศพ์นัธ์  ศรีนาค บาํนาญ นายพงศกร  ศรีนาค
172 ร.ต.อ. เรวตั  แพหีต บาํนาญ น.ส.ชญานิษฐ ์ แพหีต
173 ร.ต.อ. สุธี  ศุภฉายากลุ บาํนาญ น.ส.ภทัรานิษฐ ์ ศุภฉายากลุ
174 ด.ต. สุราษฎร์  สมุทรเก่า บาํนาญ นายดรัณภพ  สมุทรเก่า
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175 ร.ต.อ. จรัล  มากเพง็ บาํนาญ น.ส.ณฎัฐณิชา  มากเพง็
176 ร.ต.ท. วีระพร  จินะดิษฐ์ บาํนาญ น.ส.ช่อฟ้า  จินะดิษฐ์
177 ร.ต.ต. ศกัด์ิชยั  ราชสงค์ บาํนาญ นายฐนกร  ราชสงค์
178 ร.ต.ต. ศกัด์ิชยั  ราชสงค์ บาํนาญ น.ส.ชนากานต ์ ราชสงค์
179 ร.ต.ต. สมหมาย  บุรินทร์สุวรรณ บาํนาญ นายณฐัวฒิุ  บุรินทร์สุวรรณ
180 ร.ต.อ. กอ้ง  อินทโรภาส บาํนาญ น.ส.ณิชารีย ์ อินทโรภาส
181 ด.ต. รณกร ชูประเสร็ฐ บาํนาญ น.ส.ปกิตตา ชูประเสร็ฐ
182 ด.ต. วยัวฒิุ  แทนช่ืน บาํนาญ น.ส.กณิศา  แทนช่ืน
183 ร.ต.อ. พิชยัชาญ  ศรีรักษา บาํนาญ น.ส.พิชยา  ศรีรักษา
184 พ.ต.อ. อานนท ์ เดชรักษา บาํนาญ นายศุภณฐั  เดชรักษา
185 พ.ต.ต. ลทักร   อินสุวรรณ บาํนาญ นายคมสนั  อินทสุวรรณ
186 พ.ต.อ. สุทธิ  นิติอคัรพงศ์ พนม นายธิติภูมิ   นิติอคัรพงศ์
187 พ.ต.ท. สิริชยั  ทิพยบ์รรพต พนม นายมงคล  ทิพยบ์รรพต
188 ร.ต.อ. จตุรงค ์ พฒันราช พนม น.ส.วิมลณฐั  พฒันราช
189 ด.ต. ทิตติ  สนิทรักษ์ พนม น.ส.อกัษราภคั  สนิทรักษ์
190 ด.ต. ทิตติ  สนิทรักษ์ พนม นายฑรธร   สนิทรักษ์
191 ด.ต. สุริยะ  โมลี พนม น.ส.ภทัรวรรณ  โมลี
192 ร.ต.อ. สุทศัน์  ทองมา พนม นายภคัพล  ทองมา
193 ร.ต.อ. สุรสิทธ์ิ  หวานแกว้ พระแสง น.ส.นิกษนิ์ภา  หวานแกว้
194 ร.ต.อ. โยธิน  แยม้มีศรี พระแสง นายระพีพนัธ์  แยม้มีศรี
195 ร.ต.อ. โสภณ  ศรีวิกะ พระแสง น.ส.สิริพกัตร์  ศรีวิกะ
196 ร.ต.ท. สมบติั  ใหม่เอ่ียม พระแสง นายธราดล  ใหม่เอ่ียม
197 ร.ต.ท. เมตตา  สายใจบุญ พระแสง น.ส.วรัชยา  สายใจบุญ
198 ด.ต. สมศกัด์ิ  ดว้งเกล้ียง พระแสง นายวงศกร  ดว้งเกล้ียง
199 ด.ต. ธญัญา  ชยัยศ พระแสง น.ส.รัดเกลา้  ชยัยศ
200 ด.ต. ธงชยั  อยูดี่ พระแสง น.ส.ปัณณพร  อยูดี่
201 ร.ต.ท. ธรรมรัตน์ กลุขาํ พนุพิน นายณฐัวฒิุ กลุขาํ
202 ด.ต. เทพกร  ริยาพนัธ์ พนุพิน น.ส.ปิยฉตัร  ริยาพนัธ์
203 ร.ต.ต. ลือชยั  ใจเยน็ พนุพิน นรต.ภูมิภทัร  ใจเยน็
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204 พ.ต.ท. โยธินทร์  สิทธิโยธี พนุพิน น.ส.วรันธร สิทธิโยธี
205 ด.ต. สมกะมล  สงัขไ์ข พนุพิน น.ส.มินทร์ตรา สงัขไ์ข
206 ด.ต. พยงุศกัด์ิ  ทองแกว้เกิด พนุพิน น.ส.ณฏัฐกฤตตา ทองแกว้เกิด
207 ส.ต.อ.หญิง มนสันนัท ์ ฟเูฟ่ือง ภ.จว. นายณฐัวฒิุ  ฟเูฟ่ือง
208 ด.ต. เช่ียวชาญ  ป๋ิวท่าไม้ ภ.จว. น.ส.กฤษดาวดี  ป๋ิวท่าไม้
209 ด.ต. วารินทร์  หนูแดง เมือง นายปฎิพทัธ์  หนูแดง
210 ด.ต. สง่า  จนัทร์เส่ียน เมือง น.ส.วิมลวรรณ  จนัทร์เส่ียน
211 ร.ต.ต. สุรชยั  สุทธิช่วย เมือง นนช.ธนากร  สุทธิช่วย
212 ด.ต. สนธยา  แกว้บาง เมือง น.ส.รดามณี  แกว้บาง
213 ร.ต.ต. สุรชยั  บวัเจริญ เมือง นายกิตติพงษ ์ บวัเจริญ
214 ด.ต. ประสิทธ์ิ  เจียมวฒิุศกัด์ิ เมือง น.ส.ณฎัฐณิชา  เจียมวฒิุศกัด์ิ
215 ร.ต.ท. สมพงษ ์ ศรีสุข เมือง นายดุลยวตั  ศรีสุข
216 ร.ต.ท. โกวิท  ก่ิงแกว้ เมือง น.ส.สิรภทัร  ก่ิงแกว้
217 ร.ต.ต. ศกัด์ิดา  บุญทิพย์ เมือง นายบดินทร์ บุญทิพย์
218 ด.ต. พนมไพร  ดาํมุณี เมือง น.ส.ศิรพชัร ดาํมุณี
219 ด.ต. สุชาติ  ซา้ยเสง้ เมือง นายวนัเฉลิม ซา้ยเสง้
220 ด.ต. สุชาติ  ซา้ยเสง้ เมือง นายเกรียงไกร ซา้ยเสง้
221 ร.ต.อ. บุญเชิด  มณีชยั เมือง นายชนตั มีชยั
222 ด.ต. อนิวชัร์  รัศมีพงศ์ เมือง น.ส.ญาดา  รัศมีพงศ์
223 ด.ต. ทรงวฒิุ  แดงเสนาะ เมือง น.ส.กมลชนก แดงเสนาะ
224 ร.ต.ต. สงัคม  เท่ียงปราณี เมือง นายภทัรดนยั เท่ียงปราณี
225 ด.ต. เอกชยั  คงอินทร์ เมือง น.ส.เกตสิรีย ์คงอินทร์
226 ร.ต.อ. ทะนงศิลป์  ขนายนอ้ย เมือง น.ส.สุวภทัร ขนายนอ้ย
227 ด.ต. สุทิน  พิพฒัน์พงศน์ยนา เมือง นายศุภวิชญ ์พิพฒัน์พงศน์ยนา
228 ด.ต. สุทิน  พิพฒัน์พงศน์ยนา เมือง นายกิตติภูมิ พฒันศพ์งศน์ยนา
229 ด.ต. สมบูรณ์  พทุธชยั เมือง นายเจษฎา พทุธชยั
230 ร.ต.ต. นิพร  ทิพยบ์รรพต เมือง นายคณิศร ทิพยบ์รรพต
231 ด.ต. ทรงพล  น่ิมเนียม เมือง นายณฐักิตต์ิ น่ิมเนียม
232 ด.ต. จิรมิตร  ใจหา้ว เมือง น.ส.ศรสวรรค ์ใจหา้ว
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233 ด.ต. สมัพนัธ์  รักแกว้ เมือง นายภูมินทร์ รักแกว้
234 วา่ท่ี ร.ต.ต. เทอดศกัด์ิ  ทุ่มเกตุ เมือง  นายพงศกร ทุ่มเกตุ
235 ด.ต. อนุรักษ ์ ลือแทน เมือง น.ส.ชนชัฌา ลือแทน,
236 พ.ต.ท. พ.ต.ท.ศุภฤกษ ์ จนัทร์ยนืยง เมือง น.ส.ปภสัสรณ์ จนัทร์ยนืยง
237 ด.ต. สุชีพ  วิสมิตะนนัท์ เมือง นายวงศธร วิสมิตะนนัต์
238 พ.ต.ท. ยศ  ชาวเรา เมือง นายนิชนนท ์ชาวเรา
239 ด.ต. ชาติชาย  ยิม้ซา้ย เมือง น.ส.ณฎัฐนิชา ยิม้ซา้ย
240 ด.ต. จกัริน   วีระวงศ์ เมือง น.ส.เกณิกา วีระวงศ์
241 พ.ต.ต. อุทยัรัตน์  จู่ท่ิน เมือง น.ส.ชุติกาญจน์ จู่ท่ิน
242 พ.ต.ท. วิมนต ์ แสงอุทยั เมือง นายพนัแสง แสงอุทยั
243 ร.ต.ท. วิรัตน์  ไข่ช่วย เมือง นายชลากร ไข่ช่วย
244 ด.ต. อนุรักษ ์ ตลึงจิตร เมือง น.ส.ฐิติพร ตลึงจิตร
245 ด.ต. พิทยา  ชยัยศ เมือง นายพีรดนย ์ชยัยศ
246 ร.ต.ท. อศัวิน  สืบอุทยั โมถ่าย นายศศิศ  สืบอุทยั
247 ด.ต. สมพงษ ์ จิตณรงค์ โมถ่าย น.ส.วรรณพร  จิตณรงค์
248 ด.ต. ชยัพงค ์ คงริน โมถ่าย นายสงกรานต ์ คงริน
249 ด.ต. สมบติั  นวลแกว้ วิภาวดี น.ส.อธิชา  แสงบรรจง
250 ด.ต. สมบติั  นวลแกว้ วิภาวดี นาย แสนดี  นวลแกว้
251 ร.ต.ต. ธีรวฒิุ  ทยาวฒิุกลุ วิภาวดี น.ส.ญาดา  ทยาวฒิุกลุ
252 ด.ต. ธยศ  ศรีสุวรรณ วิภาวดี น.ส.พิชามณชุ ์ ศรีสุวรรณ
253 ด.ต. ธยศ  ศรีสุวรรณ วิภาวดี น.ส.ภทัรมยั  ศรีสุวรรณ
254 ร.ต.ต. จาํรัส  สีนิล วิภาวดี น.ส.ปณิตา  สีนิล
255 ร.ต.ท. นาวี  เมฆแกว้ วิภาวดี น.ส.มณฑกานต ์ เมฆแกว้
256 ร.ต.อ. เมฆินทร์  แจ่มกระจ่าง เวียงสระ นายรวิพล  แจ่มกระจ่าง
257 ร.ต.ท. กนัตภณ  จนัทร์พธุ เวียงสระ น.ส.เบญญาภา  จนัทร์พธุ
258 ด.ต. ธงชยั  สงัเพชร เวียงสระ น.ส.สไบทอง  สงัเพชร
259 ด.ต. ปราโมทย ์ อุตะปะละ เวียงสระ นายปรเมศวร์  อุตะปะละ
260 ด.ต. มานพ  บทกระโทก ศฝร.ภ.8 น.ส.สุบงกช  บทกระโทก
261 พ.ต.อ. สถาพร  พฒันรักษ ์ ศฝร.ภ.8 น.ส.สิตานนั พฒันรักษ ์
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262 พ.ต.ท. ธงชยั   ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 นายฉตัรชยั  ทองใหญ่
263 พ.ต.ท. ธงชยั   ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 นายพีรดนย ์ ทองใหญ่
264 ด.ต.หญิง วิไลวรรณ   เกล้ียงเกลา ศฝร.ภ.8 น.ส.พรชิตา  ชูประจง
265 ร.ต.อ.หญิง ลกัษณา   มุขเงิน ศฝร.ภ.8 น.ส.นภสร  มุขเงิน
266 ด.ต. สุเทพ   ภกัดีคลา้ย ศฝร.ภ.8 นายเตธพฒัน์  ภกัดีคลา้ย
267 ร.ต.ต. พลสิน   ขนุปักษี ศฝร.ภ.8 น.ส.นทัธมน  ขนุปักษี
268 ร.ต.อ. วฒิุเลิศ   เมืองหนู ศฝร.ภ.8 นายศิวชั  เมืองหนู
269 ร.ต.อ. วฒิุเลิศ   เมืองหนู ศฝร.ภ.8 นายแทนไท  เมืองหนู
270 ด.ต. จิรชาติ     ศิลปภกัดี ศฝร.ภ.8 นายศุภณฐั  ศิลปภกัดี
271 ด.ต. จิรชาติ     ศิลปภกัดี ศฝร.ภ.8 นายเตชณฐั  ศิลปภกัดี
272 ด.ต. วฒิุเวช   โกสินญวงศ์ ศฝร.ภ.8 นายจิรกาล  โกสินญวงศ์
273 ด.ต.หญิง มยรุา   เจริญแกว้ ศฝร.ภ.8 นายวาทิต  เจริญแกว้
274 ด.ต. เจษฎา   ปานเช้ือ ศฝร.ภ.8 น.ส.นนัทนัภสั  ปานเช้ือ
275 ร.ต.ต. ธเนศ   พงศจ์นัทร์เสถียร ศฝร.ภ.8 น.ส.ปานชีวนั  พงศจ์นัทร์เสถียร
276 ด.ต. จารุวฒัน์   ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 นายกิตติเดช  ทองใหญ่
277 ด.ต. ปฎิพทัธ์   สีไหม ศฝร.ภ.8 นนอ.ชลโชติ สีไหม
278 พ.ต.อ. ไวพจน์  มีแกว้ ศพฐ ภ.8 นาย วชัรวิชญ ์ มีแกว้
279 ร.ต.อ.หญิง อวยพร  สกลุรัตน์ ศพฐ ภ.8 นาย ณฐักลุ  สกลุรัตน์
280 ด.ต.หญิง อุทยัรัตน์  ใจหาญ ศพฐ ภ.8 นาย กฤตภาส  ใจหาญ
281 ด.ต.หญิง กมลทิพย ์ บาํรุง ศพฐ ภ.8 น.ส. บุญญิสา  บาํรุง
282 ร.ต.ต.  กฤษทนง  เร่ิมฤกษ์ ศพฐ ภ.8 นาสาวสิมิลนั  เร่ิมฤกษ์
283 ร.ต.อ.หญิง สมพิต  บุตรมาตา ศพฐ ภ.8 น.ส. วิชญาพร  บุตรมาตา
284 นาง ปัญจรัตน์  นาคบาํรุง สหกรณ์ นายภคัพล  นาคบาํรุง
285 พ.ต.ท. วชัรินทร์  ปราชญอ์กัษร เสวียด น.ส.นนัทิกานต ์ ปราชญอ์กัษร
286 ร.ต.ท. พรสิทธ์ิ  วงศสุ์วฒัน์ เสวียด น.ส.พรประภา  วงศสุ์วฒัน์
287 ร.ต.ต. กฤษฎา  สารพงษ์ บก.อก.ภ.8 น.ส.อริศรา  สารพงษ์
























