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

1 ด.ต. วีระโชติ  อ่อนเอ่ียม กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.นรวิชญ ์ อ่อนเอ่ียม
2 ด.ต. ขนิตร์  ปานเน่ือง กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.ชมพพูลอย  ปานเน่ือง
3 พ.ต.ต. ศกัด์ิชาย  เจริญขนุ กก.สส.ภ.จว.สฎ. น.ส.ชลนัดา  เจริญขนุ
4 พ.ต.ต. ศกัด์ิชาย  เจริญขนุ กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายอธิรพฒัน์  เจริญขนุ
5 ด.ต. วิทยา  เจริญฤทธ์ิ กก.สส.ภ.จว.สฎ. น.ส.อญัชิษฐา  เจริญฤทธ์ิ
6 ด.ต. สุธีพล  สุวรรณรัตน์ กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.ธชัพรรณ  สุวรรณรัตน์
7 ร.ต.ต. บุญโลม  มณีโชติ กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ญ.รมยช์ลี  มณีโชติ
8 พ.ต.ต. สมเกียติ  สงัขน์าค กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.สิรภพ  สงัขน์าค
9 ด.ต. จรัญ  ณ นคร กก.สส.ภ.จว.สฎ. ด.ช.ณกรภูษ ์ ณ คร
10 ด.ต. วชัรากร  พริกบุญจนัทร์ กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายศิวกร  พริกบุญจนัทร์
11 ด.ต. สมโชค  สุขศิริ กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายพนัธ์เทวเทพ  สุขศิริ
12 ร.ต.ต. อนุสรณ์  เสมอภาค กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายธนพนธ์  เสมอภาค
13 ร.ต.อ. กริช   สุวรรณภาพร กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายเตชธรรม  สุวรรณภาพร
14 ร.ต.อ. ศกัด์ิชยั มีพลู กาญจนดิษฐ์ นายปวิช มีพลู
15 ร.ต.ท. สุนทร อุนทรีจนัทร์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ศุภิสรา อุนทรีจนัทร์
16 ด.ต. เอกชยั สงพฒัน์แกว้ กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.พรนภสั สงพฒัน์แกว้
17 ด.ต. สุภรณ์ ยะฝา กาญจนดิษฐ์ ด.ญ.พนัชิตา ยะฝา
18 ด.ต. วีระชาติ ทองชยั กาญจนดิษฐ์ ด.ช.กษิดิศ ทองชยั
19 ร.ต.ต. อนุวฒัน์ เจียรพนัธ์ กาญจนดิษฐ์ นายกฤติน เจียรพนัธ์ุ
20 ร.ต.อ. วชัรา ชุมเชิงกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ นายวฒันชยั ชุมเชิงกาญจน์
21 ร.ต.อ. วชัรา ชุมเชิงกาญจน์ กาญจนดิษฐ์ ด.ช.เนติภูมิ ชุมเชิงกาญจน์
22 พ.ต.ท. อมร บุญศิลป์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ภทัรชนก บุญศิลป์
23 ด.ต. ธนกฤต  สามเค้ียม เกาะพะงนั น.ส.ภทัรวดี.  สามเค้ียม
24 ด.ต. สาํเริง  จริตงาน เกาะพะงนั นายเมธสั จริตงาม
25 ด.ต. ชชัวาลย ์  ตรีโชติ เกาะพะงนั ด.ญ.วรัมพร  ตรีโชติ
26 ร.ต.อ. จิรศกัด์ิ  โพธ์ิถาวร เกาะพะงนั นายคริษฐ ์โพธ์ิถาวร
27 ร.ต.อ. จิรศกัด์ิ  โพธ์ิถาวร เกาะพะงนั นายชยพล โพธ์ิถาวร
28 ด.ต. ยทุธจกัร ทองรอด เกาะสมุย ด.ช.อคัรพร  ทองรอด
29 ร.ต.ต. มนตรี สุขเสวียด เกาะสมุย น.ส.มญัฑิตา สุขเสวียด
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30 ร.ต.อ. จรัส พฒัน์ทอง เกาะสมุย น.ส.ป่ินเกลา้ พฒัน์ทอง
31 ร.ต.อ. จรัส พฒัน์ทอง เกาะสมุย ด.ญ.ปรมาภรณ์ พฒัน์ทอง
32 ร.ต.อ. อิศเรศ สาํเนียงหวาน เกาะสมุย น.ส.ชนิกานต ์สาํเนียงหวาน
33 ร.ต.อ.หญิง ศิโรลกัษม ์พฒันกลุ ขนุทะล ด.ญ.พิชามญชุ ์ พฒันกลุ
34 ร.ต.อ. สุวิทย ์      ทองคาํแท้ ขนุทะล นายดุลยวตั      ทองทาํแท ้
35 ด.ต. สมชาย   ทองรุด ขนุทะล นายพิทกัษพล  ทองรุด
36 ด.ต. รณชยั    เหมทานนท์ ขนุทะล ด.ช.สุธินนัท ์ เหมทานนท์
37 ด.ต. เกริกไกร  หนูสุวรรณ ขนุทะล นายพศุตม ์ หนูสุวรรณ
38 ด.ต. สุพจน์    จนัทรักษ์ ขนุทะล นายสนัติพงศ ์  จนัทรักษ์
39 ด.ต. กิตติพงษ ์  หมัน่ไชย ขนุทะล ด.ญ.วริศรา      หมัน่ไชย 
40 ร.ต.ท. โอฬาร   เอียดฉิม ขนุทะล น.ส.วริศรา    เอียดฉิม 
41 ร.ต.ต. บุญสิทธ์ิ   ชูช่วย ขนุทะล ด.ญ.สิราวรรณ   ชูช่วย 
42 ด.ต. องอาจ   จุลภกัด์ิ ขนุทะล น.ส.ฐิญาดา     จุลภกัด์ิ 
43 ร.ต.ต. ไชยรัตน์  ผลระเนอะ ขนุทะล ด.ช.ติณณ์  แซ่เล้ียว
44 ด.ต. ธีรศกัด์ิ  โพธ์ิทอง ขนุทะล นายบารมี  โพธ์ิทอง
45 พ.ต.ต. สุชาติ เพง็ชยั เขานิพนัธ์ นายญาณวรุตม ์เพง็ชยั
46 ด.ต. ชรินทร์ บุญชู เขานิพนัธ์ ด.ช.ธนวฒัน์ บุญชู
47 พ.ต.ท. วทันา จนัทร์ส่ง เขานิพนัธ์ นายพงศภคั จนัทร์ส่ง
48 ด.ต. บดินทร์ หนูนิล เขานิพนัธ์ นายดนุรุจน์ หนูนิล
49 พ.ต.ต. บุญเรียง ชูช่วย เขานิพนัธ์ นายกฤตเมธ ชูช่วย
50 ด.ต. ประสาทพร  ยุย่ฉิม คีรีรัฐนิคม ด.ช.ศุภณฐั ยุย่ฉิม
51 ด.ต. สนัติภาพ  คาํรอด คีรีรัฐนิคม ด.ญ.สุรัสวดี  คาํรอด
52 ด.ต. อารักษ ์ ศรีนาวา คีรีรัฐนิคม นางรุ่งรดิศ  ศรีนาวา
53 ด.ต. ภทัรพงศ ์มูลสมบติั คีรีรัฐนิคม นายพีรณฐั มูลสมบติั
54 ด.ต. สุธรรม  สมัพนัธ์ คีรีรัฐนิคม นายสิงหนาท  สมัพนัธ์
55 ด.ต. สุธรรม  สมัพนัธ์ คีรีรัฐนิคม น.ส.วิมลสิริ  สมัพนัธ์
56 ด.ต. สญัญา  คงไสย คีรีรัฐนิคม ด.ญ.กรภคั  คงไสย
57 ด.ต. เดชา  แกว้ทองสร คีรีรัฐนิคม ด.ช.ฉตัรกมล  แกว้ทองสร
58 ร.ต.ต. ธงไชย  สุทธิศิลป์ คีรีรัฐนิคม ด.ช.นพกร  สุทธิศิลป์
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59 ร.ต.ต. ธงไชย  สุทธิศิลป์ คีรีรัฐนิคม นายธนดล  สุทธิศิลป์
60 ร.ต.อ ฉตัรชยั  คงพรศิริ คีรีรัฐนิคม ด.ช.เอกชยั  คงพรศิริ
61 ร.ต.ต. จรัญ  ขนัแกว้ คีรีรัฐนิคม นายณฏัฐศรณ์  ขนัแกว้
62 ร.ต.อ. ธนพลกฤษ  ศรีกลุวงศ์ คีรีรัฐนิคม ด.ญ.กญัญาพฒัน์ ศรีกลุวงศ์
63 ด.ต. จุมพล  อินทมะโน คีรีรัฐนิคม น.ส.กญัญาพชัร อินทมะโน
64 ด.ต. สายนัต ์ เขียวคง คีรีรัฐนิคม นายธนธรณ์  เขียวคง
65 พ.ต.ท. ทรงวฒิุ ศุภลกัษณ์ เคียนซา ด.ญ.ณชนก ศุภลกัษณ์
66 ร.ต.อ. สนัติ อ่อนพร้อม เคียนซา นายภูธเนศ อ่อนพร้อม
67 ร.ต.ท. เดโช เพชรรัตน์ เคียนซา ด.ช.ธนวฒัน์ เพชรรัตน์
68 ร.ต.ท. เดโช เพชรรัตน์ เคียนซา ด.ญ.ณปภสัร เพชรรัตน์
69 ด.ต. ชโลธร พรหมทองรักษ์ เคียนซา ด.ช.คณบดี พรหมทองรักษ์
70 ด.ต. ชโลธร พรหมทองรักษ์ เคียนซา ด.ญ.ชุติษรา พรหมทองรักษ์
71 ร.ต.ท. มีศกัด์ิ จรดาํ เคียนซา น.ส.สุทธญาณ์ จรดาํ
72 ร.ต.ต. สุทิน ศรีสุข เคียนซา นายสหพล ศรีสุข
73 ด.ต. สรรชยั คงท่าฉาง เคียนซา ด.ช.กฤชนนท ์คงท่าฉาง
74 ร.ต.อ. ปัณณวฒัน์ ทองชาติ เคียนซา ด.ญ.ลกัษิกา ทองชาติ
75 ร.ต.อ. สมนึก ฉิมมี เคียนซา ด.ช.ภูมิพฒัน์ ฉิมมี
76 ด.ต. ธิระวิทย ์สุขแท้ เคียนซา นายวรัตถเ์อก สุขแท้
77 ด.ต. กมัปนาท นรินทร์ เคียนซา ด.ญ.เกตน์สิรี นรินทร์
78 ร.ต.อ. อาํพน  ศรีนวล เคียนซา ด.ญ.ภรร์สิณี  ศรีนวล
79 ร.ต.ต. วิสิทธ์ิ สงช่วย เคียนซา น.ส.ดารารัตน์ สงช่วย
80 ด.ต. นิพนธ์ ชาญณรงค์ ชยับุรี ด.ช.ศุภศิลป์ ชาญณรงค์
81 พ.ต.ท. บญัชร วฒันะปรีชาพงศ์ ชยับุรี น.ส.จิรัชญา วฒันะปรีชาพงศ์
82 ร.ต.อ. อุทยั มากแกว้ ชยับุรี ด.ช.กลศเพชร มากแกว้
83 พ.ต.ท. กิตติพล ดวงศิริ ชยับุรี ด.ญ.วริศรา ดวงศิริ
84 ร.ต.ต. ขจรศกัด์ิ เครือหงษ์ ชยับุรี นายณฏัฐศกัด์ิ เครือหงษ์
85 ด.ต. เอกชยั บุษยเ์พชร ชยับุรี น.ส.ณฐัวิภา บุษยเ์พชร
86 ด.ต. สาธิต ดิษฐอ์าํไพ ชยับุรี นายศุภวิชญ ์ดิษฐอ์าํไพ
87 ด.ต. นพดล สงัขเ์ล่ือน ชยับุรี นายธนชาติ สงัขเ์ล่ือน
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88 พ.ต.ท. มงคล   เพชรนิล ชยับุรี นายสนัติภาพ  เพชรนิล
89 ด.ต. สาโรช        แกว้เพชร ไชยา น.ส. ศุภิตา       แกว้เพชร
90 ร.ต.อ. พิรุณ         ซงัธาดา ไชยา ด.ช. ธีทตั           ซงัธาดา
91 พ.ต.ต. ถวลัย ์ สุขศิริ ไชยา ด.ญ.ธวลัรัตน์  สุขศิริ
92 ร.ต.อ. สุพร  เสวตวงษ์ ไชยา นาย ชยพร  เศวตวงษ์
93 ร.ต.ต. ธวชัชยั  ชะนางกลาง ไชยา นายปุณณสิน  ชะนางกลาง
94 ด.ต. ศกัด์ิชาย  แสงประจง ไชยา นายกวินภพ  แสงประจง
95 ด.ต. ศฤงคาร  พฒัฉิม ไชยา วีรภทัร   พฒัฉิม
96 ด.ต. โกวิท  นิลทน ไชยา ด.ช.อนสั  นิลทน
97 ด.ต. ไพศาล  บวัเพชร ไชยา น.ส.อมัราภรณ์  บวัเพชร
98 พ.ต.อ อรุณพงษ ์ ภารพบ ไชยา นายกษิด์ิเดช  ภารพบ
99 พ.ต.อ อรุณพงษ ์ ภารพบ ไชยา ด.ช.ดนยัวฒัน์  ภารพบ
100 ด.ต. มนูญ  เขียวมา ดอนสกั น.ส.ฐิติมา  เขียวมา
101 ด.ต. ดิเรก  กมัปา ดอนสกั ด.ญ.พรรษชล  กมัปา
102 ร.ต.อ. ยศ  คงพยคัฆ์ ดอนสกั นายกษิดิศ  คงพยคัฆ์
103 ร.ต.อ. วนัชยั  ฤทธ์ิเรือง ดอนสกั น.ส.ธญัรดา  ฤทธ์ิเรือง
104 ด.ต. ทิวตัถ ์ ทวีทรัพย์ ดอนสกั นายณฐวฒัน์  ทวีทรัพย์
105 ร.ต.อ. ธงชยั  เตม็พร้อม ดอนสกั นายพิรุณ  เตม็พร้อม
106 ร.ต.อ.หญิง ปาณิศา มุขรัษฎา ตม. น.ส.ปุณยวีร์ อรุณพนัธ์ุ
107 ร.ต.อ. อคัรพชัร์ ภทัรพลจรัสชยั ตม. น.ส.จิดาภา ศรีฟ้า
108 ด.ต. ปัญกิตต์ิ  ราชู ตม. นายวศัวดล ราชู
109 ร.ต.อ. อภิวิชญ ์ หนูบุญ ต่างจงัหวดั ด.ช.กานตก์ญุช ์  หนูบุญ
110 พ.ต.ต. อภิชาติ  พรหมมนตรี ต่างจงัหวดั ด.ญ.ฐิติชญา  พรหมมนตรี
111 ร.ต.อ. เวชศกัด์ิ  จุลอดุง ต่างจงัหวดั ด.ญ.ภทัรานิษฐ ์ จุลอดุง
112 ร.ต.อ. เวชศกัด์ิ  จุลอดุง ต่างจงัหวดั นายเนติธร  จุลอดุง
113 พ.ต.ท. ศุภณฐั  นุรักษ์ บก.อก.ภ8 น.ส.ปล้ืมกมล  นุรักษ์
114 พ.ต.ท. สายชล  เพชรสุวรรณ ต่างจงัหวดั ด.ญ.บุศรินทร์  เพชรสุวรรณ
115 ร.ต.อ. พิเชษฐพ์งศ ์จุลอดุง ต่างจงัหวดั น.ส.สุชญัญา  จุลอดุง
116 ร.ต.อ. ธนากร  บุญลํ้า ต่างจงัหวดั ด.ช.เจตนิภทัธ์  บุญลํ้า
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117 ด.ต. พิศิษฐ ์ ครรชิต ต่างจงัหวดั นายกวีวทัน์  ครรชิต
118 พ.ต.ท. สุเทพ  วัน่เสง้ ต่างจงัหวดั น.ส.ปานไพลิน  วัน่เสง้
119 พ.ต.ท. วิทยา  พิทกัษ์ ต่างจงัหวดั นายธนภทัร  พิทกัษ์
120 พ.ต.ท.หญิง ลภสัวรรณ รักวงค์ ต่างจงัหวดั ด.ช.สุวิชชา  ช่วยจนัทร์
121 ร.ต.อ. อภิชาติ  บุหลนั ต่างจงัหวดั ด.ช.ยศวนัต ์ บุหลนั
122 ด.ต. ปัญญา  อินทรกาํเหนิด ต่างจงัหวดั ด.ญ.อจัฉริยา  อินทรกาํเหนิด
123 ด.ต. ทวีศกัด์ิ  แกว้เจริญ ต่างจงัหวดั น.ส.สุณญัญา  แกว้เจริญ
124 ด.ต. ทวีศกัด์ิ  แกว้เจริญ ต่างจงัหวดั น.ส.ณิชกานต ์ แกว้เจริญ
125 ด.ต. นิเวชศ ์ สุขสวสัด์ิ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ไปรยา  สุขสวสัด์ิ
126 ด.ต. นิเวชศ ์ สุขสวสัด์ิ ต่างจงัหวดั ด.ญ.เปรมา   สุขสวสัด์ิ
127 พ.ต.ท. สามารถ  ไกรสิทธ์ิ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ปัณฑิตา  ไกรสิทธ์ิ
128 จ.ส.ต. ปัฐพล  สุคนธรส ต่างจงัหวดั ด.ญ.เอ้ือองักรู  สุคนธรส
129 จ.ส.ต. ตนัติกร  สกณุา ต่างจงัหวดั นายชนวีร์  สกณุา
130 ร.ต.ท. สมใจ  สุวรรณมณี ต่างจงัหวดั ด.ญ.กานตธิ์ดา  สุวรรณมณี
131 ร.ต.ท. สมใจ  สุวรรณมณี ต่างจงัหวดั ด.ญ.กรรณิการ์  สุวรรณมณี
132 ร.ต.อ. ขวญัชยั  สุขจอ้ง ต่างจงัหวดั ด.ญ.ศศิกานต ์ สุขจอ้ง
133 ร.ต.อ. วิฑูรย ์ รักษาวงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ช.เขมณฐั  รักษาวงศ์
134 ด.ต. มนตรี  เด่ียวก่ี ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณิชากร  เด่ียวก่ี
135 ด.ต. มนตรี  เด่ียวก่ี ต่างจงัหวดั ด.ญ.ธญัชนก  เด่ียวก่ี
136 ด.ต. วิรัตน์  กตัโร ต่างจงัหวดั ด.ช.นราทศัน์   กตัโร
137 ด.ต. วฒิุชยั  รัตนพงศ์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ฟ้าเอน็ดู  รัตนพงศ์
138 ร.ต.ต. อุเทน  หนูทอง ศพฐ ภ.8 นายพงศไ์พบูลย ์ หนูทอง
139 ด.ต. สุเทพ  กงัวาฬ ต่างจงัหวดั น.ส.วิมลมาศ  กงัวาฬ
140 ร.ต.อ. สายนัต ์  นาทอง ต่างจงัหวดั ด.ช.กฤตภาส   นาทอง
141 ด.ต. จกัรพงษ ์ วงษจิ์ตร ต่างจงัหวดั ด.ช.พศิน  วงษจิ์ตร
142 ร.ต.ต. ทวีศกัด์ิ  ดว้งกิจ ต่างจงัหวดั นายสุธาภสัส์  ดว้งกิจ
143 ด.ต. สุรพงษ ์ บวัเพชร ต่างจงัหวดั ด.ช.สรวิชญ ์ บวัเพชร
144 พ.ต.ท. ไกรษร  ชมช่ืน ต่างจงัหวดั ด.ช.ปัณณวฒัน์  ชมช่ืน
145 ด.ต. บณัชา  เอียดดาํ ต่างจงัหวดั ด.ช.ปฎิพทัธ์ิ  เอียดดาํ
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146 ด.ต. วีระชน  สุขช่วย ต่างจงัหวดั น.ส.ธนชัพร  สุขช่วย
147 ด.ต.หญิง นนัณภชัสรณ์  แกว้ศิริวรรณ ต่างจงัหวดั ด.ช.วชิรวิทย ์  แสนภกัดี
148 ด.ต. สมชาย  อน้ทอง ต่างจงัหวดั ด.ช.บารมี  อน้ทอง
149 ร.ต.อ.หญิง ณิชาภทัร   พทุธรงค์ ต่างจงัหวดั น.ส.สุชญัญา  เนียมสมบติ
150 ด.ต. สวา่ง  หนูหมาน ต่างจงัหวดั น.ส.กนกพิชญ ์ หนูหมาน
151 ร.ต.อ. มนตรี  มนตแ์กว้ ต่างจงัหวดั ด.ญ.กญัญาพชัร  มนตแ์กว้
152 ด.ต. เอกรัตน์  ปลอดอ่อน ต่างจงัหวดั ด.ญ.สุธิธิดา  ปลอดอ่อน
153 ด.ต. สมบติั  ศิรินุพงค์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชชา  ศิรินุพงค์
154 ร.ต.อ. พรประเสริฐ  สีดาํ ต่างจงัหวดั ด.ช.ปองคุณ  สีดาํ
155 ด.ต. ธีรพงค ์ คิดโสดา ต่างจงัหวดั นายพิพฒัน์พงศ ์ คิดโสดา
156 พ.ต.ท. สุวิทย ์ ทองอนนัต์ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฐัณิชา  ทองอนนัต์
157 พ.ต.ท. สุวิทย ์ ทองอนนัต์ ต่างจงัหวดั น.ส.ณฐัสุชา ทองอนนัต์
158 ร.ต.อ. วิรัตน์  เพชรชู ต่างจงัหวดั ด.ช.ธีรพล  เพชรชู
159 ร.ต.อ.หญิง อรทยั  เจริญขวญั ต่างจงัหวดั ด.ช.ภรภทัรพงศ ์ ศรีเทพ
160 พ.ต.ท. โกมล  ทิศพว่น ต่างจงัหวดั นายนทัวิชญ ์ ทิศพว่น
161 พ.ต.ท. ศุภกิจ       อินคชสาร ต่างจงัหวดั นายธน     อินคชสาร
162 ด.ต. พงศธร  ศรีสุขใส ต่างจงัหวดั น.ส.ฐิติวรดา  ศรีสุขใส
163 ด.ต. บุญธรรม  พนูช่วย ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณฏัฐณิชา  พนูช่วย
164 ด.ต. ไพบูลย ์ อยูเ่ยน็ ต่างจงัหวดั นายพชรดนยั  อยูเ่ยน็
165 ด.ต. ธีระยทุธ  ทิพยสุ์วรรณ ต่างจงัหวดั ด.ช.พสิษฐ ์ ทิพยสุ์วรรณ
166 ด.ต. ประเสริฐ  องักาบ ต่างจงัหวดั ด.ช.ธนโชติ  องักาบ
167 ด.ต. สุทิน  ประวติั ต่างจงัหวดั นายณภทัร์  ประวติั
168 ด.ต. สุทิน  ประวติั ต่างจงัหวดั ด.ช.ภูริพรรษ  ประวติั
169 ด.ต. ทวีพร  รุ่ยใหม่ ต่างจงัหวดั ด.ช.วชิระ  รุ่ยใหม่
170 ร.ต.ต. พีรพล  ศรีสกลุ ต่างจงัหวดั ด.ช.ภทัรภทัร  ศรีสกลุ
171 ร.ต.อ. กฤติเดช   เพชรขวญั ต่างจงัหวดั ด.ช.สุภเวช  เพชรขวญั
172 ด.ต. วีระพงษ ์ สมศกัด์ิ ต่างจงัหวดั ด.ญ.ทศันภทัร  สมศกัด์ิ
173 ด.ต.หญิง ศิริวรรณ สุวรรณรัตน์ ต่างจงัหวดั ด.ช.ศิริพงศ ์ สุวรรณรัตน์
174 ด.ต. จุมพฎ  โชติช่วง ต่างจงัหวดั นายภาคภูมิ  โชติช่วง
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175 ร.ต.อ. โกเมศ  อินทบุตร ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิมพอ์กัษร  อินทบุตร
176 ร.ต.อ. โกเมศ  อินทบุตร ต่างจงัหวดั ด.ช.พีรภทัร  อินทบุตร
177 พ.ต.ท. สรจิตร สาดสาน ต่างจงัหวดั ด.ช.สรณ สาดสาน
178 ร.ต.อ.หญิง วิจิตรานุช คาํภูนอก ต่างจงัหวดั ด.ญ.ณชญานุช  ผึ้งเลก็
179 ด.ต. ชาํนาญ  รักชนะ ต่างจงัหวดั นายนิติภูมิ  รักชนะ
180 ด.ต. ชาํนาญ  รักชนะ ต่างจงัหวดั ด.ช.ภูวดล  รักชนะ
181 พ.ต.ท. จิรวฒัน์  มะเลก็ ต่างจงัหวดั น.ส.เกสรียา  มะเลก็
182 พ.ต.ท. จิรวฒัน์  มะเลก็ ต่างจงัหวดั ด.ช.นิติภูมิ  มะเลก็
183 พ.ต.ต. สณัญป์กรณ์  อร่ามเรือง ต่างจงัหวดั ด.ช.ณฐัวจัน์  อร่ามเรือง
184 ร.ต.ต. กษิกร  นพวราหิรัญ ต่างจงัหวดั นตท.ภูวกร  นพวราหิรัญ
185 ร.ต.อ. สญัญา  กล่อมสุข ต่างจงัหวดั นายสณัหนฐั  กล่อมสุข
186 ด.ต. พรศกัด์ิ  เกิดสมนึก ต่างจงัหวดั นายสุรทตั  เกิดสมนึก
187 ร.ต.อ. วรรณะ ศรีสะระ ต่างจงัหวดั ด.ช.กณวรรธน์ ศรีสะระ
188 ด.ต. ธนทสัว ์ธนาลอนอนนัต์ ต่างจงัหวดั น.ส.รัตน์ฟ้า ธนาลอนอนนัต์
189 ด.ต.หญิง พิศนภา  โจมพล ต่างจงัหวดั นายจาฬุพทัธ์  ผลพนู
190 ร.ต.อ. ปรีชา สุขสงค์ ต่างจงัหวดั ด.ช.วงศพทัธ์ สุขสงค์
191 ร.ต.ต. ศุภพงษ ์ หนูแกว้ ตาํรวจนํ้า น.ส.ชญัญานุช  หนูแกว้
192 ร.ต.ต. ศุภพงษ ์ หนูแกว้ ตาํรวจนํ้า ด.ช.นพรุจ  หนูแกว้
193 ด.ต. สานาถ  พลายดว้ง ตาํรวจนํ้า ด.ช.ฟารุค  พลายดว้ง
194 ด.ต. สานาถ  พลายดว้ง ตาํรวจนํ้า ด.ช.ฟาดิล  พลายดว้ง
195 ร.ต.ต. สมิง  ชูสุข ตาํรวจนํ้า ด.ช.สรวิชญ ์ ชูสุข
196 พ.ต.ท. เศรษฐพงศ ์ ทองทราย ตาํรวจนํ้า น.ส.วริษฐา  ทองทราย
197 พ.ต.ท. เศรษฐพงศ ์ ทองทราย ตาํรวจนํ้า ด.ช.กษิด์ิเดช ทองทราย
198 ร.ต.ท. สมนึก  ศรีวิหค ตาํรวจนํ้า นายนนัทวฒัน์  ศรีวิหค
199 ร.ต.ต. คาํนึง  กล่อมแกว้ ตาํรวจนํ้า ด.ช.ธนภทัร  กล่อมแกว้
200 ด.ต. ณฐัวตัร  สุขราม ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ญานิศา  สุขราม
201 ด.ต. วฒิุไกร  ใหม่พุม่ ตาํรวจนํ้า น.ส.ณฐัธิดา  ใหม่พุม่
202 ด.ต. ธน  อคัรธนาบุญญาโชค ตาํรวจนํ้า นายบวรพจน์  อคัรธนาบุญญาโชค
203 ด.ต. ธน  อคัรธนาบุญญาโชค ตาํรวจนํ้า นายนภทัร อคัรธนาบุญญาโชค
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204 ด.ต. สญัญา  เจริญสิน ตาํรวจนํ้า นายภาณุพงศ ์ เจริญสิน
205 ด.ต. ธวชัชยั  ก่ิงทอง ตาํรวจนํ้า ด.ช.ภูริณฐั  ก่ิงทอง
206 ด.ต. สมัพนัธ์  พรหมทองแกว้ ตาํรวจนํ้า นายชานน  พรหมทองแกว้
207 ด.ต.หญิง เกตน์นิภา  ชมแกว้ ตาํรวจนํ้า นายเผดิมยศ  คงเมือง
208 ร.ต.ต. สุรเดช  สุทธิรักษ์ ตาํรวจนํ้า ด.ช.จุฑาภทัร  สุทธิรักษ์
209 ด.ต. สาํเนียง  สงัขเ์ล่ือน ตาํรวจนํ้า ด.ช.ศุภกร  สงัขเ์ล่ือน
210 ด.ต. ปัณณธร  โพธ์ิถาวร ตาํรวจนํ้า ด.ญ.ธญัญพ์ิชชา  โพธ์ิถาวร
211 พ.ต.ท. สมัฤทธ์ิ      เจริญภกัดี ท่าฉาง ด.ช.ณฐฤทธ์ิ      เจริญภกัดี
212 ด.ต. ธีระพล      วรรณศรี ท่าฉาง น.ส.นวรัตน์      วรรณศรี
213 ร.ต.ต. จาํรัส          อ่วมสกลุ ท่าฉาง นายณฐัชนน     อ่วมสกลุ
214 ด.ต. เนาว ์         แท่นสงค์ ท่าฉาง ด.ญ.พิมพม์าดา   แท่นสงค์
215 ด.ต. ศราวฒิุ     จตุัรงคแ์สง ท่าฉาง นายกณัฐกะ      จตุัรงคแ์สง
216 ด.ต. ศราวฒิุ     จตุัรงคแ์สง ท่าฉาง น.ส.ปนุชศรา   จตุัรงคแ์สง
217 ร.ต.ท. สมจิตร     บุญศรี ท่าฉาง น.ส.พรรณพชัร  บุญศรี
218 ร.ต.ท. บรรพต     วรรณวิริยะ ท่าฉาง นายชยตุพงศ ์   วรรณวิริยะ
219 ร.ต.อ. อาคม        เกษสถิตย์ ท่าฉาง น.ส.พิมพม์าดา  เกษสถิตย์
220 ด.ต. ทวีศกัด์ิ อินเน่ือง ท่าชนะ นายอภิชาติ อินทร์เน่ือง
221 ด.ต. ยทุธศกัด์ิ  พานิชกลุ ท่าชนะ นายภควตั  พานิชกลุ
222 ด.ต. สุเทพ แสงเสน่ห์ ท่าชนะ น.ส.รัชนก แสงสน่ห์
223 ด.ต. สุเทพ แสงเสน่ห์ ท่าชนะ น.ส.ธิดารัตน์ แสงเสน่ห์
224 ด.ต. ภิรมย ์สงัขไ์ชย ท่าชนะ นายนราวิญ ์สงัขไ์ชย
225 ร.ต.ท. ธนิต ยมสวสัด์ิ ท่าชนะ ด.ช.เจริญวิทย ์ยมสวสัด์ิ
226 ร.ต.ท. บุญพิทกัษ ์มากมี ท่าชนะ นายพณิชพล มากมี
227 ร.ต.ต. ธนนัตท์ศัน์  วิทยปรีชากลุ ท่าชี ด.ช.ยศวริศ วิทยปรีชากลุ
228 ด.ต. ประมวล บุญมาก ท่าชี นายปุญชรัสม์ิ บุญมาก
229 ด.ต. สาธิต ชูจิตร ท่าชี น.ส.นภทัรชญา ชูจิตร
230 ด.ต. พงคท์ร พวงแกว้ ท่าชี ด.ญ.เมธินี พวงแกว้
231 ร.ต.อ. สุริยนั นิลประดิษฐ์ ท่าชี น.ส.ศศิกานต ์นิลประดิษฐ์
232 ด.ต. มนตรี เพชรโพธ์ิ ท่าชี นายภูมิเพชร เพชรโพธ์ิ
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233 ด.ต. กิตติศกัด์ิ  ดาวสุวรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ญ.พาขวญั  ดาวสุวรรณ
234 ด.ต. ชชัชยั  ชนะประเสริฐ บก.สส.ภ.8 นายกฤศ  ชนะประเสริฐ
235 ด.ต. เอกชยั  ช่ืนชม บก.สส.ภ.8 ด.ญ.บุญสิตา  ช่ืนชม
236 ร.ต.อ. ทนงเอก  พฒันภากรณ์ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ภูริวฒั  พฒันภากรณ์
237 ร.ต.ต. ชวลิต  ศรีพรหม บก.สส.ภ.8 ด.ช.ณธาย ุ ศรีพรหม
238 ร.ต..ต. คุณากร  วงศสุ์บรรณ บก.สส.ภ.8 ด.ช.ภีมเดช  วงศสุ์บรรณ
239 ร.ต.อ. มงคล  มณีนอ้ย บก.สส.ภ8 นายภทัรพล  มณีนอ้ย
240 ด.ต. เอกวิทย ์ สถาพร บก.สส.ภ8 ด.ช.กิตติศกัด์ิ  สถาพร
241 ด.ต. เอกวิทย ์ สถาพร บก.สส.ภ8 ด.ช.เกรียงไกร สถาพร
242 ด.ต. รุ่งศกัด์ิ  จรมิตร บก.สส.ภ8 น.ส.ณฎัณิชา  จรมิตร
243 ด.ต. วรชาติ  พลวิชยั บก.สส.ภ8 ด.ญ.ธนพร  พลวิชยั
244 พ.ต.ท. จารุวตัร  จารุพนัธ์ บก.อก.ภ.8 ด.ช.ณฎัฐกิตต์ิ จารุพนัธ์
245 พ.ต.ท.หญิง อภิยาวนัท ์ ลาภวงศฤ์ทธ์ิ บก.อก.ภ.8 นายอติรุจ สมัฤทธ์ิ
246 ร.ต.อ. ชวน  เหลก็เจริญ บก.อก.ภ.8 นายพนธกร  เหลก็เจริญ
247 พ.ต.ท. จารุ           เพช็รปาน บ่อผดุ ด.ช.ภิชญพงษ ์   เพช็รปาน
248 ร.ต.อ. โสภณ           มากสุวรรณ์ บ่อผดุ ด.ญ.พิชญช์านนัท ์  มากสุวรรณ์
249 ร.ต.อ. โสภณ           มากสุวรรณ์ บ่อผดุ นาย  นราวธุ              มากสุวรรณ์
250 ด.ต. สมศกัด์ิ         เยน็ใจ บ่อผดุ ด.ญ.สรณ์สิริ              เยน็ใจ
251 ด.ต. สุพร              เหมรังษี บ่อผดุ ด.ช.ตรีภพ                 เหมรังษี
252 ด.ต. สุพร              เหมรังษี บ่อผดุ ด.ช.รัฐธรรมนูญ      เหมรังษี
253 ด.ต. สมพร           คงทน บ่อผดุ น.ส.ชญัญา               คงทน
254 ด.ต. สมพร           คงทน บ่อผดุ ด.ช.ชนญัญู              คงทน
255 ด.ต. วีระพล         ไสยกิจ บ่อผดุ นาย  วขัรพงษ ์         ไสยกิจ
256 ด.ต. วารี                ผดุเผอืก บ่อผดุ ด.ญ.เมธาวินี              ผดุเผอืก
257 ด.ต. ธงชยั            สุขปาน บ่อผดุ ด.ช.เนติภูมิ               สุขปาน
258 ด.ต. กิติศกัด์ิ         ตามี บ่อผดุ ด.ญ.จุฑามาศ            ตามี
259 จ.ส.ต. มนสั             หวานเพชร บ่อผดุ ด.ช.ทนกร                หวานเพชร
260 ส.ต.อ. อาทิตย ์       ถนดัหนงัสือ บ่อผดุ ด.ช.อธิป                   ถนดัหนงัสือ
261 ด.ต. สุรเชษฎ ์ สพานทอง บางมะเด่ือ น.ส.ปริชญา  สพานทอง
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262 จ.ส.ต. สายชล  นาคกนั บางมะเด่ือ ด.ช.เกียรติธนพฒัน์  นาคกนั
263 ด.ต. ปุณญวฒัน์  ไมแ้กว้ บางมะเด่ือ ด.ช.กิตติภพ  ไมแ้กว้
264 ด.ต. ปฏิพทัธ์  ทองมี บางมะเด่ือ ด.ช.เขษมศกัด์ิ  ทองมี
265 พ.ต.ท. ณรงศกัด์ิ  นาชยัเพช็ร บางมะเด่ือ น.ส.ณฐัวรรณ  นาชยัเพช็ร
266 พ.ต.ต. ภุมิดล ธีรกลุ บางสวรรค์ นายภูมิรัตน์ ธีรกลุ
267 ร.ต.อ. สมัฤทธ์ิ รัตนรัตน์ บางสวรรค์ ด.ญ.อนญัญา รัตนรัตน์
268 ร.ต.อ. เอกชยั ณ นคร บางสวรรค์ ด.ช.ศกัรินทร์ ณ นคร
269 ด.ต. ธวชัชยั รัตนรัตน์ บางสวรรค์ ด.ช.อติวิชญ ์รัตนรัตน์
270 ร.ต.อ. สมศกัด์ิ    ฤทธิกลุ บา้นตาขนุ น.ส.ศฺรดา ฤทธิกลุ
271 ร.ต.อ. สมศกัด์ิ    ฤทธิกลุ บา้นตาขนุ ด.ช.ยศพนธ์ ฤทธิกลุ
272 ร.ต.อ. ทวีศกัด์ิ  แกว้พิชยั บา้นตาขนุ น.ส.อติมา  แกว้พิชยั
273 ร.ต.ต. ณฐัพล ทบัทอง บา้นตาขนุ ด.ญ.กลัยกร ทบัทอง
274 ร.ต.ต. ไชยา เกาะนํ้าใส บา้นตาขนุ น.ส.นํ้าใส เกาะนํ้าใส
275 ด.ต. ศกัดา เดชมณี บา้นตาขนุ ด.ญ.พิมพน์ารา เดชมณี
276 ด.ต. ธีรพงศ ์ศึกเสือ บา้นตาขนุ นายณฐัวฒิุ ศึกเสือ
277 ด.ต. ปรีดี บุษยเ์พชร บา้นตาขนุ นายศฺรวิชญ ์บุษยเ์พชร
278 พ.ต.ต. อมรศกัด์ิ  กล่ินเมฆ บา้นนาเดิม น.ส.อฑัฒอ์มล  กล่ินเมฆ
279 ด.ต. กวิน           ภกัดีไทย บา้นนาเดิม ด.ญ.ชุติกาญจน์  ภกัดีไทย
280 ด.ต. วีระศกัด์ิ    สุวรรณรัตน์ บา้นนาเดิม ด.ช.ณกร   สุวรรณรัตน์
281 พ.ต.ต. ธีรยทุธ์  วิทิพยร์อด บา้นนาเดิม ด.ช.ปรเมศวร์   วิทิพยร์อด
282 พ.ต.ต. วิมลชยั   อินทร์ทอง บา้นนาเดิม นายวิริทธ์ิพล  อินทร์ทอง
283 ร.ต.อ. ฉลาด       เจริญรูป บา้นนาเดิม นายเจษฏา     เจริญรู)
284 ด.ต. นนทศกัด์ิ   ธีรกลุ บา้นนาเดิม ด.ญ.อภิชญา     ธีรกลุ
285 ร.ต.อ. อาํนาจ    หนูพาสุข บา้นนาเดิม ด.ญ.ปัทมพร    หนูพาสุข
286 พ.ต.ท. จารึก   ชูแกว้ บา้นนาเดิม น.ส.ธิยาดา        ชูแกว้
287 ด.ต. ชยัรัตน ์   พฒัน์มาก บา้นนาเดิม ด.ญ.ศุภิสรา    พฒัน์มาก
288 ร.ต.อ. ธานนท ์  เฉลิมมิตร บา้นนาเดิม ด.ช.ขตัติยะ    เฉลิมมิตร
289 ด.ต. พงศกัด์ิ     กลุเพง็ บา้นนาเดิม นายอมัรินทร์   กลุเพง็
290 ร.ต.ต. ปรีดา  แสงจนัศิริ บา้นนาเดิม น.ส.ปภชัญา   แสงจนัศิริ
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291 ร.ต.ต. สมชาย      รักเล่ง บา้นนาเดิม นายกฤตพจน์    รักเล่ง
292 ร.ต.ต. สุพจน์ หาญเม่ง บา้นนาสาร นายพงคพ์ฒัน์ หาญเม่ง
293 ร.ต.ต. ถวลัย ์ประชุมรัตน์ บา้นนาสาร น.ส.กรกนก ประชุมรัตน์
294 พ.ต.ท. ประมินทร์ คงดี บา้นนาสาร นายปรินทร คงดี
295 พ.ต.ท. อรรถวฒิุ สุทธิวิริยาภรณ์ บา้นนาสาร ด.ช.ณฐัวิทย ์สุทธิวิริยาภรณ์
296 พ.ต.ท. สุรัตน์ ม่วงศรี บา้นนาสาร ด.ช.คณพศ ม่วงศรี
297 พ.ต.ท. สุรัตน์ ม่วงศรี บา้นนาสาร ด.ญ.สุพิชญา ม่วงศรี
298 ด.ต. วรพล ศรีบวัทอง บา้นนาสาร น.ส.ชนากานต ์ศรีบวัทอง
299 ด.ต. เอกพงศ ์เพง็สกลุ บา้นนาสาร นายภูวิศ เพง็สกลุ
300 ร.ต.อ. บณัฑิต ไทยทอง บา้นนาสาร นายรัชชานนท ์ไทยทอง
301 ด.ต. โชติพนัธ์ เขียวแดง บา้นนาสาร น.ส.กวินธิดา เขียวแดง
302 ด.ต. ธนาธิป ศรีบวัทอง บา้นนาสาร นายธีรภทัร ศรีบวัทอง
303 ด.ต. สุวรรณ จนัทฤทธ์ิ บา้นนาสาร ด.ช.ชชัวลั จนัทฤธ์ิ
304 ด.ต. จรัลศกัด์ิ จกัรมุณี บา้นนาสาร น.ส.ทกัษพร จกัรมุณี
305 ด.ต.ญ. ชญัญา สุวรรณโณ บา้นนาสาร ด.ญ.ญาณิศา สุวรรณโณ
306 ร.ต.อ. สุริยน  เพชรฤทธ์ิ บา้นนาสาร  น.ส.สุณิสา เพชรฤทธ์ิ
307 ร.ต.ต. เปรม  อินทรบุรี บาํนาญ ด.ช.วรมนัต ์ อินทรบุรี
308 ร.ต.อ. สมัฤทธ์ิ  ชูศิริ บาํนาญ น.ส.กญัญว์รา    ชูศิริ
309 ร.ต.ท. จรัญ  ประสานไทย บาํนาญ นายธีรดนยั  ประสานไทย
310 ร.ต.อ. โสภณ  ส่งแกว้ บาํนาญ ด.ญ.ธารติกาล  ส่งแกว้
311 พ.ต.อ. กรณ์  ทองปรีชา บาํนาญ น.ส.ณชัชา  ทองปรีชา
312 พ.ต.ท. มนูญ  พดัชู บาํนาญ ด.ช.ธรรมวฒัน์  พดัชู
313 ร.ต.อ. วิราฎร์  ดวงเกิด บาํนาญ ด.ช.พรเพช็ร  ดวงเกิด
314 ร.ต.อ. วิราฎร์  ดวงเกิด บาํนาญ นายเดโชไชย  ดวงเกิด
315 พ.ต.ท. เรืองศกัด์ิ  งามขาํ บาํนาญ ด.ญ.พรรณงาม  งามขาํ
316 ด.ต. ประเสริฐ  เพช็รรักษ์ บาํนาญ ด.ญ.ศิรภสัร์  เพช็รรักษ์
317 ร.ต.ท. สมโชค  รักปาน บาํนาญ นายกษิดิศ  รักปาน
318 ด.ต. สมควร  ราชพิทกัษ์ บาํนาญ ด.ช.พงศภคั  ราชพิทกัษ์
319 ร.ต.ต. นิคม  ประกอบบุญ บาํนาญ นายพงศธร  ประกอบบุญ
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320 ร.ต.ต. นิคม  ประกอบบุญ บาํนาญ ด.ช.อนุรักษ ์ ประกอบบุญ
321 ด.ต. กษิเดช  เงาพิทกัษศิ์ลปิน บาํนาญ ด.ญ. ณชัณิชา  เงาพิทกัษศิ์ลปิน
322 พ.ต.ท. เรืองศกัด์ิ  งามขาํ บาํนาญ น.ส.ชลดา  งามขาํ
323 ร.ต.ท. กฤษณพล  คชเวช บาํนาญ น.ส.ณฐัฐินนัท ์ คชเวช
324 พ.ต.ท. กษิด์ิเดช  เตม็ยอด บาํนาญ นายสุวิจกัขณ์  เตม็ยอด
325 พ.ต.อ. จรูญ  อุชุภาพ บาํนาญ นายสุริโยทยั   อุชุภาพ
326 ร.ต.ต. พร่างเพชร  ใหญ่กวา่วงศ์ บาํนาญ ด.ช.กรณ์ดนยั ใหญ่กวา่วงศ์
327 ร.ต.อ. มานพ  เทียมมนู บาํนาญ นายสุกฤษฎ์ิ   เทียมมนู
328 ร.ต.อ. สุวิทย ์ ช่วยมิตร บาํนาญ นายเมธสั  ช่วยมิตร
329 พ.ต.ท. นกรณ์  พิชิตการณ์ บาํนาญ นายสิรวิชญ ์พิชิตการณ์
330 ร.ต.ท. ธีระพล  แหละยหีุม บาํนาญ ด.ช.ศิวชั  มชัฐารักษ์
331 ร.ต.ท. วินิตย ์  ทบัศรี บาํนาญ ด.ญ.สุชาวดี  ทบัศรี
332 ร.ต.ท. ปิยะพจน์ กิจสาํเร็จ บาํนาญ นายธนภทัร กิจสาํเร็จ
333 ร.ต.ท. ณรงคช์ยั  ศรีเก้ือ พนม ด.ช.พงศศิ์ริ  ศรีเก้ือ
334 ด.ต.หญิง สุชาดา  นาคปรุง พนม น.ส.รินรดา  นาคปรุง
335 ด.ต. ทิตติ  สนิทรักษ์ พนม นายชยพล  สนิทรักษ์
336 ด.ต. ทนงชยั  วิชยัดิษฐ พนม ด.ญ.ธีรดา  วิชยัดิษฐ
337 พ.ต.ท. บุญฤทธ์ิ  มุขวฒัน์ พนม ด.ญ.ธญัวรัตม ์ มุขวฒัน์
338 ร.ต.อ. ธีระวฒิุ  สุริยาพิทกัษ์ พนม น.ส.ศภสัสิยา  สุริยาพิทกัษ์
339 ร.ต.ต. สมพงษ ์ สมสุข พนม นายคฤนถ ์ สมสุข
340 ด.ต. โสภณ   ชยัมงคล พนม ด.ญ.ณิฐานนัท ์ ชยัมงคล
341 ร.ต.อ. สาคร  ขาํนุย้ พระแสง นายปุญฤทธ์ิ  ขาํนุย้
342 ร.ต.อ. สาคร  ขาํนุย้ พระแสง ด.ช.ปุณณสิน  ขาํนุย้
343 พ.ต.ท. ฤทธิชยั  ผดุประสิทธิกลุ พระแสง นายณภฏัรพี  ผดุประสิทธิกลุ
344 ร.ต.อ. มีศกัด์ิ  เทพบุรี พระแสง ด.ช.กษิด์ิเดช  เทพบุรี
345 ร.ต.อ. คณาธิป  ศรีไสยเพชร พระแสง นายศิรวิทย ์ ศรีไสยเพชร
346 ด.ต. วิระ  แสงอาํไพ พระแสง น.ส.ชนกวนนัท ์ แสงอาํไพ
347 ด.ต. ประจกัร  อินทร์สุวรรณ พระแสง ด.ช.ปรเมศวร์  อินทร์สุวรรณ
348 ด.ต. ประจกัร  อินทร์สุวรรณ พระแสง ด.ช.ภูเบศวร์  อินทร์สุวรรณ
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349 ด.ต. เดชา  โภชากรณ์ พระแสง น.ส.พิมพนิ์ภา  โภชากรณ์
350 ด.ต. เดชา  โภชากรณ์ พระแสง น.ส.จิดาภา  โภชากรณ์
351 ด.ต. พิชยั  สงแกว้ พระแสง ด.ญ.นฤภร  สงแกว้
352 ด.ต. ธงชยั  อยูดี่ พระแสง นายธีระราช  อยูดี่
353 ด.ต. มนตรี  ยศศกัด์ิ พระแสง น.ส.ธมลวรรณ  ยศศกัด์ิ
354 ด.ต. นิกร  พลสวสัด์ิ พระแสง ด.ช.กรดนยั  พลสวสัด์ิ
355 ร.ต.ต. สมโชค  ยอ่มละเอียด เกาะพะงนั ด.ญ.อริยาภรณ์  ยอ่มละเอียด
356 ร.ต.อ. สิทธิศกัด์ิ  ยศเมฆ พนุพิน ด.ช.อนาวิล  ยศเมฆ
357 ด.ต. ภชัรพล   เกตุแกว้ พนุพิน ด.ญ.ศิริทิพยป์ระภา เกตุแกว้
358 ด.ต. วิรัตน์  ยิง่ประสิทธ์ิ พนุพิน นายณฐัภทัร  ยิง่ประสิทธ์ิ
359 ด.ต. สมใจ ไตรรัตน์ พนุพิน นายกิตติธชั ไตรรัตน์
360 ร.ต.ท. จีรศกัด์ิ สิงพรหรม พนุพิน ด.ญ.รัชนาท สิงพรหม
361 ด.ต. สุริยา  สุขขี พนุพิน น.ส.ณจัฉรียา  สุขขี
362 ด.ต. วีระศกัด์ิ  โพธ์ิสา พนุพิน นายนราศกัดื  โพธ์ิสา
363 ด.ต. สมกะมล สงัขไ์ข พนุพิน นายยศกร  สงัขไ์ข
364 ด.ต. วชัรินทร์  สิทธิชู พนุพิน ด.ช.วชิรวิทย ์ สิทธิชู
365 ด.ต. สุนทร  ฤทธิรงค์ พนุพิน นายธนฤทธ์ิ  ฤทธิงค์
366 ด.ต. สุนทร  ฤทธิรงค์ พนุพิน นายธนกฤต  ฤทธิรงค ์
367 ด.ต. เสน่ห์   รุปโอ พนุพิน ด.ช.อภิรักษ ์ รูปโอ
368 ด.ต. พนมพร หนูศรีแกว้ พนุพิน น.ส.ธญัสินี หนูศรีแกว้
369 ร.ต.อ. ไพโรจน์  ไชยกกุ พนุพิน น.ส.อภิชญา ไชยกกุ
370 ร.ต.อ. พรชยั วุน่ชุม พนุพิน นายจารุวิทย ์วุน่ชุม
371 ด.ต. สมาธิ  เกล้ียงมน พนุพิน นายธีรภทัร เกล้ียงมน 
372 ด.ต. เกียรติศกัด์ิ  พินชู พนุพิน น.ส.เขมจิรา พินชู 
373 ด.ต. เกียรติศกัด์ิ  พินชู พนุพิน นายภาคิน  พินชู 
374 ด.ต. ฉตัรชยั  สมวงศ ์ พนุพิน น.ส.โชษิตา  สมวงศ ์
375 ร.ต.ต. ธีรศกัด์ิ  ขวญัม่ิง พนุพิน น.ส.แพรวพรรณ ขวญัม่ิง
376 ด.ต. อมัฤทธ์ิ  ยศเมฆ พนุพิน ด.ช.ปภงักร ยศเมฆ
377 ด.ต. ปุณณรัตน์  ดิษดี พนุพิน ด.ชแดนไตร ดิษดี
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378 ด.ต. จรัญ  บ่อนอ้ย พนุพิน ด.ช.สิรภพ   บ่อนอ้ย
379 พ.ต.ต. อาเดียว  มะค่อม ภ.จว. ด.ช.ธนกร  มะค่อม
380 ร.ต.อ. ณฐัพงศ ์ นะพารา ภ.จว. นายพชร  นะพารา
381 ร.ต.ต. อาํนาจ  คงชู เมือง นายสรวิศ  คงชู
382 ร.ต.ต. อาํนาจ  คงชู เมือง นายปวริศ  คงชู
383 ด.ต. จิรวฒัน์  ศรีวิโรจน์ เมือง นายจิณณพสั  ศรีวิโรจน์
384 ร.ต.อ. จรัญ  ช่วยแกว้ เมือง ด.ญ.ณิชากร  ช่วยแกว้
385 พ.ต.ท. มงคล  มากขนอน เมือง นตท.ณฐัวตัร  มากขนอน
386 ด.ต. สง่า  จนัทร์เส่ียน เมือง ด.ช.ปุญญาพฒัน์  จนัทร์เส่ียน
387 ร.ต.อ. อรรถพล  สุวรรณมณี เมือง นายวสุพล  สุวรรณมณี
388 ด.ต. สราวธุ  นาวาทอง เมือง น.ส.วรรณวิสาข ์ นาวาทอง
389 พ.ต.ท. มนตช์ยั  แมนเมือง เมือง น.ส.จนัทกานต ์แมนเมือง
390 ด.ต. อนิวชัร์  รัศมีพงศ์ เมือง  นายภูมิ  รัศมีพงศ์
391 ด.ต. ทรงวฒิุ  แดงเสนาะ เมือง นายยศวิน แดงเสนาะ
392 ด.ต. สิงห์สอง  ชูเชิด เมือง น.ส.วนัวิสา ชูเชิด
393 ด.ต. ประทิพย ์ วิสารัตน์ เมือง นายปุณณภพ  วิสารัตน์
394 ร.ต.ต. อนุวตัร  สุทธิเนียม เมือง ด.ช.ณฐักร สุทธิเนียม 
395 ร.ต.ต. อนุวตัร  สุทธิเนียม เมือง ด.ญ.สกลุรัตน์ สุทธิเนียม
396 ด.ต. เสน่ห์  ใจช่ืน เมือง นายศรัยภทัร ใจช่ืน
397 ด.ต. จิรมิตร  ใจหา้ว เมือง  นายนิติภูมิ ใจหา้ว
398 ด.ต. ชาติชาย  ยิม้ซา้ย เมือง นายนพณฐั ยิม้ซา้ย
399 ด.ต. อดุลย ์ สงวนพงศ์ เมือง ด.ญ.ธนกญัณฐั สงวนพงศ์
400 ด.ต. ศุภชยั   แกว้สะอาด เมือง ด.ช.กีรติกร แกว้สะอาด
401 พ.ต.ท.หญิง วนัทนา  เทพธรรม์ เมือง น.ส.สิริธิดา ด่านแกว้
402 ด.ต. นพ  สรรพสิทธ์ิ เมือง ด.ญ.ณฐัฯชา สรรพสิทธ์ิ
403 ร.ต.ท. วิเชียร  วดัโพธ์ิ โมถ่าย น.ส.ตติยา  วดัโพธ์ิ
404 ร.ต.ท. อศัวิน  สืบอุทยั โมถ่าย น.ส.กชพร  สืบอุทยั
405 ร.ต.ต. พยนต ์ ช่วยยิม้ โมถ่าย น.ส.พิชญสิ์นี  ช่วยยิม้
406 ด.ต. ชยัพงค ์ คงริน โมถ่าย น.ส.เมนิษา  คงริน
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407 ด.ต. อารักษ ์ เพชรเขียว โมถ่าย ด.ญ.พชัรพร  เพชรเขียว
408 ด.ต. วิจิตร  คีรีรัตน์ วิภาวดี ด.ญ.ปิยฉตัร  คีรีรัตน์
409 ด.ต. วิจิตร  คีรีรัตน์ วิภาวดี นายศิริโรจน์  คีรีรัตน์
410 ด.ต. วิจิตร  คีรีรัตน์ วิภาวดี น.ส.พชัรีรัชต ์ คีรีรัตน์
411 ด.ต. สมบติั  พฒันสิงห์ วิภาวดี ด.ญ.พชัรพร  พฒันสิงห์
412 ด.ต. สุกิจ  รัตนูปกรณ์ วิภาวดี น.ส.ชนกภร รัตนูปกรณ์
413 ร.ต.อ. วสุวฒัน์  ปานเจริญ วิภาวดี ด.ช.ปณิธิ  ปานเจริญ
414 ด.ต. ธเนศ  จนัทเวช วิภาวดี นายณฐัวฒัน ์ จนัทเวช
415 ด.ต. อวยชยั  แกว้สงัข์ วิภาวดี น.ส.ชฎาภทัร  แกว้สงัข์
416 ด.ต. สุชาติ  ธิปัตย์ วิภาวดี นาย ปกรวรรธน์  ธิปัตย์
417 ด.ต. วฒันา  รุ่งแดง วิภาวดี นายวรเมธ  รุ่งแดง
418 ด.ต. สราวธุ  จินดา วิภาวดี น.ส.ณฏัฐกฤตา  จินดา
419 ด.ต. วิชยั  ทิพยท์าทอง วิภาวดี ด.ช.วิริทธ์ิพล  ทิพยท์าทอง
420 ด.ต. วิชยั  ทิพยท์าทอง วิภาวดี ด.ญ.ณฏัฐิมา  ทิพยท์าทอง
421 พ.ต.ท. วิทวธั เพชรแบน วิภาวดี นายรณกฤต  เพชรแบน
422 ด.ต. เอกชยั  ราตรี วิภาวดี ด.ช.เตชน  ราตรี
423 ด.ต. ชาตรี  จนัทร์ชาตรี เวียงสระ นายเขมทตั  จนัทร์ชาตรี
424 ด.ต. ทวีวฒัน์  จริงบาํรุง เวียงสระ ด.ช.รัฐภูมิ  จริงบาํรุง
425 ร.ต.ท. ทวี  มณีฉาย เวียงสระ นายเตชินท ์ มณีฉาย
426 พ.ต.ท. กฤษณะ  หยาดคาํ เวียงสระ ด.ช.กฤตยชญ ์ หยาดคาํ
427 ร.ต.อ. เมฆินทร์  แจ่มกระจ่าง เวียงสระ นายพีรพฒัน์  แจ่มกระจ่าง
428 ร.ต.อ. สุรเชษฐ ์ ใจสมุทร เวียงสระ นายอชิตพล  ใจสมุทร
429 ร.ต.อ. พิชิตชยั  โสพิกลุ เวียงสระ ด.ช.พีรภาส  โสพิกลุ
430 ร.ต.ต. ประยรู  เทพนิมิตร เวียงสระ น.ส.วรรณพร  เทพนิมิตร
431 ด.ต. ณรงค ์ ชุมโรย เวียงสระ ด.ช.กิตติรัฐ  ชุมโรย
432 ด.ต. ปราโมทย ์ อุตะปะละ เวียงสระ ด.ช.ธีรเมศวร์  อุตะปะละ
433 ด.ต. พรหมมาตร์  อภยัรัตน์ เวียงสระ ด.ช.กอ้งองักรู  อภยัรัตน์
434 ด.ต. โกมินทร์  สาริพฒัน์ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ชนาภทัร  สาริพฒัน์
435 ด.ต. โกมินทร์  สาริพฒัน์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ธนภทัร  สาริพฒัน์
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436 พ.ต.ต. วชัระ  ทองดี ศฝร.ภ.8 น.ส.สุวชัฎา  ทองดี
437 ด.ต. ธีรพงษ ์ บุญรอด ศฝร.ภ.8 น.ส.ไอยวริญญ ์   บุญรอด
438 พ.ต.ท. ธงชยั   ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 นายพิชญุตย ์ ทองใหญ่
439 ร.ต.ต. ปฐวี   ทิพยห์มดั ศฝร.ภ.8 นายศิธา  ทิพยห์มดั
440 ร.ต.ต. ปฐวี   ทิพยห์มดั ศฝร.ภ.8 นายธาวิน  ทิพยห์มดั
441 ด.ต. ปฐวีพิสุทธ์ิ   เอกปัชชา ศฝร.ภ.8 ด.ญ.กมลวรรณ  เอกปัชชา
442 พ.ต.ท. จิรัชฌานนท ์  สุรกลุ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ปัณณธร  สุรกลุ
443 ร.ต.อ. วฒิุเลิศ   เมืองหนู ศฝร.ภ.8 ด.ช.ทตัเทพ  เมืองหนู
444 ด.ต. ปริญญา   บุญคง ศฝร.ภ.8 ด.ช.ขตัติยะ  บุญคง
445 ร.ต.ต. ไพโรจน์     เสือแสง ศฝร.ภ.8 น.ส.สมิตานนั  เสือแสง
446 ร.ต.ต. ไพโรจน์     เสือแสง ศฝร.ภ.8 นายกนัทรากร  เสือแสง
447 พ.ต.ต. ทรงศกัด์ิ   ทองพนัธ์ ศฝร.ภ.8 นายชยพล  ทองพนัธ์
448 ร.ต.อ. ณฎัฐน์ารี   รักษจ์าํรูญ ศฝร.ภ.8 ด.ญ.ณฐวรรณ  รักษจ์าํรูญ
449 ร.ต.ต. ธงชยั   ธรรมรงค์ ศฝร.ภ.8 น.ส.ปรียาภรณ์  ธรรมรงค์
450 ร.ต.ต. ธงชยั   ธรรมรงค์ ศฝร.ภ.8 นายภูมินทร์  ธรรมรงค์
451 พ.ต.ต. บณัฑิต   ประดิษฐส์าร ศฝร.ภ.8 ด.ญ.เบญญาภา  ประดิษฐส์าร
452 ร.ต.ต. จรัส   ทองปัสโนว์ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภูริพรรษ  ทองปัสโนว์
453 ร.ต.ต. พงศภี์ระ   สงยอ้ย ศฝร.ภ.8 น.ส.พชรมน  สงยอ้ย
454 ร.ต.ต. พงศภี์ระ   สงยอ้ย ศฝร.ภ.8 น.ส.พรนภสั  สงยอ้ย
455 ร.ต.อ.หญิง พรอุมา   ชูสม ศฝร.ภ.8 นายธนกฤต  ชูสม
456 ร.ต.ต. ปรีชา   พลาคม ศฝร.ภ.8 นายขนุพล  พลาคม
457 ร.ต.ท. เชาวรัตน์   รุ่มจิตต์ ศฝร.ภ.8 นายวิชญะ  รุ่มจิตต์
458 ร.ต.ต. สมัฤทธ์ิ   หนกัแกว้ ศฝร.ภ.8 นายยชญศ์กัด์ิ  หนกัแกว้
459 พ.ต.ท. อนุชิต   ยีโ่หวะ๊ ศฝร.ภ.8 นายกิตติธชั  ยีโ่หวะ๊
460 ร.ต.ต. ธวชัชยั   ชูจิตร ศฝร.ภ.8 นายภูริณฐั  ชูจิตร
461 ด.ต. ทิชากร  สุรกลุ ศฝร.ภ.8 ด.ช.ภาสกร  สุวรรณทอง
462 ด.ต.หญิง ดวงพร  จิรัฐติกาลกลุเวท ศพฐ ภ.8 ด.ช.  ณฏัฐเอก  จิรัฐติกาลกลุเวท
463 ด.ต. สมภพ  ใจเยน็ ศพฐ ภ.8 ด.ช.  ชิษนุชา  ใจเยน็
464 ด.ต. สมศกัด์ิ  อินทร์สงัข์ ศพฐ ภ.8 ด.ญ. ฐาปณีย ์ อินทร์สงัข์



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

รายช่ือสมาชิกยืน่ขอรับทุนการศึกษาบุตรปี 2565 ประเภทส่งเสริม ระดับมัธยม ทุนละ  900  บาท

465 ร.ต.ต. ธนดล  พรประสิทธ์ิ ศพฐ ภ.8 ด.ช. ธชัพงค ์ พรประสิทธ์ิ
466 ด.ต.หญิง แตงอ่อน  พฒุทอง ศพฐ ภ.8 นาย ธีธชั เยน็แจ่ม
467 ด.ต.หญิง  จินตนา  บุญพฒัน์ ศพฐ ภ.8 นาย รชาทชั  บุญพฒัน์
468 ร.ต.ท. วีระ  รักษาพราหมณ์ ศพฐ ภ.8 นาย ศุทธิวฒัน์ รักษาพราหมณ์
469 ด.ต. พยงค ์ เพชรสุวรรณ ศพฐ ภ.8 ด.ช. ปฐพี  เพชรสุวรรณ
470 ด.ต. พงศกร  หอกแสง ศพฐ ภ.8 ด.ช. อรรถกฤต  หอกแสง
471 นาง ปัญจรัตน์  นาคบาํรุง สหกรณ์ นายยศพล  นาคบาํรุง
472 ร.ต.อ. ภูวนาท  รุ่งแดง เสวยีด นาย อภิเดช  รุ่งแดง
473 ด.ต. สมบติั   เครืองา้ว เสวียด น.ส.อชิรญาณ์  เครืองา้ว
474 ร.ต.อ.ญ ลาํดวน  แยม้แกว้ เสวียด นาย ณฐัภท์ร  แยม้แกว้
475 ด.ต. ชยัสิทธ์ิ  เนียมมีศรี เสวียด ด.ช.ชยพล  เนียมมีศรี
476 ร.ต.ท. พรสิทธ์ิ  วงศสุ์วฒัน์ เสวียด ด.ช.จตุรพร  วงศสุ์วฒัน์
477 ร.ต.ท. เกษม  นิลจินดา เสวียด นายเจษฎา  นิลจินดา
478 ด.ต. เริงศกัด์ิ  นนัทเกษตร เสวียด นายณฐัภทัร  นนัทเกษตร
479 ร.ต.อ. บรรณสรณ์  จนัทร์เชาว์ เสวยีด ด.ญ.ชญาน์ทิพย ์ จนัทร์เชาว์
480 ด.ต. คมัภีร์  ตนัสกลุ เสวียด น.ส.อคมัยสิ์ริ  ตนัสกลุ
481 ด.ต. คมัภีร์  ตนัสกลุ เสวียด ด.ช.คณิศร   ตนัสกลุ
482 พ.ต.ท. สมบติั  สุ่มประดิษฐ์ บก.อก.ภ.8 นายธาม  สุ่มประดิษฐ์
483 ร.ต.อ.หญิง นวพร  ช่วยเกล้ียง บก.อก.ภ.8 ด.ญ.วาริศา  ทุมมาลี
484 ด.ต. ธวธุ  จนัทฤทธ์ิ บ่อผดุ น.ส.ปรารถนา จนัทฤทธ์ิ
485 ด.ต. อภิชยั  นิลสุวรรณ ต่างจงัหวดั ด.ช.สุวินยั  นิลสุวรรณ






































