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

1 ด.ต. จรัญ  ณ นคร กก.สส.ภ.จว.สฎ ด.ญ.นรัฬดาภ ์ ณ นคร
2 ด.ต. สมโชค  สุขศิริ กก.สส.ภ.จว.สฎ ด.ช.พนัธ์พสิษฐ ์ สุขศิริ
3 ด.ต. ไพรัช  รอดภยั กก.สส.ภ.จว.สฎ ด.ญ.พรพนิตา  รอดภยั
4 ด.ต. วนัชยั  จนัทร์ช่วง กก.สส.ภ.จว.สฎ ด.ญ.ชนิศา  จนัทร์ช่วง
5 ส.ต.อ. อาทิตย ์ สิงห์เชาว์ กก.สส.ภ.จว.สฎ ด.ญ.เกวลิน  สิงห์เชาว์
6 จ.ส.ต. กฤษณะ  ดาํเกล้ียง กก.สส.ภ.จว.สฎ ด.ญ.กนัตฤ์ทยั  ดาํเกล้ียง
7 ร.ต.ท. ชยัยทุธ  โรจนชินบญัชร กก.สส.ภ.จว.สฎ ด.ช.เดชาธร  โรจนชินบญัชร
8 ด.ต. สญัชยั  สุขใส กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ณฐัพฤทธ์ิ  สุขใส
9 ส.ต.อ. ฉตัรชยั สืบสุข กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.นนัทน์ลิน สืบสุข
10 ร.ต.อ. ชินรัตน์ แกว้ศรี กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ฐิติภูมิ แกว้ศรี
11 ด.ต. ธนากฤต ช่ืนพร้อม กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ชนวีร์ ช่ืนพร้อม
12 จ.ส.ต. ณฐัพงศ ์ปลอดชุ่ม กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ณฐัภทัร ปลอดชุ่ม
13 ร.ต.ต. อนุวฒัน์ เจียรพนัธ์ุ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.กญัญาภทัร เจียรพนัธ์
14 ด.ต. ศุภชยั เกตุโรจน์ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ณฐัทิตา เกตุโรจน์
15 ด.ต. ชชัวาลย ์  ตรีโชติ เกาะพะงนั ด.ช.ชวลัวิทย ์ ตรีโชติ
16 จ.ส.ต. รณชยั ทองอินทร์ เกาะสมุย ด.ญ.พกัตร์เพียงเพญ็ ทองอินทร์
17 ด.ต. อนุชิต    เครือแพ ขนุทะล ด.ช.คมชาญ  เครือแพ
18 ร.ต.อ. กรภทัร์   โมสิกะ ขนุทะล ด.ช.นภทัร์    โมสิกะ
19 ด.ต. องอาจ    จุลภกัด์ิ ขนุทะล ด.ช.ฐพชัร์     จุลภกัด์ิ
20 ด.ต. องอาจ    จุลภกัด์ิ ขนุทะล ด.ญ.อชิรญาณ์ จุลภกัด์ิ 
21 ด.ต. ชรินทร์ บุญชู เขานิพนัธ์ ด.ช.ชนาภทัร บุญชู
22 ด.ต. มานพ ไชยบุรินทร์ เขานิพนัธ์ พชรดนยั ไชยบุรินทร์
23 ด.ต. ไพทูลย ์ธรฤทธ์ิ เขานิพนัธ์ ด.ช.พชัรพล ธรฤทธ์ิ
24 ส.ต.ท. มารุตพงศ ์ เช้ือแกว้ คีรีรัฐนิคม ด.ช.ธนกร  เช้ือแกว้
25 ร.ต.อ. เดชา จิมจวน เคียนซา ด.ญ.กญัญาพทัร จิมจวน
26 พ.ต.ต. ธานี ศรีนิล เคียนซา ด.ช.ธนากร ศรีนิล
27 พ.ต.ต. ธานี ศรีนิล เคียนซา ด.ญ.นาตาชา ศรีนิล
28 จ.ส.ต. สณัฐิติ ทองเพชร ชยับุรี ด.ญ.วชิรกานต ์ทองเพชร
29 พ.ต.ท. กิตติพล ดวงศิริ ชยับุรี ด.ช.ปถมงั ดวงศิริ
30 ร.ต.อ. ชวลิต ทองมา ชยับุรี ด.ช.ภูวดล ทองมา
31 ด.ต. จิรวฒัน์  ชยัรัตนวงศ์ ไชยา ด.ช.ณฐัพล  ชยัรัตนวงศ์
32 จ.ส.ต. สมเกียรติ  โปร่งอากาศ ไชยา ด.ญ.สิรินดา  โปร่งอากาศ
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33 ร.ต.อ.หญิง สุธิดา  แดงสุด ไชยา ด.ญ.ฉตัรนิฎฐา  ทองคาํ
34 ส.ต.อ. อนุวฒัน์  เพชรเนียม ไชยา ด.ช.กวินณภทัร  เพชรเนียม
35 ส.ต.อ. วรัญญู  เตชะวรรณโต ไชยา ด.ช.กฤษกร  เตชะวรรณโต
36 จ.ส.ต. วิโรจน์  อยูศ่รี ดอนสกั ด.ช.วชรวิศร์  อยูศ่รี
37 ส.ต.อ. สุจินดา  นวลแกว้ ดอนสกั ด.ช.กรวิชญ ์ นวลแกว้
38 ด.ต. วีระศกัด์ิ  ทองอยู่ ดอนสกั ด.ช.พชร  ทองอยู่

39 ร.ต.อ. กนกภพ  สุวรรณะ ดอนสกั ด.ญ.ปุณณดา  สุวรรณะ
40 ส.ต.อ. คมกฤช  เพชรภู่ ดอนสกั ด.ช.กฤษกร  เพชรภู่
41 ร.ต.อ. เอกพนัธ์  รักษพ์รหม ดอนสกั ด.ช.ณฐกร  รักษพ์รหม
42 ร.ต.อ.หญิง นนัทน์ลิน เทพคง ตม. ด.ช.ธาราเทพ สงัขก์ารณ์
43 ร.ต.อ. ชาํนาญ  สุวรรณชาตรี ต่างจงัหวดั ด.ช.ณภทัร  สุวรรณชาตรี
44 ด.ต. นรบดี  รักนาควน ต่างจงัหวดั ด.ญพิชญาภคั  รักนาควน
45 จ.ส.ต. ณรงคเ์ดช   อินทวงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.ศกัฐาพงศ ์   อินทวงศ์
46 ด.ต. สิรวิชญ ์ หนูคงคา ต่างจงัหวดั ด.ช.พสชนนั  หนูคงคา
47 ร.ต.อ. ศุภฤกษ ์ จนัทร์หยู ต่างจงัหวดั ด.ญ.ญาณิศา  จนัทร์หยู
48 จ.ส.ต. ตนัติกร  สกณุา ต่างจงัหวดั ด.ช.ชินภทัร  สกณุา
49 ร.ต.อ.หญิง อาภรณ์  แมนเมือง ต่างจงัหวดั ด.ช.ภาณุพงศ ์ ทองศรีจนัทร์
50 ด.ต. ยทุธชยั  ไพโรจน์ ต่างจงัหวดั ด.ช.นนทิยตุ  ไพโรจน์
51 ส.ต.อ. ศราวฒิุ เกล้ียงจนัทร์ ต่างจงัหวดั ด.ช.กนัตพิชญ ์เกล้ียงจนัทร์
52 ด.ต.หญิง จุฬาลกัษณ์  คงสม ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณชัพร  ตนัอุ๋ย
53 ร.ต.อ. สราวฒิุ  คงราม ต่างจงัหวดั ด.ญ.พทัธนนัท ์ คงราม
54 พ.ต.ต. หญิงดาวฤกษา  พรรณราย ต่างจงัหวดั ด.ช.ปรมะ  พรรณราย
55 ด.ต. วรวฒัน์  คีรีมา ต่างจงัหวดั ด.ช.กฤติธี  คีรีมา
56 พ.ต.ท. ธนทร  รุ่งจิรพงษ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปัณยวีร์   รุ่งจิรพงษ์
57 ด.ต. วนัชยั  วรรณศรี ต่างจงัหวดั ด.ช.วนัชนะ  วรรณศรี
58 ส.ต.อ. อภิสิทธ์ิ  รามณี ต่างจงัหวดั ด.ช.อภิชน  รามณี
59 ด.ต. เอกสิทธ์ิ  อุดมสกลุ ต่างจงัหวดั ด.ช.ธนกร อุดมสกลุ
60 พ.ต.ท. นพดล  หนูไชยา ต่างจงัหวดั ด.ช.นนัทพทัธ์  หนูไชยา
61 ด.ต. สุทธิพงศ ์ ฤทธ์ิช่วย ต่างจงัหวดั ด.ช.นฤบดินทร์  ฤทธ์ิช่วย
62 พ.ต.ท. ปรีชา  รอดภยั ต่างจงัหวดั ด.ญ.พรณภทัร์  รอดภยั
63 ด.ต. ยงยทุธ  ชูกล่ิน ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณทิพรดา  ชูกล่ิน
64 พ.ต.ท. จตุพฒัน์  รัตนรามศรี ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปริญรฏา  รัตนรามศรี
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65 ด.ต. กิตติจุฑาสรณ์  ทองนอ้ย ต่างจงัหวดั ด.ช.ณรศรุต  ทองนอ้ย
66 ร.ต.อ.หญิง วิจิตรานุช คาํภูนอก ต่างจงัหวดั ด.ช.กฤติธี  ผึ้งเลก็
67 ด.ต. ศกัด์ิดา  หนูขาว ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปุณณดา  หนูขาว
68 ด.ต. นิวฒัน์  จิตราภิรมย์ ต่างจงัหวดั ด.ช.กฤษฎ์ิ  จิตราภิรมย์
69 ด.ต. ธีระยทุธ  แสงอภยั ต่างจงัหวดั ด.ช.ศตวีร์  แสงอภยั
70 ด.ต. โสธร  ประเสริฐ ต่างจงัหวดั ด.ช.สิทธินนัท ์ ประเสริฐ
71 จ.ส.ต. ศกัยศ์รณ์  แกว้ประดิษฐ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธนภร  กรบริสุทธ์ิ
72 ร.ต.อ. ทิวตัถพ์ล ทวิชสงัขศ์กัด์ิ ต่างจงัหวดั ด.ญ.อฏัฐจรรยา  ทวิชสงัขศ์กัด์ิ
73 ด.ต.หญิง พิศนภา  โจมพล ต่างจงัหวดั ด.ญ.นลินนิภา  วดัล่อง
74 ร.ต.อ. ประเสริฐ  สีแกว้ ต่างจงัหวดั ด.ช. ฐปนนท ์ สีแกว้
75 ด.ต. วิศาล  แรกคาํนวน ตาํรวจนํ้า ด.ญ.วนิดา  แรกคาํนวน
76 ด.ต. นนทชา  ป่ินรัตน์ ตาํรวจนํ้า ด.ช.ปุรวิช  ป่ินรัตน์
77 ด.ต. อดิศกัด์ิ  พรานชู ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ลกัษมี  พรานชู
78 ส.ต.อ. ภาณุพงศ ์ อนุรักษ์ ตาํรวจนํ้า ด.ช.ธาวิน  อนุรักษ์
79 ด.ต. เกรียงศกัด์ิ  รัตนกลู ตาํรวจนํ้า ด.ญ.กรภสัสร์  รัตนกลู
80 ส.ต.อ. กษิด์ิเดช  จิตราภิรมย์ ตาํรวจนํ้า ด.ญ.กลุนนัทน์  จิตราภิรมย์
81 ส.ต.อ. ภาณุ           หีตอนนัท์ ท่าฉาง ด.ญ.วริสรา        หีตอนนัท์
82 ด.ต. รักเกียรติ   ช่วยสาํราญ ท่าฉาง ด.ญ.กีรติภรณ์   ช่วยสาํราญ
83 ร.ต.ท. สุวฒัน์       จนัทร์ทิพย์ ท่าฉาง ด.ช.ณภทัร        จนัทร์ทิพย์
84 ร.ต.ต. มาวิน วงศว์ช ท่าชนะ ด.ญ.ณฐัสินี วงศค์ช
85 ด.ต. ณรงคฤ์ทธ์ิ ตอ้ยแกว้ ท่าชนะ ด.ช.ปฐพล สะโรจน์ ตอ้ยแกว้
86 ร.ต.ต. สุนทร ทองแดง ท่าชนะ ด.ญ.พทัธ์ธีรา ทองแดง
87 ร.ต.อ. เฉลิมไชย รัตนกาญจน์ ท่าชนะ ด.ช.เอกกวี รัตนกาญจน์
88 ด.ต. นิพนธ์   คาํสุนทร บก.สส.ภ8 ด.ช.นรินทร์ภทัร์  คาํสุนทร
89 ร.ต.อ. บุญนาํ       ศรีนะรัตน์ บ่อผดุ ด.ช.ธนกร            ศรีนะรัตน์
90 ด.ต. สุพร          เหมรังษี บ่อผดุ ด.ช.ภานรินทร์    เหมรังษี
91 ด.ต. สุพร          เหมรังษี บ่อผดุ ด.ช.ภานุวชัร์       เหมรังษี
92 ด.ต. สมศกัด์ิ    เดือนจาํรูญ บ่อผดุ ด.ช.ณฐัวรรธน์   เดือนจาํรูญ
93 ด.ต. นฤทธ์ิ      คชรัตน์ บ่อผดุ ด.ญ.อภิษฎา        คชรัตน์
94 ด.ต. สมพร      คงทน บ่อผดุ ด.ญ.สุพิชญา       คงทน
95 ด.ต. พยงค ์     วิทยานุเคราะห์ บ่อผดุ ด.ช.ติณณภพ     วิทยานุเคราะห์
96 จ.ส.ต. วฒิุชยั    โพธ์ิทยั บ่อผดุ ด.ช.ณภทัร          โพธ์ิทยั
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97 ส.ต.อ. อาทิตย ์   ถนดัหนงัสือ บ่อผดุ ด.ช.จิรากร           ถนดัหนงัสือ
98 ส.ต.อ. พงศศ์กัด์ิ  แสงฉายศุภกร บางมะเด่ือ ด.ญ.สิรินทรา  แสงฉายศุภกร
99 ด.ต. อาทร  แกว้กลู บางมะเด่ือ ด.ช.ธญัญ ์ แกว้กลู
100 ด.ต. อาทร  แกว้กลู บางมะเด่ือ ด.ญ.กนัธิชา  แกว้กลู
101 ร.ต.อ. วฒันา  ศรีศิลป์ บา้นตาขนุ ด.ช.ธราเทพ ศรีศิลป์
102 ด.ต. ถาวร  ขนุทอง บา้นนาเดิม ด.ญ.ณฏัฐกนัย ์ แสนสมพร
103 จ.ส.ต. โชควฒิุชยั     ไชยทอง บา้นนาเดิม ด.ญ.สุรพิญชา   ไชยทอง
104 ด.ต. ชยัรัตน์  พฒันม์าก บา้นนาเดิม ด.ช.คุณานน์  พฒัน์มาก
105 ร.ต.อ. สิปปกร  เสียงหวาน บา้นนาสาร ด.ช.ปรัชญากร เสียงหวาน
106 ส.ต.อ. ธรรมรงค ์อบเชย ต่างจงัหวดั ด.ช.ภูริ อบเชย
107 ด.ต. ธีระวฒิุ สงัขส์ม บา้นนาสาร ด.ญ.ณิชา สงัขส์ม
108 ด.ต.หญิง ปาริชาติ เสสิตงั บา้นนาสาร ด.ช.พิชญุตม ์เสสงั
109 ร.ต.อ. อภิสิทธ์ิ ม่วงทอง บา้นนาสาร ด.ญ.พลอยปภสัร์ ม่วงทอง
110 ส.ต.อ. ฉตัรชยั พลเกษตร บา้นนาสาร ด.ช.ปาณสัม ์พลเกษตร
111 ร.ต.ต. เปรม  อินทรบุรี บาํนาญ ด.ญ.ณฐัชา  อิทรบุรี
112 ร.ต.อ. พยอม  ขนุวงั บาํนาญ ด.ช.ณฐัพร  ขนุวงั
113 ด.ต. สมควร  ราชพิทกัษ์ บาํนาญ ด.ญ.ณิชาภทัร  ราชพิทกัษ์
114 ร.ต.ต. นพดล  คงกลัป์ พนม ด.ช.ภกัดีบดินทร์  คงกลัป์
115 ร.ต.อ. ธงชยั  เพง็บูลย์ พระแสง ด.ญ.ธญัมาศ  เพง็บูลย์
116 ร.ต.อ. วีระภณั  หมูดจนัทร์ พระแสง ด.ญ.เมธาวี  หมูดจนัทร์
117 ด.ต. เทพพิทกัษ ์ สอนจบ พระแสง ด.ช.นฤพล  สอนจบ
118 ด.ต. สิทธิชยั  รักษศ์รีทอง พระแสง ด.ช.อฒัฑฐ์ภูมิ  รักษศ์รีทอง
119 ร.ต.ต. ธรรมรัตน์ นวลวฒัน์ พนุพิน ด.ญ.เบญจภา นวลวฒัน์
120 ร.ต.ต. ธรรมรัตน์ นวลวฒัน์ พนุพิน ด.ญ.เบญจพร นวลวฒัน์
121 ร.ต.อ.หญิง วิชุดา จนัทรพงษ์ พนุพิน ด.ช.นราวิชญ ์สาํราญจริง
122 พ.ต.ต. สมศกัด์ิ  พลเดช พนุพิน ด.ช.จิรเมธ  พลเดช
123 ส.ต.อ. สถาพร  พิบูลย์ พนุพิน ด.ช.รพีพฒัน์  พิบูลย์
124 ส.ต.อ. สถาพร  พิบูลย์ พนุพิน ด.ญ.วรรจชนก  พิบูลย์
125 ร.ต.ต. กฤษณะไกรวงศ์ พนุพิน ด.ช.ธนวิชญ ์ ไกรวงศ์
126 ร.ต.ต. โกมล  ช่วยอยู่ พนุพิน ด.ญ.ธญัญาณี  ช่วยอยู่

127 ด.ต. ณรงคเ์ดช   จีนประชา พนุพิน ด.ญ.ณฐันนัท ์จีนประชา
128 ร.ต.อ.หญิง อญัชลี  เสริมษมา ภ.จว. ด.ญ.ชนญัชิดา  เสริมษมา
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129 ร.ต.อ.หญิง วิภารัตน์  วงศป์าน ภ.จว. ด.ญ.ชลกร  วงศป์าน
130 ร.ต.อ.หญิง วิราวรรณ  มีสุข ภ.จว. ด.ญ.พณัณิตา  มีสุข
131 ร.ต.อ. เกชา  ทองมน ภ.จว. ด.ช.จิตติพฒัน์  ทองมน
132 ร.ต.อ.หญิง เรวดี  จนัทร์ประดิษฐ์ ภ.จว. ด.ช.นิพิฐพนธ์  ไชยฤกษ์
133 ด.ต. อนนัตศ์กัด์ิ  คงมาก เมือง ด.ช.พิพฒัน์พงษ ์ คงมาก
134 ด.ต. จิรวฒัน์  ศรีวิโรจน์ เมือง ด.ญ.จิรัสยา  ศรีวิโรจน์
135 ด.ต. ศิริวฒัน์  ญาณสูตร เมือง ด.ช.ภกัดีบดินทร์  ญาณสูตร
136 พ.ต.ต. ธีรยทุธ์  หนูทอง เมือง ด.ญ.ธนัยวีร์  หนูทอง
137 ด.ต. ประสิทธ์ิ  ทองตาํลึง เมือง ด.ช.จิรสิน  ทองตาํลึง
138 จ.ส.ต. วิทวสั  กาลาศรี เมือง ด.ช.วชิรวิทย ์ กาลาศรี
139 ด.ต. สราวธุ  นาวาทอง เมือง ด.ญ.กญัญาภคั  นาวาทอง
140 ส.ต.อ. ภาวชั  ปริปุญญพาสน์ เมือง ด.ช.ธนกร ปริปุญญพาสน์
141 ส.ต.อ. ภาวชั  ปริปุญญพาสน์ เมือง ด.ช.ณธกร ปริปุญญพาสน์
142 ร.ต.อ. ชชัชยั  ช่ืนชม เมือง ด.ช.ฐนกร ช่ืนชม
143 ร.ต.อ. เสกสรร  ช่วยดร เมือง ด.ญ.ณฐัวลญัช ์ ช่วยดร
144 ร.ต.อ. เด่น  บุญนาค เมือง ด.ช.ธามม ์ บุนนาค
145 ส.ต.อ. ชยัณรงค ์ สงเกล้ียง เมือง ด.ย.ณฏัฐณิชา สงเกล้ียง
146 ร.ต.ท. รณชยั  จนัทวงค์ เมือง ด.ญ.ชนญัธิดา  จนัทวงศ์
147 ส.ต.อ. จรัญ  ถุงทอง เมือง ด.ช.รัชพล ถุงทอง
148 ส.ต.อ. เตชวิทย ์ เมืองสง เมือง ด.ช.ปุณยธร เมืองสง
149 ส.ต.อ. ธีระวฒัน์  อ่อนจนัทร์ เมือง ด.ช.ภูริภทัร อ่อนจนัทร์, 
150 ร.ต.อ. อดิเทพ  ศรีเทพ เมือง ด.ช.ธชันนท ์ ศรีเทพ
151 ร.ต.อ. ชนินทร์  เกษร เมือง ด.ช.ปริญญากร เกสร
152 ร.ต.อ. จริยวฒัน์  แทนช่ืน เมือง ด.ญ.ธนัยกรณ์ แทนช่ืน,
153 ด.ต. สุชาติ  สุวรรณเนาว์ โมถ่าย ด.ช.เจตนิพทัธ์  สุวรรณเนาว์
154 ส.ต.อ. ปิยพนัธ์ุ  กลางรักษ์ โมถ่าย ด.ช.ปภงักร  กลางรักษ์
155 ด.ต. วิจิตร  คีรีรัตน์ วิภาวดี ด.ช.กษิดิส  คีรีรัตน์
156 พ.ต.ต. เอกชยั  กาํประโคน เวียงสระ ด.ช.สิริวฒัน์  กาํประโคน
157 ร.ต.อ. สรพงษ ์ ชาํนาญกิจ เวียงสระ ด.ญ.สิรินุช  ชาํนาญกิจ
158 ร.ต.อ. สรพงษ ์ ชาํนาญกิจ เวียงสระ ด.ญ.สิรินาถ  ชาํนาญกิจ
159 ร.ต.อ. พิชิตชยั  โสพิกลุ เวียงสระ ด.ช.ณฐพล  โสพิกลุ
160 ร.ต.อ. นฐัพงษ ์ พิบูลย์ เวียงสระ ด.ช.สมชยั  พิบูลย์
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161 ร.ต.ท. เสน่ห์  คงอ้ิว เวียงสระ ด.ช.ปัณณวิชญ ์ คงอ้ิว
162 ร.ต.ท. ขจรเกียiติ  สวสัดี เวียงสระ ด.ญ.เขมนารถ  สวสัดี
163 จ.ส.ต. เดชณรงค ์ คุม้ชาํนาญ เวียงสระ ด.ช.ศุภวิชญ ์ คุม้ชาํนาญ
164 ส.ต.อ. วีรพงษ ์ พุม่มณี เวียงสระ ด.ญ.ณฎัฐวีร์  พุม่มณี
165 พ.ต.อ. สถาพร  พฒันรักษ์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ณชัชา  พฒันรักษ์
166 ด.ต.หญิง พิระดา  เอกสุวีรพงษ์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พริบพราว เอกสุวีรพงษ์
167 ด.ต.หญิง ธญัลกัษณ์   โบศรี ศฝร.ภ.8 ด.ญ.นรินทร์พร โบศรี
168 ด.ต. ธงรพ   โอชุม ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธิติพงศ ์โอชุม
169 ด.ต.หญิง พิมพิดา   ไชยเชียงของ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ทิพยสิ์ตา ไชยเชียงของ
170 ด.ต.หญิง ปวนัรัตน์  วชิรเชาวพงศ์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พิชญสิ์นี เชาวลิต
171 ร.ต.อ. เอกกมล   สอนอินทร์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.พิชยพล สอนอินทร์
172 ร.ต.อ. เอกกมล   สอนอินทร์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พิชชาภา สอนอินทร์
173 ด.ต.หญิง นริดา  ขาวนวล ศฝร.ภ.8 ด.ญ.มนสันนัท ์วีระวงศ์
174 ด.ต. จกัรกฤษณ์   ถ่ินหนองไทร ศฝร.ภ.8 ด.ช.ฐิติภทัร  ถ่ินหนองไทร
175 ด.ต. จกัรกฤษณ์   ถ่ินหนองไทร ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธนภทัร  ถ่ินหนองไทร
176 จ.ส.ต. ศราวธุ  สุขสงค์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.วฤณภสั สุขสงค์
177 จ.ส.ต. ศราวธุ  สุขสงค์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธนิชภพ สุขสงค์
178 ร.ต.อ.หญิง ปิยวรรณ  สม้แป้น ศพฐ ภ.8 ด.ช. คณิตตินณ์  คงทน
179 ร.ต.อ.หญิง ปิยวรรณ  สม้แป้น ศพฐ ภ.8 ด.ญ. ชนกนนัท ์ คงทน
180 พ.ต.ต.หญิง สุปราณี  แกว้กระจ่าง ศพฐ ภ.8 ด.ญ. ณฐัธิดา  ประดิษฐส์าร
181 พ.ต.ท. อุกฤษณ์  ศรีนวลขาว ศพฐ ภ.8 ด.ญ. ชิดชนก  ศรีนวลขาว
182 พ.ต.ต.หญิง เอกภกัด์ิ  รัตนพนัธ์ ศพฐ ภ.8 ด.ญ. อญัญาณิศวร์  รัตนพนัธ์
183 ร.ต.อ. วฒิุไกร  ไชยพรหมนิมิต ศพฐ ภ.8 ด.ช. ณฐักิตต์ิ  ไชยพรหมนิมิต
184 ร.ต.อ. วฒิุไกร  ไชยพรหมนิมิต ศพฐ ภ.8 ด.ญ. ชญัญาพชัญ ์ ไชยพรหมนิมิต
185 ร.ต.อ. บรรณสรณ์  จนัทร์เชาว์ เสวียด ด.ช.นธัทวฒัน์   จนัทร์เชาว์
186 ด.ต. โกวิทย ์ รัศมี เสวียด ด.ช.ศิวกร  รัศมี
187 ร.ต.อ. ภูวนาท  รุ่งแดง เสวียด ด.ญ.กญัญาพชัร  รุ่งแดง
188 พ.ต.ท.หญิง ณฐัธยาน์  คงภกัดี บก.อก.ภ.8 ด.ญ.ชญัญา  จริตงาม
189 ด.ต. อภิชยั  นิลสุวรรณ ต่างจงัหวดั ด.ญ.กญัญาภทัร  นิลสุวรรณ




