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

1 ร.ต.อ. ธานี  วิรวิกรม กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.อกัษราภคั  วิรวิกรม
2 ร.ต.อ. ไพรประสิทธ์ิ  จิตรมุ่ง กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.จิตกมนต ์ จิตรมุ่ง
3 ด.ต. มานพ  ชูรีย์ กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.ณชานนท ์ ชูรีย์
4 ด.ต. ขนิตย ์ ปานเน่ือง กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.ณภพ  ปานเน่ือง
5 ด.ต. ขนิตย ์ ปานเน่ือง กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.ชมพนุูท  ปานเน่ือง
6 ด.ต. กิตติณฐั  ฤทธิเกสร กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.ณฐักมล  ฤทธิเกษร
7 ร.ต.อ. บุญส่ง  รุ่งแจง้ กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.ธนวิชญ ์ รุ่งแจง้
8 ด.ต. ศุภชยั  บวัสุวรรณ กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.ปกป้อง  บวัสุวรรณ
9 จ.ส.ต. กฤษณะ  ดาํเกล้ียง กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.ธนกฤต  ดาํเกล้ียง
10 ร.ต.ต. พฒิุพงศ ์ แกว้นอ้ย กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.วงศาวฒัน์  แกว้นอ้ย
11 ด.ต. จรัญ  ณ นคร กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.ณครรัชญ ์ ณ นคร
12 ร.ต.อ. กริช  สุวรรณภาพร กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.เดชาธร  สุวรรณภาพร
13 ด.ต.หญิง มณีรัตน์ สุขคุม้ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.เรืองศกัด์ิ สุขคุม้
14 ด.ต.หญิง มณีรัตน์ สุขคุม้ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ฉตัรมณี สุขคุม้
15 ด.ต. จิระเดช วิชยัดิษฐ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ศุภสุตา วิชยัดิษฐ
16 ด.ต. พรเทพ วิยทุธ์ิ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.จิรัชญา วิยทุธ์ิ
17 ร.ต.อ. ศกัด์ิชยั มีพลู กาญจนดิษฐ์ ด.ช.รัชพล มีพลู
18 ด.ต. ธนากฤต ช่ืนพร้อม กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ชชัชน ช่ืนพร้อม
19 จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ ไชยวงศ์ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.เตชินท ์ไชยวงศ์
20 จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ ไชยวงศ์ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.ศุจีภรณ์ ไชยวงศ์
21 ร.ต.ท. พาศกัด์ิ ศรีอ่อน กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.สุทตัตา ศรีอ่อน
22 จ.ส.ต. วฒิุชยั ปะการะนนั กาญจนดิษฐ์ ด.ช.ปัณณวิชญ ์ปะการะนนั
23 ด.ต. มนตรี  บุญวงค์ เกาะพะงนั ด.ช.ธนภทัร  บุญวงค์
24 ด.ต. ยทุธนา  สุวรรณชาตรี เกาะพะงนั ด.ญ.ณฐัณิชา สุวรรณชาตรี
25 ด.ต. ชชัวาลย ์  ตรีโชติ เกาะพะงนั ด.ช.ปวรปรัชญ ์ ตรีโชติ
26 ร.ต.อ. สุทีป  ชะฎากาญจน์ เกาะพะงนั ด.ญ.แทนภสัสร ชะฎากาญจน์
27 ด.ต. ยทุธจกัร ทองรอด เกาะสมุย ด.ช.อคัรพล  ทองรอด
28 ร.ต.อ. สุวิทย ์     ชณาชล ขนุทะล ด.ญ.ณฐมน    ชณาชล
29 ด.ต. สุพจน์     จนัทรักษ์ ขนุทะล ด.ญ.ฐานิตา    จนัทรักษ์
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30 ด.ต. คาํรณ      สุดจนัทร์ ขนุทะล ด.ช.ณชัพงคธ์รณ์   สุดจนัทร์
31 ด.ต. กิตติพงศ ์  หมัน่ไชย ขนุทะล ด.ช.ปวรวิชญ ์ หมัน่ไชย 
32 ด.ต. ชรินทร์ บุญชู เขานิพนัธ์ ด.ญ.นภสันนัท ์บุญชู
33 ร.ต.ต. ประดิษฐ ์ติกขนา เขานิพนัธ์ ด.ญ.พิชญา ติกขนา
34 ด.ต. มานพ ไชยบุรินทร์ เขานิพนัธ์ ด.ญ.กนกวรรณ ไชยบุรินทร์
35 ด.ต. วิโรจน์ พานชาตรี เขานิพนัธ์ ด.ญ.ชญานิศ พานชาตรี
36 ร.ต.อ. ประสิทธ์ิ ทรงศรี เขานิพนัธ์ ด.ช.ศกัด์ิสิทธ์ิ ทรงศรี
37 ร.ต.อ. ประสิทธ์ิ ทรงศรี เขานิพนัธ์ ด.ช.ศกัด์ิชยั ทรงศรี
38 ด.ต. ประสาทพร  ยุย่ฉิม คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ณฐัภทัร  ยุย่ฉิม
39 ด.ต. ประสาทพร  ยุย่ฉิม คีรีรัฐนิคม ด.ช.ณฐันนท ์ ยุย่ฉิม
40 ร.ต.ต. ภทัรพงศ ์มูลสมบติั คีรีรัฐนิคม ด.ช.ณฐัภทัร  มูลสมบติั
41 ด.ต. ธิติพฒัน์  ยดืยาว คีรีรัฐนิคม ด.ช.ณพฒัน์  ยดืยาว
42 ด.ต. ชยัชาญ  ศกัดา คีรีรัฐนิคม ด.ญ.ปภาวรินทร์  ศกัดา
43 ด.ต. สายนัต ์ เขียวคง คีรีรัฐนิคม ด.ช.เสฏฐวฒิุ  เขียวคง
44 ร.ต.อ. เชวง  ศรีทอง คีรีรัฐนิคม ด.ช.พศวีร์  ศรีทอง
45 ด.ต. วิชาญวิทย ์ พฒันกิจ คีรีรัฐนิคม ด.ช.นพดล  พฒันกิจ
46 ด.ต. วิชาญวิทย ์ พฒันกิจ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.วริษฐา พฒันกิจ
47 ร.ต.อ. ฉตัรกมล     สายณัห์ เคียนซา ด.ญ.จารวี         สายณัห์
48 ร.ต.อ. อาํพน ศรีนวล เคียนซา ด.ช.มรรค ศรีนวล
49 ด.ต. สรรชยั คงท่าฉาง เคียนซา ด.ญ.ธญัรดี คงท่าฉาง
50 ด.ต. สรรชยั คงท่าฉาง เคียนซา ด.ช.กฤตนนัต ์คงท่าฉาง
51 ร.ต.อ. ปัณณวฒัน์ ทองชาติ เคียนซา ด.ญ.ศิรดา ทองชาติ
52 ร.ต.ต. จริยวตัร หนูเกิด เคียนซา ด.ช.ธนวินท ์หนูเกิด
53 ร.ต.อ. สมนึก ฉิมมี เคียนซา ด.ญ.ณฐิัดา ฉิมมี
54 ด.ต. วิมล หม่ืนชนะ เคียนซา ด.ช.วรชาติ หม่ืนชนะ
55 ร.ต.ต. มนตช์ยั ปรีชา ชยับุรี ด.ช.ณฐัพงศ ์ปรีชา
56 ด.ต. สหสั นวลช่วย ชยับุรี ด.ช.ชยานนัต ์นวลช่วย
57 ด.ต. เอกชยั บุษยเ์พชร ชยับุรี ด.ญ.ณฐัวลญัช ์บุษยเ์พชร
58 ด.ต. พสธร แดงสุภา ชยับุรี ด.ช.พทัธดนย ์แดงสุภา
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59 ร.ต.อ. ชวลิต ทองมา ชยับุรี เดก็ชาวชวนนท ์ทองมา
60 ร.ต.ต. อศัวิน  รักสวสัด์ิ ไชยา ด.ญ.กานตพ์ิชชา  รักสวสัด์ิ
61 ร.ต.ต. อศัวิน  รักสวสัด์ิ ไชยา ด.ญ.กรวรรณ  รักสวสัด์ิ
62 ร.ต.อ. สุพร  เสวตวงษ์ ไชยา ด.ช.ธีรพล  เสวตวงษ์
63 ร.ต.อ. ธฤษณชั  ไตรเมศร์ ดอนสกั ด.ญ.ชณิสรา  ไตรเมศร์
64 ร.ต.อ. สามารถ  แพละออง ดอนสกั ด.ญ.สุภิสรา  แพละออง
65 พ.ต.ท. อรรถวรรธน์ ใบหา ดอนสกั ด.ช.ลอราช   ใบหา
66 ด.ต. วีระศกัด์ิ  ทองอยู่ ดอนสกั ด.ช.ธนภทัร  ทองอยู่

67 ร.ต.อ. กนกภพ   สุวรรณะ ดอนสกั ด.ญ.ณฐัวศา   สุวรรณะ
68 ด.ต. ดิเรก  กมัปา ดอนสกั ด.ญ.พรรณิษา  กมัปา
69 ร.ต.อ. ภิญโญ  วิเศษศกัดา ดอนสกั ด.ญ.ภิญญาพชัญ ์ วิเศษศกัดา
70 ร.ต.อ. ภิญโญ  วิเศษศกัดา ดอนสกั ด.ญ.อุรัสยา  วิเศษศกัดา
71 ร.ต.อ. ธฤษณชั  ไตรเมศร์ ดอนสกั ด.ญ.ชณิสรา  ไตรเมศร์
72 พ.ต.ท.หญิง ปิยะวรรณ ไกรแกว้ ตม. ด.ญ.สิราวรรณ ไกรแกว้
73 ด.ต. ธีระยทุธ  แสงอภยั ต่างจงัหวดั ด.ช.ศตาย ุ แสงอภยั
74 ด.ต. โสธร  ประเสริฐ ต่างจงัหวดั ด.ช.ชนินทร์  ประเสริฐ
75 ร.ต.อ. สาโรจน์  คาํแหง ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฐักฤตา  คาํแหง
76 พ.ต.ท. สมัพนัธ์  จัน่ทอง ต่างจงัหวดั ด.ช.กิตติภณ  จัน่ทอง
77 พ.ต.ท. สายชล  เพชรสุวรรณ ต่างจงัหวดั ด.ช.เพชรนิรันดร์   เพชรสุวรรณ
78 พ.ต.ต. เขมอธิษฐ ์ทองคาํ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณิชาวีร์ ทองคาํ
79 พ.ต.ท. สุเทพ  วัน่เสง้ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ชมพแูพร  วัน่เสง้
80 พ.ต.ท. สุเทพ  วัน่เสง้ ต่างจงัหวดั ด.ญ.กานตพ์ิชชา  วัน่เสง้
81 พ.ต.ท. ธีระรัฐ  ชอ้ยชาญชยักลุ ต่างจงัหวดั ด.ช.ภณัณวฒัน์   ชอ้ยชาญชยักลุ
82 ด.ต. ปัญญา  อินทรกาํเหนิด ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปิยธิดา  อินทรกาํเหนิด
83 ด.ต. ปัญญา  อินทรกาํเหนิด ต่างจงัหวดั ด.ญ.วนิดา  อินทรกาํเหนิด
84 พ.ต.ท. สุพรรณ์  ขนัอาษา ต่างจงัหวดั ด.ช.ปฏิภาณ  ขนัอาษา
85 พ.ต.ท. จาํนิ  ชูช่วย ต่างจงัหวดั ด.ช.ชินภทัร  ชูช่วย
86 ร.ต.อ. ปิติพงษ ์ เสนชู ต่างจงัหวดั ด.ญ.สุภานนั  เสนชู
87 ด.ต. นิเวชศ ์ สุขสวสัด์ิ ต่างจงัหวดั ด.ช.โปรดณพฒัน์  สุขสวสัด์ิ
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88 ร.ต.อ. สุชาติ  หนูชยัแกว้ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิมพช์นก  หนูชยัแกว้
89 ร.ต.อ. วชัรินทร์  ช่วยแกว้ ต่างจงัหวดั ด.ญ.กมลชนก  ช่วยแกว้
90 ด.ต. สิรวิชญ ์ หนูคงคา ต่างจงัหวดั ด.ญ.พีรดา  หนูคงคา
91 ส.ต.อ. ปัฐพล  สุคนธรส ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปัณณพร  สุคนธรส
92 ร.ต.อ. ทวีศกัด์ิ  เขียวเทโพธ์ิ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ไอรดา  เขียวเทโพธ์ิ
93 ด.ต. มนตรี  เด่ียวก่ี ต่างจงัหวดั ด.ช.ณฐัวฒัน์  เด่ียวก่ี
94 ด.ต. ประเสริฐ  เก้ือกาญจน์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พลอยไพลิน  เก้ือกาญจน์
95 ด.ต. ประเสริฐ  เก้ือกาญจน์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พรหมภสัสร  เก้ือกาญจน์
96 ด.ต. ประเสริฐ  เก้ือกาญจน์ ต่างจงัหวดั ด.ช.เธียรวิชญ ์ เก้ือกาญจน์
97 ด.ต. วฒิุชยั  รัตนพงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ฟ้ากนัตา  รัตนพงศ์
98 ร.ต.อ. เฉลิมเกียรติ กรรมแต่ง ต่างจงัหวดั ด.ช.ฐปนพงศ ์กรรมแต่ง
99 ด.ต. นสัรน  เร่สนั ต่างจงัหวดั ด.ญ.จสัฟาเซีย  เร่สนั
100 ด.ต. สุรินทร์  นุย้โถง ต่างจงัหวดั ด.ช.สจัจพร  นุย้โถง
101 ร.ต.อ. สิทธิรัตน์  แสงจนัศิริ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พฤศจิกา  แสงจนัศิริ
102 ร.ต.ต. วรรชยั  จนัทรทิพย์ ต่างจงัหวดั ด.ช.พิจกัษณ์  จนัทรทิพย์
103 ร.ต.อ.หญิง พิชามญชุ ์ วงษจิ์ตร ต่างจงัหวดั ด.ช.นนทธ์วชั  วงษจิ์ตร
104 ร.ต.อ. บุญญฤทธ์ิ ศรีสุวรรณ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.กฤตยา  ศรีสุวรรณ์
105 ด.ต. บณัชา  เอียดดาํ ต่างจงัหวดั ด.ญ.สุริยาพร  เอียดดาํ
106 ด.ต. นฤนาท   นาคเวช ต่างจงัหวดั ด.ช.รัชนาท  นาคเวช
107 ด.ต. ธีระยทุธ  ทองสุข ต่างจงัหวดั ด.ช.ธณชั ทองสุข
108 ด.ต. ธีระยทุธ  ทองสุข ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธนฏัฐา  ทองสุข
109 ด.ต. นฤนาท  นาคเวช ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฐัณิชา   นาคเวช
110 พ.ต.ต.หญิง ดาวฤกษา  พรรณราย ต่างจงัหวดั ด.ญ.ประดุจดาว  พรรณราย
111 ร.ต.ต.หญิง กรชลี  เจริญสุขสมบูรณ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.ติณพฒัน์  ป้อมเสมา
112 ด.ต. เอกสิทธ์ิ  อุดมสกลุ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธญัญรัตน์  อุดมสกลุ
113 ด.ต. วิรัตน์  ทองสง ต่างจงัหวดั ด.ช.ณฎัฐรัตน์  ทองสง
114 ด.ต. ธีรพงค ์ คิดโสดา ต่างจงัหวดั ด.ช.พีรณฐั   คิดโสดา
115 พ.ต.ท. สุวิทย ์ ทองอนนัต์ ต่างจงัหวดั ด.ช.ธีรเทพ  ทองอนนัต์
116 ร.ต.อ. วิรัตน์  เพชรชู ต่างจงัหวดั ด.ญ.เพญ็นภา เพชรชู
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117 ด.ต. สุเทพ  กฤษกรี ต่างจงัหวดั ด.ช.ปราชญ ์  กฤษกรี
118 ร.ต.ท. สนัทดั  เนียมสุวรรณ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฐัภทัร  เนียมสุวรรณ
119 ด.ต. สุทธิพงศ ์ ฤทธ์ิช่วย ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปุณญาดา  ฤทธ์ิช่วย
120 ด.ต. ทรงพล  ญาณสูตร ต่างจงัหวดั ด.ญ.นทัธมน  ญาณสูตร
121 ด.ต. ชโนทยั  บาํรุงศรี ต่างจงัหวดั ด.ญ.ป่ินภิณฐั   บาํรุงศรี
122 ด.ต. ชโนทยั  บาํรุงศรี ต่างจงัหวดั ด.ญ.กอ้งภิพฒัน์   บาํรุงศรี
123 ด.ต. สมประสงค ์ เพง็เจริญ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธญัวรัตม ์ เพง็เจริญ
124 พ.ต.ท. จตุพฒัน์  รัตนรามศรี ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปภาวริณฑ ์ รัตนรามสรี
125 ด.ต. วิเชล  เก้ือทองสั้น ต่างจงัหวดั ด.ช.พิสิษฐ ์ เก้ือทองสั้น
126 ด.ต. ศกัด์ิดา  หนูขาว ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปุญชรัสม์ิ  หนูขาว
127 ด.ต. วิชยั  แกลว้ทนงค์ ต่างจงัหวดั ด.ช.เรวตั  แกลว้ทนงค์
128 ส.ต.อ. วิชญพ์ล  หลีเส็น ต่างจงัหวดั ด.ช.พีรวิชญ ์ กล่ินหอม
129 ร.ต.อ. ประภสัสร์  อกัษรเดช ต่างจงัหวดั ด.ช.ภาม  อกัษรเดช
130 ด.ต. นิวฒัน์  จิตราภิรมย์ ต่างจงัหวดั ด.ช.ชินกฤต  จิตราภิรมย์
131 ด.ต. นิวฒัน์  จิตราภิรมย์ ต่างจงัหวดั ด.ช.กรวิชญ ์ จิตราภิรมย์
132 ด.ต. อุทิศ   สิทธี ต่างจงัหวดั ด.ช.อคัรนนัท ์ สิทธี
133 ร.ต.อ. ทิวตัถพ์ล ทวิชสงัขศ์กัด์ิ ต่างจงัหวดั ด.ช.อฎัฐพล  ทวิชสงัขศ์กัด์ิ
134 ด.ต. พรศกัด์ิ  เกิดสมนึก ต่างจงัหวดั ด.ช.อกณิช  เกิดสมนึก
135 ด.ต. พรเทพ  พงศานุวฒัน์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ศิริกาญ พงศานุวฒัน์
136 ด.ต. สุทศัน์   ขาวเรือง ต่างจงัหวดั ด.ช.กษิดิส  ขาวเรือง
137 ร.ต.อ. ปรีชา สุขสงค์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.นภสัฐสรณ์ สุขสงค์
138 ร.ต.อ. ปรีชา สุขสงค์ ต่างจงัหวดั ด.ช.ปาลกรภทัร สุขสงค์
139 ด.ต. สานาถ  พลายดว้ง ตาํรวจนํ้า ด.ช.ภูวนาถ  พลายดว้ง
140 ด.ต. กิตติศกัด์ิ  ทองเผอืก ตาํรวจนํ้า ด.ช.กฤษกร  ทองเผอืก
141 ด.ต. สญัชยั  ธนาวฒิุ ตาํรวจนํ้า ด.ญ.จิรภทัร  ธนาวฒิุ
142 ด.ต. สญัชยั  ธนาวฒิุ ตาํรวจนํ้า ด.ช.พงศพ์ล  ธนาวฒิุ
143 ร.ต.ต. ณฐัวตัร  สุขราม ตาํรวจนํ้า ด.ช.ธนกฤต  สุขราม
144 ด.ต. เจนยทุธ์  รัตนโสภา ตาํรวจนํ้า ด.ช.นนทกร  รัตนโสภา
145 ด.ต. เจนยทุธ์  รัตนโสภา ตาํรวจนํ้า ด.ญ.นภสัร  รัตนโสภา
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146 ด.ต. ชยัรัตน์  สงัขแ์กว้ ตาํรวจนํ้า ด.ช.ชยกฤต  สงัขแ์กว้
147 พ.ต.ท. กนกพงษ ์ สาํราญใจ ตาํรวจนํ้า ด.ช.หริภุญชยั  สาํราญใจ
148 ด.ต. ดาํรงค ์ สืบแสง ตาํรวจนํ้า ด.ช.พิทกัษ ์ สืบแสง
149 ด.ต. ทวี  นิลสม ท่องเท่ียว ด.ช.กฤษติพงษ ์ นิลสม
150 ด.ต. กาํแหง  เพชรศรี ท่องเท่ียว ด.ช.ปัณณวิชญ ์ เพชรศรี
151 ด.ต. สุเทพ  กงัวาฬ ท่องเท่ียว ด.ช.ปิติกร  กงัวาฬ
152 ร.ต.อ. ธรรมประสิทธ์ิ  ยงยศยิง่ ท่าฉาง ด.ช.กฤตภาส   ยงยศยิง่
153 ร.ต.ต. มณฑล           คชรัตน์ ท่าฉาง ด.ช.ศิวชั           คชรัตน์
154 ด.ต. ศราวฒิุ          จตุัรงคแ์สง ท่าฉาง ด.ช.เอราวณั    จตุัรงคแ์สง
155 ร.ต.ท. สุวฒัน์          จนัทร์ทิพย์ ท่าฉาง ด.ญ.นนัทน์ภสั   จนัทร์ทิพย์
156 ด.ต. ใหม่              แสงอรุณ ท่าฉาง ด.ญ.สไบงาม    นาคบุญช่วย
157 ด.ต. ณฐัดนยั  รัตนอมตกลุ ท่าชนะ ด.ช.สิปปวิชณ์  รัตนอมตกลุ
158 ร.ต.ต. ธนชัภคั พรมมาศ ท่าชนะ ด.ช.สภคัพง  พรมมาศ
159 ด.ต. สนัชยั  เอียดเกล้ีง ท่าชนะ ด.ญ.สลินทิพย ์เอียดเกล้ียง
160 ด.ต. ณฐัดนยั  รัตนอมตกลุ ท่าชนะ ด.ช.ภพธนภณ รัตนอมตกลุ
161 ด.ต. ประสาร ญาสิทธ์ิ ท่าชนะ ด.ญ.ณฐัณิชา ญาสิทธ์ิ
162 ร.ต.อ. สุริยนั นิลประดิษฐ์ ท่าชี ด.ช.ภูวเดช นิลประดิษฐ์
163 ด.ต. กิตติศกัด์ิ  ดาวสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณฐัรดา  ดาวสุวรรณ
164 ด.ต. ปิยะพงค ์ จิมจวน บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณฐิัดา  จิมจวน
165 ด.ต. ปิยะพงค ์ จิมจวน บก.สส.ภ.8 ด.ช.ธนวิณ  จิมจวน
166 ด.ต. เอกชยั  ช่ืนชม บก.สส.ภ.8 ด.ญ.วิรัลยพุา  ช่ืนชม
167 ด.ต. เอกชยั  ช่ืนชม บก.สส.ภ.8 ด.ญ.ณฐันนัท ์  ช่ืนชม
168 ด.ต. พิษณุ  วฒิุพงศ์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.สรวิศ  วฒิุพงศ์
169 ร.ต.อ. อเนก  ช่างคิด บก.สส.ภ.8 ด.ช.ชิษณุพงศ ์ ช่างคิด
170 ด.ต. วิสิทธิพร  ละออสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ธีรสิทธ์ิ  ละออสุวรรณ
171 ด.ต. พลกฤต  ผอ่งแผว้ บก.สส.ภ8 ด.ช.พสิษฐ ์ ผอ่งแผว้
172 ด.ต. พลกฤต  ผอ่งแผว้ บก.สส.ภ8 ด.ญ.พทุธธิดา ผอ่งแผว้
173 ด.ต. พลกฤต  ผอ่งแผว้ บก.สส.ภ8 ด.ญ.พจณฐัชา  ผอ่งแผว้
174 ด.ต. นิพนธ์   คาํสุนทร บก.สส.ภ8 ด.ญ.สุภคัชญา  คาํสุนทร
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175 ด.ต. วินยั  กลั้งเนียม บก.สส.ภ8 ด.ช.ณฏั  กลั้งเนียม
176 ร.ต.ท. ธนวฒัน์  มะยงค์ บก.สส.ภ8 ด.ช.กนัต ์ มะยงค์
177 ด.ต. รุ่งศกัด์ิ  จรมิตร บก.สส.ภ8 ด.ช.พฒิุพงศ ์ จรมิตร
178 ด.ต. พิทยา  สกลุนิมิตร บก.สส.ภ8 ด.ญ.ทอปัด  สกลุนิมิตร
179 ด.ต. พิทยา  สกลุนิมิตร บก.สส.ภ8 ด.ญ.วรปภา  สกลุนิมิตร
180 ร.ต.อ. นรินทร์         ถ่ินแกว้ บ่อผดุ ด.ช.ปัณณวิชญ ์        ถ่ินแกว้
181 ร.ต.อ. นรินทร์         ถ่ินแกว้ บ่อผดุ ด.ญ.ชนฐักานต ์       ถ่ินแกว้
182 ร.ต.อ. บุญนาํ       ศรีนะรัตน์ บ่อผดุ ด.ช.ธนกฤต              ศรีนะรัตน์
183 ด.ต. สมศกัด์ิ          เยน็ใจ บ่อผดุ ด.ช.ประไนย            เยน็ใจ
184 ด.ต. อาํนาจ           ก้ิมเซียะ บ่อผดุ ด.ช.ธนกฤต              ก้ิมเซียะ
185 ด.ต. วีระพล          ไสยกิจ บ่อผดุ ด.ช.ภทัรพล             ไสยกิจ
186 ด.ต. สมพร            คงทน บ่อผดุ ด.ญ.กญัญาพชัร      คงทน
187 ด.ต. นฤทธ์ิ           คชรัตน์ บ่อผดุ ด.ญ.อมลณฐั            คชรัตน์
188 ด.ต. พิพฒัน์         ทองแดง บ่อผดุ ด.ช.ยศภทัร              ทองแดง
189 ด.ต. เรืองชยั        ฉิมหาด บ่อผดุ ด.ช.ณฏฐพล           ฉิมหาด
190 ด.ต. วินิจ              ชุมแสง บ่อผดุ ด.ช.สิทธิพงษ ์       ชุมแสง
191 ด.ต. วินิจ              ชุมแสง บ่อผดุ ด.ญ.ณิชานนัท ์      ชุมแสง
192 ด.ต. สมศกัด์ิ         เดือนจาํรูญ บ่อผดุ ด.ญ.พิชามญชุ ์       เดือนจาํรูญ
193 ด.ต. ณรงค ์          ขาววดั บ่อผดุ ด.ช.เตชิต                 ขาววดั
194 จ.ส.ต. มนสั             หวานเพชร บ่อผดุ ด.ญ.กฤษฎาพร      หวานเพชร
195 ร.ต.อ. วิทยา  อาํนวย บางมะเด่ือ ด.ช.ธนภทัร  อาํนวย
196 ร.ต.อ. วทิยา  อาํนวย บางมะเด่ือ ด.ช.ธนพล  อาํนวย
197 ด.ต. ภานุวฒัน์  จนัทราวรรณก บางมะเด่ือ ด.ช.พิธิวิต  จนัทราวรรณกลุ
198 ร.ต.อ. คมกฤษฎิ  วงศว์ชิรวฒัน์ บางมะเด่ือ ด.ช.ธชัพล  วงศว์ชิรวฒัน์
199 จ.ส.ต. สายชล  นาคกนั บางมะเด่ือ ด.ช.กฤตเมธ  นาคกนั
200 ด.ต. นพรัตน์  เกษแป้น บางมะเด่ือ ด.ช.อคัรชา  เกษแป้น
201 ร.ต.อ. ชาญณรงค ์ จนัทร์คง บา้นตาขนุ ด.ญ.ศรันยรั์ชต ์จนัทร์คง
202 ร.ต.อ. ชาญณรงค ์ จนัทร์คง บา้นตาขนุ ด.ญ.มนสันนัท ์จนัทร์คง
203 ด.ต. สมพงษ ์      เถาวท์อง บา้นตาขนุ ด.ญ.พิชญา เถาวท์อง
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204 ด.ต. วนัเลิศ  โฉมยงค์ บา้นตาขนุ ด.ช.บวริศร  โฉมยงค์
205 ด.ต. อุดมพร  ทองชู บา้นตาขนุ ด.ญ.นนัณภชัสรน์ ทองชู
206 ด.ต. อุดมพร  ทองชู บา้นตาขนุ ด.ญ.ณฐัภสัสร ทองชู
207 ด.ต. สาทิตย ์  สุขใจ บา้นนาเดิม ด.ช.กฤติพงศ ์ สุขใจ
208 ด.ต. สาทิตย ์  สุขใจ บา้นนาเดิม ด.ช.กฤติเดช   สุขใจ
209 ส.ต.อ. จกัรกฤษณ์     ณ นุวงศ์ บา้นนาเดิม ด.ญ.นภสักร      ณ นุวงศ์
210 ร.ต.ท. พนม  สะราคาํ บา้นนาเดิม ด.ญ.กฤติมา       สะราคาํ
211 ร.ต.อ. วิจิตร   พรหมม่วง บา้นนาเดิม ด.ช.ธีรเมธ    พรหมม่วง
212 ร.ต.อ. ธานนท ์  เฉลิมมิตร บา้นนาเดิม ด.ช.รฐนนท ์   เฉลิมมิตร
213 ด.ต. ธรรมรักษ ์เจย้แกว้ บา้นนาสาร ด.ญ.นภาลกัษณ์ เจย้แกว้
214 ด.ต. สุวิทย ์วิชิต บา้นนาสาร ด.ญ.สุชญา วิชิต
215 ด.ต. สามารถ ช่ืนบุตร บา้นนาสาร ด.ช.ธรนสั ช่ืนบุตร
216 ด.ต. ธนาธิป ศรีบวัทอง บา้นนาสาร ด.ช.ณชัพล ศรีบวัทอง
217 ร.ต.ต. ศุภชยั บุญชู บา้นนาสาร ด.ญ.บุญวรีย ์บุญชู
218 ด.ต. สมพร จนัทรสุวรรณ บา้นนาสาร ด.ญ.แพรเพช็ร จนัทรสุวรรณ
219 ด.ต. ธีระวธุ คาํนวณ บาํนาญ ด.ช.ณฐัปคลัภ ์คาํนวณ
220 พ.ต.ท. เรืองศกัด์ิ  งามขาํ บาํนาญ ด.ช.สืบสกลุ  งามขาํ
221 ร.ต.ต. พงศพ์นัธ์  ศรีนาค บาํนาญ ด.ช.พีรดนย ์ศรีนาค
222 ด.ต. วิเชียร  แกว้เนิน บาํนาญ ด.ช.ธนกฤต  แกว้เนิน
223 พ.ต.ท. วริทธ์  ศิวายพราหมณ์ บาํนาญ ด.ช.ไกรวิชญ ์ ศิวายพราหมณ์
224 พ.ต.ท. สุดลยา  พฒันะปราชญ์ บาํนาญ ด.ช.ปรัชญป์วีณ์  พฒันะปราชญ์
225 พ.ต.ท. สุดลยา  พฒันะปราชญ์ บาํนาญ ด.ช.ทพัพป์วีณ์  พฒันะปราชญ์
226 พ.ต.ท. สุดลยา  พฒันะปราชญ์ บาํนาญ ด.ช.ธนตัถป์วีร์  พฒันะปราชญ์
227 ด.ต. สุนนัท ์ สุปันตี พนม ด.ญ.พิชชาภา   สุปันตี
228 ด.ต.หญิง สุชาดา  นาคปรุง พนม ด.ญ.รักรดา   ชูศรี
229 ร.ต.ท. เกียรติกู ้ ปรีชา พระแสง ด.ญ.กญัยรัตน์  ปรีชา
230 ด.ต. สุวฒัน์  คชริน พระแสง ด.ญ.พลอยวริน  คชริน
231 ด.ต. พิชยั  สงแกว้ พระแสง ด.ญ.จิรนนัท ์ สงแกว้
232 ด.ต. เกีรติชยั  ถ่ินพิบูลย์ พระแสง ด.ช.กษิดิศ   ถ่ินพิบูลย์
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233 ด.ต. เกีรติชยั  ถ่ินพิบูลย์ พระแสง ด.ญ.อารดา  ถ่ินพิบูลย์
234 ด.ต. ธรรมรัตน์ นวลวฒัน์ พนุพิน ด.ญ.เบญจภา นวลวฒัน์
235 พ.ต.ต. สมศกัด์ิ  พลเดช พนุพิน ด.ญ.ณหทยั  พลเดช
236 ด.ต. ภชัรพล  เกตุแกว้ พนุพิน ด.ญ.ศิริวรรณ เกตุแกว้
237 ร.ต.อ. ปวตัน์พงศ ์พวงเพชร พนุพิน ด.ช.ศิรวิทย ์พวงเพชร
238 ด.ต. มนิต  โยมมาก พนุพิน ด.ญ.มนัตา  โยมมาก
239 ด.ต. ทิพยทุธ   ภกัดีแกว้ พนุพิน ด.ช.ภูวิศ  ภกัดีแกว้
240 จ.ส.ต. ปองพล  แซ่ล้ิม พนุพิน ด.ช.กษิภณ แซ่ล้ิม
241 ด.ต. สุริยา  สุขขี พนุพิน ด.ช.ธนบูลย ์สุขขี
242 ร.ต.ท. จีรศกัด์ิ  สิงพรหรม พนุพิน ด.ช.ณฐัชนนท ์ สิงพรหรม
243 ร.ต.ต. ธีรศกัด์ิ ขวญัม่ิง พนุพิน ด.ญ.นวรัตน์ ขวญัม่ิง 
244 ร.ต.อ. วชัรินทร์  รัตนจินดา ภ.จว. ด.ช.พรรษวชัร  รัตนจินดา
245 ร.ต.อ. วชัรินทร์  รัตนจินดา ภ.จว. ด.ญ.พิมพณ์ดา  รัตนจินดา
246 ร.ต.อ.หญิง สุวรรณา  บุญฤทธ์ิ ภ.จว. ด.ญ.ปาณิสรา  บุญฤทธ์ิ
247 พ.ต.ท. ธีระเดช  ไชยประสิทธ์ิ ภ.จว. ด.ญ.กญัญาณฐั  ไชยประสิทธ์ิ
248 ด.ต. อนนัตศ์กัด์ิ  คงมาก เมือง ด.ช.พิชญธิดา  คงมาก
249 ร.ต.อ. จรัญ  ช่วยแกว้ เมือง ด.ช.ชนกานต ์ ช่วยแกว้
250 ด.ต. สราวธุ  นาวาทอง เมือง ด.ญ.วรินรําไพ  นาวาทอง
251 ด.ต. สิปปวิชญ ์ สุขประเสริฐ เมือง ด.ช.กรวิชญ ์ สุขประเสริฐ
252 ด.ต. สิปปวิชญ ์ สุขประเสริฐ เมือง ด.ญ.เนติกร  สุขประเสริฐ
253 ร.ต.อ. อรรถพล  สุวรรณมณี เมือง ด.ช.ชนมช์นนัทร์  สุวรรณมณี
254 ส.ต.อ. วิทวสั  กาลาศรี เมือง ด.ญ.ภณัฑิลา  กาลาศรี
255 ร.ต.อ. ทินภทัร  ศรีรักษา เมือง ด.ญ.รักษา  ศรีรักษา
256 ด.ต. ประสิทธ์ิ  ทองตาํลึง เมือง ด.ญ.จิระประไพ  ทองตาํลึง
257 ร.ต.อ. ไพรัช  จิตราภิรมย์ เมือง  ด.ช.พีรภทัร จิตราภิรมย์
258 ด.ต. วิโรจน์  ศรียงั เมือง ด.ช.ธรรมรัตน์ ศรียงั
259 ร.ต.ต. สมชาย  ศรีมหาวาส เมือง น.ส.ฐาณิศรา ศรีมหาวาส
260 ร.ต.อ. ชชัชยั  ช่ืนชม เมือง ด.ชปุณญพฒัร ช่ืนชม
261 ร.ต.ต. พรเทพ  มีดี เมือง ด.ช.เจษฎากรณ์ มีดี
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262 ด.ต. เอกชยั  คงอินทร์ เมือง ด.ช.กมัปนาท คงอินทร์
263 ร.ต.ต. วนัชยั  หนัลาํพงั เมือง ด.ช.รัชชานนท ์หนัลาํพงั
264 ร.ต.ต. วนัชยั  หนัลาํพงั เมือง ด.ช.ธนพล หนัลาํพงั
265 ด.ต. อนุรักษ ์ ลือแทน เมือง  ด.ช.ขจรศกัด์ิ ลือแทน
266 ด.ต.หญิง จุไรวรรณ  ขนุทอง เมือง ด.ช.ณฐักร จนัทร์นพรัตน์
267 ด.ต. ยทุธพรชยั  รอดสม้ เมือง ด.ช.ภูมิพฒัน์ รอดสม้
268 ด.ต. สุชาติ  สุวรรณเนาว์ โมถ่าย ด.ญ.เบญญาดา  สุวรรณเนาว์
269 ด.ต. ครรชิต  เต่าจนัทร์ โมถ่าย ด.ญ.ธาราดา  เต่าจนัทร์
270 ด.ต. ครรชิต  เต่าจนัทร์ โมถ่าย ด.ช.ธาวิน  เต่าจนัทร์
271 ด.ต. จิรศกัด์ิ  เรืองเวช โมถ่าย ด.ช.วชิรวิชญ ์ เรืองเวช
272 ด.ต. อารักษ ์ เพชรเขียว โมถ่าย ด.ญ.ญาธิดา  เพชรเขียว
273 ด.ต. วสนัต ์ คงแง่ง โมถ่าย ด.ญ.วณฐัชญา  คงแง่ง
274 ร.ต.อ. มนตรี  เตม็ไพโรจน์ วิภาวดี ด.ช.นนัทพิพฒัน์ เตม็ไพโรจน์
275 ด.ต. ทวีรัตน์  นาคทน วิภาวดี ด.ช.อธิเทพ  นาคทน
276 ด.ต. สมบติั  พฒันสิงห์ วิภาวดี ด.ช.ศุภกิจ  พฒันสิงห์
277 ร.ต.อ. วสุวฒัน์  ปานเจริญ วิภาวดี ด.ช.ปวตัร  ปานเจริญ
278 ด.ต. พงศศ์กัด์ิ  หนูบณัฑิต วิภาวดี ด.ญ.รินรดา  หนูบณัฑิต
279 ด.ต. ธเนศ  จนัทเวช วิภาวดี ด.ญ.ณฐัรินีย ์ จนัทเวช
280 พ.ต.ท. วิทวธั เพชรแบน วิภาวดี ด.ช.กฤต  เพชรแบน
281 พ.ต.ท. กฤษณะ  หยาดคาํ เวียงสระ ด.ช.ธีร์จุฑา  หยาดคาํ
282 พ.ต.ท. กฤษณะ  หยาดคาํ เวียงสระ ด.ช.กฤษกร  หยาดคาํ
283 ร.ต.อ. สุรเชษฐ ์ ใจสมุทร เวียงสระ ด.ช.ธนพล  ใจสมุทร
284 ด.ต. ทศพล  ประทีปแกว้ เวียงสระ ด.ช.ปุญญพฒัน์  ประทีปแกว้
285 พ.ต.อ. สถาพร  พฒันรักษ์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.เรณุกา  พฒันรักษ์
286 ด.ต.หญิง กลัยา   รักษาชล ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธรณสั  นุ่นขาว
287 ด.ต. สาํเริง   เกล้ียงตะพงศ ์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.สุพิชญา  เกล้ียงตะพงศ์
288 ด.ต. ธงรพ   โอชุม ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธนพชัย ์ โอชุม
289 ด.ต.หญิง ณปภชั   เสนสิงห์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.พิชญดา  เขียวคง
290 ด.ต.หญิง วลิษา  ชุมเศียร ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภูริณฐัศกร จนัทร์ประสงค์
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291 ด.ต.หญิง วลิษา  ชุมเศียร ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ชญานนัทน์  จนัทร์ประสงค์
292 ร.ต.ต. ปรีชา   พลาคม ศฝร.ภ.8 ด.ญ.กมลวรรณ  พลาคม
293 ด.ต. อรุณ    เกิดแกว้ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ณฐักรณ์  เกิดแกว้
294 ด.ต. ชาญณรงค ์  แสวงจิตร ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภคัภทัร์  แสวงจิตร
295 ด.ต. ชาญณรงค ์  แสวงจิตร ศฝร.ภ.8 ด.ช.พฒิุภทัร์  แสวงจิตร
296 ด.ต. ชาญณรงค ์  แสวงจิตร ศฝร.ภ.8 ด.ญ.กญัญภทัร์  แสวงจิตร
297 ร.ต.ต. สมัฤทธ์ิ   หนกัแกว้ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภีมากร  หนกัแกว้
298 ร.ต.ต. วรายทุธ  โลหิตธาดา ศพฐ ภ.8 ด.ช. นครบาล  โลหิตธาดา
299 ด.ต. สมภพ  ใจเยน็ ศพฐ ภ.8 ด.ช.  ศวชั ใจเยน็
300 ร.ต.ท. ทวีศกัด์ิ  เพชรหนู ศพฐ ภ.8 ด.ญ. ทสันนัทน์  เพชรหนู
301 ด.ต. สมศกัด์ิ  อินทร์สงัข์ ศพฐ ภ.8 ด.ญ. ฐิติรัตน์  อินทร์สงัข์
302 พ.ต.ต. เอกภกัด์ิ  รัตนพนัธ์ ศพฐ ภ.8 ด.ญ. อญัญณฏัฐ ์ รัตนพนัธ์
303 ด.ต.หญิง จินตนา  บุญพฒัน์ ศพฐ ภ.8 ด.ญ. จิณณพตั  บุญพฒัน์
304 ด.ต. พงศกร  หอกแสง ศพฐ ภ.8 ด.ช. อติวิชญ ์ หอกแสง
305 พ.ต.อ. สมบุญ  ศรีวิรุฬห์โชติ ศพฐ.8 ด.ญ.ปณิดา  ศรีวิรุฬห์โชติ
306 ด.ต. บรรดาศกัด์ิ คลา้ยเหลือ เสวียด ด.ช.ณฐัพล  คลา้ยเหลือ
307 ด.ต. ชยัสิทธ์ิ  เนียมมีศรี เสวียด ด.ช.ณฐวฒัน์   เนียมมีศรี
308 ด.ต. อรุณ  ประเสริฐสงัข์ เสวียด ด.ช.ณฐัชนนท ์ ประเสริฐสงัข์
309 พ.ต.ท. ธีระพงค ์ กลูระวงั ต่างจงัหวดั ด.ช.คุณานนท ์ แกว้คงยศ
310 ด.ต. ภิญโญ สุขแกว้ บางสวรรค์ ด.ญ.ภทัธนิตา สุขแกว้




