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

1 พ.ต.ท. ก.จารุ  สงัขมรรทร กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายณนาวี  สงัขมรรทร
2 พ.ต.ท. ก.จารุ  สงัขมรรทร กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายนาวิน  สงัขมรรทร
3 ร.ต.ต. จกัรพงษ ์ วงสุยะ กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายณฐัพงศ ์  วงสุยะ
4 ด.ต. พงษศ์กัด์ิ  สมาธิ กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายวิชยตุม ์ สมาธิ
5 ด.ต. พงษศ์กัด์ิ  สมาธิ กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายชุติพนธ์  สมาธิ
6 ด.ต. มานพ  ชูรีย์ กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายสรรเพชรญ  ชูรีย์
7 ด.ต. วิชยั  แดงงาม กก.สส.ภ.จว.สฎ. น.ส.บุณยานุช  แดงงาม
8 ร.ต.อ. บุญส่ง  รุ่งแจง้ กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายกรวิชญ ์ รุ่งแจง้
9 ด.ต. วชัรินทร์  นาคบาํรุง กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายวชิรพนัธ์  นาคบาํรุง
10 ด.ต. วชัรินทร์  นาคบาํรุง กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายวชัรพงษ ์ นาคบาํรุง
11 ร.ต.ต. บุญโลม  มณีโชติ กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายศรัณย ์ มณีโชติ
12 ด.ต. ไกรสิทธ์ิ  จิตราภิรมย์ กก.สส.ภ.จว.สฎ. น.ส.ลกัษิกา  จิตราภิรมย์
13 ร.ต.อ. กริช  สุวรรณภาพร กก.สส.ภ.จว.สฎ. นายสหรัฐ  สุวรรณภาพร
14 ร.ต.ท. วนัชยั กาญจนะ กาญจนดิษฐ์ น.ส.ธญัลกัษณ์ กาญจนะ
15 ร.ต.ต. วชัระ ด่านภู่วงศ์ กาญจนดิษฐ์ นายปวริศ ด่านภู่วงศ์
16 ร.ต.อ. ธนวฒัน์ สุวรรณเรืองศรี กาญจนดิษฐ์ นายธนภทัร สุวรรณเรืองศรี
17 ด.ต. พรเทพ วิยทุธ์ิ กาญจนดิษฐ์ นายจีรวฒัน์ วิยทุธ์ิ
18 ร.ต.อ. ชชัวาล กล่ินเมฆ กาญจนดิษฐ์ น.ส.พิชชานนัท ์กล่ินเมฆ
19 ด.ต. ธนากฤต ช่ืนพร้อม กาญจนดิษฐ์ นายพนสัพงศ ์ช่ืนพร้อม
20 ด.ต. ธนากฤต ช่ืนพร้อม กาญจนดิษฐ์ นายเสฎฐวฒิุ ช่ืนพร้อม
21 ร.ต.ท. สุนทร อุนทรีจนัทร์ กาญจนดิษฐ์ นายภูมิรพี อุนทรีจนัทร์
22 ด.ต. สุภรณ์ ยะฝา กาญจนดิษฐ์ น.ส.ภทัรนนัท ์ยะฝา
23 ร.ต.ต. บุญชยั เร็วเรียบ กาญจนดิษฐ์ นายณฐัชนน เร็วเรียบ
24 ร.ต.ต. สมคิด ราชเดิม กาญจนดิษฐ์ นายชินกฤต ราชเดิม
25 ด.ต. ธเนศ รักษาพราหมณ์ กาญจนดิษฐ์ น.ส.รักษยา รักษาพราหมณ์
26 พ.ต.ท. ธนวฒัน์ สุขคะตะ เกาะเต่า นายร้อยตะวนั สุขคะตะ
27 ด.ต. พงศศ์กัด์ิ  แสงขาํ เกาะพะงนั นายนิธิพชัร  แสงขาํ
28 ด.ต. ธนกฤต  สามเค้ียม เกาะพะงนั นายกณวรรธน์  สามเค้ียม
29 พ.ต.ท. จิรวตัร  ไตรเมศ เกาะพะงนั น.ส.จิรัฐิพร  ไตรเมศ
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30 ด.ต. สุชิน ศกัด์ิศรี เกาะพะงนั น.ส.ชลลดา ศกัด์ิศรี
31 ร.ต.ท. ณฐัปดตัช ์ ภาสกนธ์ เกาะพะงนั นายณฐัชยกนธ์ ภาสกนธ์
32 ร.ต.ท. นิกร อินทสุวรรณ์ เกาะสมุย นายณฐันนท ์อินทสุวรรณ์
33 ด.ต. ศรชยั สมัพนัธ์ เกาะสมุย น.ส..ณฐักานต ์สมัพนัธ์
34 พ.ต.ต. กรรณวชัร แกว้เรือง เกาะสมุย น.ส.วาสิตา แกว้เรือง
35 ด.ต. ไพบูลย ์พาคาํตา เกาะสมุย นาย พีรวสั พาคาํตา
36 ร.ต.อ. สชัฌุกร คงปรก เกาะสมุย นาย ทิฆมัพร คงปรก
37 พ.ต.ท. ศราวฒิุ    โคกพลู ขนุทะล นายเนติวฒิุ   โคกพลู
38 ด.ต. เกริกไกร   หนูสุวรรณ ขนุทะล น.ส.ญาณิศา  หนูสุวรรณ
39 ด.ต. กิตติพงศ ์ หมัน่ไชย ขนุทะล นายเดชดนยั    หมัน่ไชย 
40 ร.ต.ท. โอฬาร     เอียดฉิม ขนุทะล นายวศิน     เอียดฉิม 
41 ร.ต.ท. สมพงศ ์ตรีทิพยภิ์ญโญ เขานิพนัธ์ นนร.ธชัชยั ตรีทิพยภิ์ญโญ
42 ด.ต. วิโรจน์ พานชาตรี เขานิพนัธ์ น.ส.ศศิกานต ์พานชาตรี
43 ร.ต.ต. อนนัท ์อนุกลู เขานิพนัธ์ น.ส.ปิยนนัท ์อนุกลู
44 พ.ต.ต. สุชาติ เพง็ชยั เขานิพนัธ์ น.ส.สรัลพร เพง็ชยั
45 ด.ต. อดิสรณ์ ละมา้ย เขานิพนัธ์ นายพีรณฐั ละมา้ย
46 ด.ต. วีรวฒิุ  เทียมยม คีรีรัฐนิคม นายกฤษฎา  เทียมยม
47 ร.ต.ต. มนตรี  ภู่สุวรรณ คีรีรัฐนิคม นายราเชน  ภู่สุวรรณ
48 ร.ต.อ. ถาวร  พลูนวล คีรีรัฐนิคม นายศฤงคาร  พลูนวล
49 ร.ต.อ. ถาวร  พลูนวล คีรีรัฐนิคม นายรัฐนนัท ์ พลูนวล
50 ด.ต. เดชา  แกว้ทองสร คีรีรัฐนิคม นายฉตัรมงคล  แกว้ทองสร
51 ด.ต. ชุมพร  บาํรุงรัตน์ คีรีรัฐนิคม น.ส.รัชฎาภรณ์ บาํรุงรัตน์
52 ร.ต.อ. ณรงค ์ ซา้ยเกล้ียง คีรีรัฐนิคม นายสณัหณฐั  ซา้ยเกล้ียง
53 ด.ต. วิระภทัร เขม็กาญจนะ คีรีรัฐนิคม นายสุรพงศ ์เขม็กาญจนะ
54 ด.ต. นุกลู  ยอดทอง คีรีรัฐนิคม นายเฉลิมเกียรติ  ยอดทอง
55 ร.ต.อ. ฉตัรชยั  คงพรศิริ คีรีรัฐนิคม น.ส.ผอ่งพรรณ คงพรศิริ
56 ด.ต. นิกร  อินทร์ยา่นยาว คีรีรัฐนิคม น.ส.ชนิกานต ์อินทร์ยา่นยาว
57 ด.ต. ทรงเวช  นิลเวช คีรีรัฐนิคม นายภานุพงศ ์นิลเวช
58 ร.ต.อ. ฉตัรกมล      สายณัห์ เคียนซา น.ส.เกณิกา     สายณัห์
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59 พ.ต.ต. ปรีชา สมนุ่น เคียนซา น.ส.ณฐัวดี สมนุ่น
60 ร.ต.อ. สุนทร เลิศเกียรติบญัชา เคียนซา นายศุภณฐั เลิศเกียรติบญัชา
61 ร.ต.อ. นวพล พุม่มาก เคียนซา นายนฤเบส พุม่มาก
62 ด.ต. สุพจน์ นอ้ยจีน เคียนซา นายพฤทธ์ นอ้ยจีน
63 ร.ต.ต. สุทิน ศรีสุข เคียนซา น.ส.ปวริศา ศรีสุข
64 ร.ต.ต. ไพโรจน์ ทิมแกว้ เคียนซา น.ส.สุภสัสร ทิมแกว้
65 ด.ต. วิมล หม่ืนชนะ เคียนซา น.ส.วรรณภา หม่ืนชนะ
66 ด.ต. วิมล หม่ืนชนะ เคียนซา น.ส.ลลิภทัร หม่ืนชนะ
67 ด.ต. พรเทพ ณ เจริญ เคียนซา นายชนวีร์ ณ เจริญ
68 ด.ต. ณรงคช์ยั สงัขภิรมย์ เคียนซา นายยศกร สงัขภิรมย์
69 ร.ต.อ. อาํพน  ศรีนวล เคียนซา นายแทนไท  ศรีนวล
70 ด.ต. นิพนธ์ ชาญณรงค์ ชยับุรี นายภาณุวฒัน์ ชาญณรงค์
71 ด.ต. สุพรรณ คงศรีชาย ชยับุรี นายสุรพศั คงศรีชาย
72 ด.ต. สหสั นวลช่วย ชยับุรี นายเกริกชยั นวลช่วย
73 ด.ต. สุชาติ โตะ๊หลาง ชยับุรี นายธนบดี โตะ๊หลาง
74 ด.ต. สาธิต ดิษฐอ์าํไพ ชยับุรี น.ส.ธนชัพร ดิษฐอ์าํไพ
75 ร.ต.อ. วิสูตร คงรักท่ี ชยับุรี น.ส.สตางค ์คงรักท่ี
76 พ.ต.ท. อาํนวยวิทย ์มากขนุทด ชยับุรี นายชวลัวิทย ์มากขนุทด
77 ด.ต. สมัพนัธ์  ทองสมุทร ไชยา น.ส.ธนัยพร  ทองสมุทร
78 พ.ต.ต. ถวลัย ์ สุขศิริ ไชยา นาย จิรภทัร  สุขศิริ
79 ร.ต.ต. วฒันา  สองสมุทร ไชยา นายศุภวิชญ ์ สองสมุทร
80 ร.ต.ท. สมศกัด์ิ  รุกเขต ไชยา น.ส.เกศกนก  รุกเขต
81 ร.ต.อ. พมร  พทุธพนัธ์ ไชยา น.ส.ญาณินี   พทุธพนัธ์ุ
82 ร.ต.ต. สุริยา  เศษมา ไชยา นาย รัชชานนท ์ เศษมา
83 ด.ต. อุทยั  ชาญณรงค์ ไชยา น.ส.อรปวีณ์  ชาญณรงค์
84 ด.ต. ศกัด์ิชาย  แสงประจง ไชยา นายภูรินทร์  แสงประจง
85 ด.ต. มนูญ  เขียวมา ดอนสกั น.ส.วิไลลกัษ ์ เขียวมา
86 ด.ต. ยงยทุธ  มูสีสุทธ์ิ ดอนสกั นายสุทธิยา  มูสีสุทธ์ิ
87 ร.ต.ต. สมพร  ดาํรัตนมณี ดอนสกั น.ส.จุฑามาศ  ดาํรัตนมณี
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88 ร.ต.อ. ภิญโญ   วิเศษศกัดา ดอนสกั น.ส.พชัราภา  วิเศษศกัดา
89 ร.ต.อ. บรรจง  ศกัด์ิพิมล ต่างจงัหวดั นายบญัญวตั ศกัด์ิพิมล
90 พ.ต.ท. ชาญศกัด์ิ วงษสิ์งห์ ต่างจงัหวดั นายชาญณขรุตม ์ วงษสิ์ง
91 ด.ต. วรรณชยั  ชุมขวญั ต่างจงัหวดั น.ส.ณิชากร  ชุมขวญั
92 ด.ต. วรรณชยั  ชุมขวญั ต่างจงัหวดั นายภาสกร  ชุมขวญั
93 ด.ต. สมพร  ทองเสน ต่างจงัหวดั นายณฐัภทัร  ทองเสน
94 ด.ต. วิระศกัด์ิ  ธราพร ต่างจงัหวดั นายอษัฎาวธุ   ธราพร
95 พ.ต.ท. สุทศั  พรหมอกัษร ต่างจงัหวดั น.ส.กลัยารัตน์  พรหมอกัษร
96 พ.ต.ท. วิทยา  พิทกัษ์ ต่างจงัหวดั นายธนกฤต  พิทกัษ์
97 พล.ต.ต. เชาวลิต  เล้ียงสุพงศ์ ต่างจงัหวดั น.ส.วริศรา  เล้ียงสุพงศ์
98 ร.ต.อ. ปิติพงษ ์ เสนชู ต่างจงัหวดั นายศศิศพงศ ์ เสนชู
99 ร.ต.อ. สุชาติ  หนูชยัแกว้ ต่างจงัหวดั นายศรัญย ู หนูชยัแกว้
100 พ.ต.ท. สามารถ  ไกรสิทธ์ิ ต่างจงัหวดั นายปัณณวฒัน์ ไกรสิทธ์ิ
101 พ.ต.ท. ทวีศกัด์ิ  เหลก็กลา้ ต่างจงัหวดั นายรัฐนนัท ์ เหลก็กลา้
102 ร.ต.อ. ขวญัชยั  สุขจอ้ง ต่างจงัหวดั นายศาสตราวธุ  สุขจอ้ง
103 ด.ต. พรศกัด์ิ  เกิดสมนึก ต่างจงัหวดั นายบุญยกร  เกิดสมนึก
104 พ.ต.อ. สมบุญ  ศรีวิรุฬห์โชติ ต่างจงัหวดั นายเมธสั  ศรีวิรุฬห์โชติ
105 ด.ต. สุรินทร์  นุย้โถง ต่างจงัหวดั นายกรดล  นุย้โถง
106 ด.ต. อาคม  พลูแกว้ ต่างจงัหวดั น.ส.ปัณณพร  พลูแกว้
107 ด.ต. อาคม  พลูแกว้ ต่างจงัหวดั นายเตชินท ์ พลูแกว้
108 พ.ต.ต. อรุณ  เจริญรักษ์ ต่างจงัหวดั นายณภทัร   เจริญรักษ์
109 พ.ต.ท. ศรีวิรัตน ์ พลรัฐธนาสิทธ์ิ ต่างจงัหวดั น.ส.ปริยาภรณ์  พลรัฐธนาสิทธ์ิ
110 ร.ต.ต. สมนึก  ศิริทรัพยจ์นนัท์ ต่างจงัหวดั นายชวิน  ศิริทรัพยจ์นนัท์
111 ร.ต.ต. นทีธร   เพง็จาํรัส ต่างจงัหวดั น.ส.จิตติมา  เพง็จาํรัส
112 ร.ต.อ. มนตรี  มนตแ์กว้ ต่างจงัหวดั นายฐิติณฐั  มนตแ์กว้
113 ร.ต.อ. มนตรี  มนตแ์กว้ ต่างจงัหวดั นายณฐัพงศ ์มนตแ์กว้
114 ด.ต. เอกรัตน์  ปลอดอ่อน ต่างจงัหวดั ด.ญ.พิชญธิดา   ปลอดอ่อน
115 พ.ต.ท. สมเกียรติ  นอ้ยแนม ต่างจงัหวดั น.ส.ทกัษพร  นอ้ยแนม
116 ร.ต.อ. พรประเสริฐ  สีดาํ ต่างจงัหวดั น.ส.เป่ียมรัก  สีดาํ
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117 ร.ต.อ. ชอบ  พวงทอง ต่างจงัหวดั นายชยพล  พวงทอง
118 ด.ต. ประเสริฐ  องักาบ ต่างจงัหวดั นายณฐพฤทธ์   องักาบ
119 พ.ต.ต. เกษมศกัด์ิ  คชเวช ต่างจงัหวดั น.ส.ธญานิษฐ ์ คชเวช
120 ด.ต. ณรงค ์  ศรีเมฆ ต่างจงัหวดั น.ส.นภสร  ศรีเมฆ
121 ด.ต. ณรงค ์  ศรีเมฆ ต่างจงัหวดั นายนิพิฐพนธ์   ศรีเมฆ
122 ร.ต.ต. เชษฐ ์หาญละคร ต่างจงัหวดั น.ส.ธิมาพร  หาญละคร
123 ร.ต.อ. กฤติเดช   เพชรขวญั ต่างจงัหวดั น.ส.ณิชารีย ์ เพชรขวญั
124 ร.ต.ต. ถวิล  สุจริตธุระการ ต่างจงัหวดั นายภูริณฐั  สุจริธุระการ
125 ด.ต. ชวกร  ถาวรศกัด์ิ ต่างจงัหวดั น.ส.ระพีพรรณ์  ถาวรศกัด์ิ
126 ด.ต. ชวกร  ถาวรศกัด์ิ ต่างจงัหวดั นายเจนณรงค ์ถาวรศกัด์ิ
127 ด.ต. วิชยั  แกลว้ทนงค์ ต่างจงัหวดั น.ส.นนัทิชา  แกลว้ทนงค์
128 ด.ต. สุพจน์  พงษไ์ทย ต่างจงัหวดั นายพิรพฒัน์  พงษไ์ทย
129 ด.ต. สมมิตร  หม่อมนวล ต่างจงัหวดั นายฐิติพนัธ์  หม่อมนวล
130 ร.ต.ท. เดชาธร  สองเมืองสุข ตาํรวจนํ้า นายชนมจัฉริย ์ สองเมืองสุข
131 ร.ต.ท. สุวฒัน์  เตียวตระกลู ตาํรวจนํ้า น.ส.ชนญัชิดา  เตียวตระกลู
132 ด.ต. ธวชัชยั  ก่ิงทอง ตาํรวจนํ้า นายพีรณฐั  ก่ิงทอง
133 ด.ต. ธชัพล  จอนเอียด ตาํรวจนํ้า นายปฏิพล  จอนเอียด
134 ร.ต.ท. เสรี  สะสมสงค์ ตาํรวจนํ้า น.ส.เบญจวรรณ  สะสมสงค์
135 ด.ต. สุทธิพงศ ์  นวลไทย ท่าฉาง น.ส.สุชานาถ   นวลไทย
136 ด.ต. สุทธิพงศ ์  นวลไทย ท่าฉาง นายสิทธิพล     นวลไทย
137 ด.ต. ธีระพล      วรรณศรี ท่าฉาง น.ส.ภทัรภร      วรรณศรี
138 ด.ต. ธีระพล      วรรณศรี ท่าฉาง น.ส.ธญัญศิริ    วรรณศรี
139 ด.ต. เสกสรร     ทาระบา ท่าฉาง น.ส.วิชุดา         ทาระบา
140 ด.ต. เสกสรร     ทาระบา ท่าฉาง นายกฤษฎา      ทาระบา
141 ร.ต.ท. บรรพต     วรรณวิริยะ ท่าฉาง นายศุภวิชญ ์   วรรณวิริยะ
142 ร.ต.อ. บุญเลิศ      สงัขชุ์ม ท่าฉาง นายพีรวฒัน์    สงัขชุ์ม
143 ร.ต.อ. บุญเลิศ      สงัขชุ์ม ท่าฉาง น.ส.โชติกา      สงัขชุ์ม
144 ร.ต.ท. จิโรจ         ศกัด์ิศรี ท่าฉาง น.ส.อนญัญา   ศกัด์ิศรี
145 ร.ต.ท. ภิเชษฐ ์    นาคสุวรรณ์ ท่าฉาง น.ส.ปาวีชนก  นาคสุวรรณ์
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146 พ.ต.ท. ประภาส   ทองสมุทร ท่าฉาง น.ส.ณฐัทิตา    ทองสมุทร
147 ด.ต. พิชยั  กลบัชนะ ท่าชนะ น.ส.ธนัยมยั  กลบัชนะ
148 ด.ต.  เทวินทร์  สินภิบาล ท่าชนะ นายทศัน์ดนยั  สินภิบาล
149 ด.ต. อุทยั  กมุลี ท่าชนะ น.ส.นนัทน์ภสั กมุลี
150 พ.ต.ท. ณฎัฐพจน์ สุวรรณนวล ท่าชี น.ส.ชนาการต ์สุวรรณนวล
151 ร.ต.ท. นคร จนัทร์แกว้ ท่าชี นายนิติศกัด์ิ จนัทร์แกว้
152 ร.ต.ต. ทิวา เรืองรัตน์ ท่าชี นายภูมินทร์ เรืองรัตน์
153 ด.ต. พงคท์ร พวงแกว้ ท่าชี น.ส.จิราวรรณ พวงแกว้
154 ด.ต. สาธิต ชูจิตร ท่าชี นายธนภทัร ชูจิตร
155 ด.ต. มนตรี เพชรโพธ์ิ ท่าชี น.ส.สกลุเพชร เพชรโพธ์ิ
156 ร.ต.ท. ศรัณย ู สุขภิมนตรี บก.สส.ภ.8 น.ส.กนัติชา  สุขภิมนตรี
157 ร.ต.อ. สถาพร  เก้ือดว้ง บก.สส.ภ.8 น.ส.สิริวิมล  เก้ือดว้ง
158 ด.ต. ชชัชยั  ชนะประเสริฐ บก.สส.ภ.8 น.ส.ภทัรมาส  ชนะประเสริฐ
159 ร.ต.ต. ชวลิต  ศรีพรหม บก.สส.ภ.8 นายชยตุ  ศรีพรหม
160 ร.ต.ต. อนุเทพ  อินทชาติ บก.สส.ภ.8 นายวรธน  อินทชาติ
161 ร.ต.ท. สมภาศ  สุพรรณดิษฐ์ บก.สส.ภ.8 นายศุภฤกษ ์ สุพรรณดิษฐ์
162 ด.ต. ชูชาติ  นิคะ บก.สส.ภ.8 น.ส.กลิุสรา  นิคะ
163 ด.ต. วิสิทธิพร  ละออสุวรรณ บก.สส.ภ.8 น.ส.วริศรา  ละออสุวรรณ
164 ด.ต. สุเมธี  คาํแกว้ บก.สส.ภ8 น.ส.สุภาพร  คาํแกว้
165 ด.ต. วรชาติ  พลวิชยั บก.สส.ภ8 นายวรวิชญ ์ พลวิชยั
166 พ.ต.อ. โฆสิต  มณีอุปถมัภ์ บก.อก.ภ.8 นายเตชสิทธ์ิ  มณีอุปถมัภ์
167 ร.ต.อ. ชวน  เหลก็เจริญ บก.อก.ภ.8 น.ส.ณฐักฤตา  เหลก็เจริญ
168 พ.ต.ท.หญิง ณฎัฐพชัร์ สร้อยงาม บก.อก.ภ.8 นายศีลวตั ศรีวงษ์
169 พ.ต.ท.หญิง ณฎัฐพชัร์ สร้อยงาม บก.อก.ภ.8 นายนฤเมฆ  ผดุผอ่ง
170 พ.ต.ท.หญิง ณฎัฐพชัร์ สร้อยงาม บก.อก.ภ.8 นายอธิศีล  ศรีวงษ ์
171 พ.ต.ท. เจริญ              เกิดแกว้ บ่อผดุ นาย  วีรภทัร           เกิดแกว้
172 พ.ต.ต. ภานุมาศ        ชูเก้ือ บ่อผดุ นาย  จิรานุวฒัน์    ชูเก้ือ
173 ร.ต.อ. ภทัรพล          อุบลกาญจ บ่อผดุ น.ส.ภทัราวดี         อุบลกาญจน์
174 ร.ต.อ. ภทัรพล          อุบลกาญจ บ่อผดุ นาย  นนทกาญจน์  อุบลกาญจน์
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175 ด.ต. พิทยา              ปรีชา บ่อผดุ น.ส.สุชานุช          ปรีชา
176 ด.ต. เกรียงศกัด์ิ     เกตุทอง บ่อผดุ น.ส.กีรติ                 เกตุทอง
177 ด.ต. อรุณ               ชยัทิพย์ บ่อผดุ นาย  ลทัธพล         ชยัทิพย์
178 ด.ต. สุรเชษฎ ์ สพานทอง บางมะเด่ือ นายชยณฐั  สพานทอง
179 ร.ต.ต. พงษพ์ิพฒัน์  สุธาพจน์ บางมะเด่ือ น.ส.ดวงกมล  สุธาพจน์
180 ร.ต.ต. ธนะสิทธ์ิ  อินทแสง บางมะเด่ือ นายธนบดินทร์  อินทแสง
181 ด.ต. นพดล  ล้ิมสวสัด์ิ บางมะเด่ือ น.ส.ชลธิชา  ล้ิมสวสัด์ิ
182 ร.ต.ต. วีระศกัด์ิ เพช็รศรี บางสวรรค์ นายกวี เพช็รศรี
183 ร.ต.อ. สมัฤทธ์ิ รัตนรัตน์ บางสวรรค์ นายปุณยธร รัตนรัตน์
184 ร.ต.อ. เอกชยั ณ นคร บางสวรรค์ น.ส.วรรณนิสา ณ นคร
185 ร.ต.ต. วฒิุรงค ์อาํลาย บา้นตาขนุ น.ส.อภิษฎา อาํลอย
186 พ.ต.ท. เพชรสวสัด์ิ สทานสตัย์ บา้นตาขนุ น.ส.นนัทฉตัร สทานสตัย์
187 ร.ต.อ. วฒันา  ศรีศิลป์ บา้นตาขนุ น.ส.อโณทยั ศรีศิลป์
188 ร.ต.ต. บุญเลิศ      ทรัพยเ์กิด บา้นตาขนุ น.ส.เพชรชมพ ูทรัพยเ์กิด
189 ร.ต.ต. บุญเลิศ      ทรัพยเ์กิด บา้นตาขนุ นายศิวกร ทรัพยเ์กิด
190 ร.ต.ต. อนนท ์นอ้ยโนนทอง บา้นตาขนุ น.ส.บณัฑิตา นอ้ยโนนทอง
191 ร.ต.ต. สุขสนัต ์  ศรีแผว้ บา้นนาเดิม นายจีระพงศ ์   ศรีแผว้
192 ร.ต.ต. ธนูศกัด์ิ   รัตนคช บา้นนาเดิม น.ส.ศิรินนัท ์  รัตนคช
193 ด.ต. อุทยั  อะโคตรมี บา้นนาเดิม น.ส.อรณิชา     อะโคตรมี
194 ด.ต. อุทยั  อะโคตรมี บา้นนาเดิม นายอุกฤษณ์    อะโคตรมี
195 ด.ต. อภิชาต    การุณกิจ บา้นนาเดิม นายณฏัฐพล      การุณกิจ
196 พ.ต.ท. เดโช     คงสุข บา้นนาเดิม น.ส.พชัรพร    คงสุข
197 ด.ต. ธีระ         ไชยฤทธ์ิ บา้นนาเดิม น.ส.ศิลป์สุภา   ไชยฤทธ์ิ
198 ร.ต.ท. สมชาย    โชติช่วง บา้นนาเดิม น.ส.แสงปฏิมา   โชติช่วง
199 ร.ต.ต. จรงค ์     ไกรถ่ิน บา้นนาเดิม นายอภิสิทธ์ิ       ไกรถ่ิน
200 พ.ต.ต. สุชาติ เก้ือฉิม บา้นนาสาร นายธีรดนย ์เก้ือฉิม
201 ร.ต.ต.  เกียรติศกัด์ิ กมุทอง บา้นนาสาร นายทรงวิทย ์กมุทอง
202 ร.ต.ต. พงศพ์นัธ์ จนัทวงศ์ บา้นนาสาร น.ส.ภสัสร จนัทวงศ์
203 ร.ต.ต.ญ. วลัดี พร้อมมูล บา้นนาสาร นายระวิดนยั คงพุม่
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204 ด.ต. โชติพนัธ์ เขียวแดง บา้นนาสาร น.ส.ชนิกานต ์เขียวแดง
205 ร.ต.ต. วิรัตน์ เทนจตุัรัส บา้นนาสาร นายพลภทัร เทนจตุัรัส
206 ร.ต.อ. สุริยนต ์เพชรฤทธ์ิ บา้นนาสาร นายวชิญะ เพชรฤทธ์ิ

207 ด.ต. วีรศกัด์ิ  พลาทิวานนท์ บาํนาญ นายภูวดล  พลาทิวานนท์
208 ด.ต. วีรศกัด์ิ  พลาทิวานนท์ บาํนาญ นายภูวมินทร์  พลาทิวานนท์
209 ร.ต.ต. จรัญ  ประสานไทย บาํนาญ นายณฐัดนยั ประสานไทย
210 ร.ต.ท. ทินพฒัน์ สุรทิน บาํนาญ นายรุจิภาส  สุรทิน
211 ร.ต.อ. ไพฑูรย ์ ปัจฉา บาํนาญ น.ส.เบญจมาศ  ปัจฉา
212 ร.ต.อ. ไว  เกตุน่ิม บาํนาญ นายวฒิุพงศ ์ เกตุน่ิม
213 ร.ต.อ. วิจิตร  พลูสวสัด์ิ บาํนาญ นายภาณุวฒัน์  พลูสวสัด์ิ
214 พ.ต.อ. จรูญ  อุชุภาพ บาํนาญ น.ส.อรุโณทยั  อุชุภาพ
215 ร.ต.ต. พร่างเพชร  ใหญ่กวา่วงศ์ บาํนาญ นายธนวฒัน์  ใหญ่กวา่วงศ์
216 ร.ต.อ. ชุมพล  พรานเกิด บาํนาญ น.ส.ปวีณ์ธิดา  พรานเกิด
217 พ.ต.ท. พิศ  ยิม้เยื้อน บาํนาญ นายภูมิ   ยิม้เยื้อน
218 ร.ต.อ. สมชาย  คลํ้าจีน บาํนาญ น.ส.วทนัยา  คลํ้าจีน
219 ร.ต.ต. จรูญ  หนูรัก บาํนาญ นายนรวิชญ ์ หนูรัก
220 ร.ต.อ. มานพ  เทียมมนู บาํนาญ น.ส.สุมาพร  เทียมมนู
221 ด.ต. กิติศกัด์ิ  พฒันสิงห์ บาํนาญ นายจกัรพงษ ์ พฒันสิงห์
222 ด.ต. สจัจะ  เสมียนเพชร บาํนาญ นายสุทธิศกัด์ิ  เสมียนเพชร
223 พ.ต.ท. รัตนชยั  นาคมุสิก บาํนาญ น.ส.ชนรดา  นาคมุสิก
224 ร.ต.อ. ไพโรจน์  กงัแฮ บาํนาญ น.ส.ณฐันนัท ์ กงัแฮ
225 ด.ต. สวสัด์ิ   อินทร์เน่ือง บาํนาญ น.ส.ปริฉตัร  อินทร์เน่ือง
226 พ.ต.อ. สาํเริง  ชูไชย บาํนาญ นายวรรธนนัท ์ ชูไชย
227 ร.ต.ท. จรัล  สุทธิพนัธ์ บาํนาญ น.ส.ธญัวรัตม ์ สุทธิพนัธ์
228 ร.ต.อ. ประคอง  หนูทบั บาํนาญ น.ส.เขมิกา  หนูทบั
229 ร.ต.ต. นพดล  คงกลัป์ พนม น.ส.ชลดา   คงกลัป์
230 ร.ต.ท. สมพร  จุย้ทองคาํ พนม นายจกัรกฤษณ์  จุย้ทองคาํ
231 ร.ต.อ. สฤษฎ์ิชยั  วฒันประดิษฐ์ พนม น.ส.กิตติยาภรณ์  วฒันประดิษฐ์
232 พ.ต.ท. สิริชยั  ทิพยบ์รรพต พนม นายสิริโชค  ทิพยบ์รรพต
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233 ด.ต. ธนนัดร  มีแกว้ พนม นายภาณุมาศ  มีแกว้
234 ร.ต.ท. วิรัตน์   อุ่นเมือง พนม น.ส.ชลธิรา  อุ่นเมือง
235 ร.ต.ต. ชยัณรงค ์ ไกรชู พนม น.ส.ฐานิดา  ไกรชู
236 ด.ต. นิคม  นวลมาก พนม นายฐิติคม  นวลมาก
237 ด.ต. รังษีธ์   หมานเหตุ พนม นายรวินนัท ์ หมานเหตุ
238 ร.ต.อ. นนัทวฒัน์  สุทธิรัตน์ พนม นายคณสันนัท ์ สุทธิรัตน์
239 ด.ต. องอาจ  ลือชยั พนม นายอุกกฤษฎ์ิ  ลือชยั
240 พ.ต.ท. สุวฒัน์  ราชรักษ์ พระแสง นายงามพนัธ์  ราชรักษ์
241 ร.ต.อ. พิเชษฐ ์ อินทร์นาค พระแสง น.ส.กมุภธิ์ดา  อินทร์นาค
242 ร.ต.อ. พิเชษฐ ์ อินทร์นาค พระแสง นายเกียรติพิทกัษ ์ อินทร์นาค
243 ร.ต.ท. ปราโมทย ์ แสงสวา่ง พระแสง นายวราย ุ แสงสวา่ง
244 ร.ต.ท. เกียรติกู ้ ปรีชา พระแสง น.ส.นชัชา  ปรีชา
245 ด.ต. วิภาค  คงนวล พระแสง น.ส.ภาวิมล  คงนวล
246 ด.ต. ธญัญา  ชยัยศ พระแสง นายกองทพั  ชยัยศ
247 ด.ต. เดชา  โภชากรณ์ พระแสง ส.ท.ศุภกร  โภชากรณ์
248 ด.ต. กรีฑา  อาคะมา พระแสง นายเกียรติศกัด์ิ  อาคะมา
249 ด.ต. พิชยั  สงแกว้ พระแสง น.ส.พิมพม์าดา  สงแกว้
250 ด.ต. สมภพ ชุมชวด พนุพิน น.ส.เกวลิน ชุมชวด
251 ร.ต.ท. สุนทร ศรีรักษา พนุพิน นายภูริภทัร  ศรีรักษา
252 ร.ต.ท. สุนทร ศรีรักษา พนุพิน นายพลภทัร  ศรีรักษา
253 ร.ต.ท. จิรพงษ ์ เหล่าประสิทธ์ิ พนุพิน น.ส.ทกัษพร เหล่าประสิทธ์ิ
254 ร.ต.ต. สมัพนัธ์  เหมือนจนัทร์ พนุพิน นายศุภณฐั  เหมือนจนัทร์
255 ร.ต.ต. ยทุธนา  ปรีชาชาญ พนุพิน น.ส.ชนมน ปรีชาชาญ
256 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ไชยกกุ พนุพิน นายเฉลิมยศ  ไชยกกุ
257 ด.ต. พนมพร  หนูศรีแกว้ พนุพิน น.ส.พรธีรา หนูศรีแกว้
258 ร.ต.ต. ภทัธศกัด์ิ  นาทอง พนุพิน ส.ต.ต.มฆัวนั นาทอง
259 ร.ต.อ.หญิง สุธาทิพย ์ จิตสบาย ภ.จว. นายสรธร  จิตสบาย
260 ด.ต. เริงณรงค ์ ชูกล่ิน เมือง นายณฐัภูมิ  ชูกล่ิน
261 ด.ต. อาํนาจ  อินทรักษ์ เมือง น.ส.จิดาภา  อินทรักษ์
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262 ด.ต. สมพงษ ์ ทรัพยชุ่์มช่ืน เมือง น.ส.ปิยรัชนี  ทรัพยชุ่์มช่ืน
263 ร.ต.ต. สุวิช  สุริฉาย เมือง นายณฐัชนน  สุริฉาย
264 ร.ต.อ. เกียรติยศ  วฒันสิน เมือง นายกิตติพงศ ์วฒันสิน
265 ด.ต. สุริยะ  ดว้งคง เมือง นายณฐัพล ดว้งคง
266 ร.ต.อ. ไพรัช  จิตราภิรมย์ เมือง นายพิสิษฐ ์จิตราภิรมย์
267 ด.ต. ศุภศิลป์  ชูสงคราม เมือง น.ส.เขมมิกา ชูสงคราม
268 ด.ต. เสน่ห์  ใจช่ืน เมือง นายอดิศยั ใจช่ืน
269 ร.ต.อ. ชวลิต  จนัทร์บ่อนอ้ย เมือง นายกิตติพงษ ์ จนัทร์บ่อนอ้ย
270 ร.ต.อ. สมศกัด์ิ  นวลโพยม เมือง นายนิพทัธพนธ์  นวลโพยม
271 พ.ต.ต. อุทยัรัตน์  จู่ท่ิน เมือง นายณฐัดนยั จู่ท่ิน,
272 ร.ต.ต. ประเสริฐ  หนูพิชยั เมือง นายธเนศพล  หนูพิชยั
273 ร.ต.อ. สมโชติ  แกว้มณี โมถ่าย นายสิทธินนท ์ แกว้มณี
274 ด.ต. สุชาติ  สุวรรณเนาว์ โมถ่าย นายภราดร  สุวรรณเนาว์
275 ด.ต. สุกิจ  รัตนูปกรณ์ วิภาวดี น.ส.กิตติยาภรณ์ รัตนูปกรณ์
276 ร.ต.ต. ธีรวฒิุ  ทยาวฒิุกลุ วิภาวดี นายธยาน์  ทยาวฒิุกลุ
277 ด.ต. นิพนธ์  พลภกัดี วิภาวดี นายณฐัพงษ ์ พลภกัดี
278 ร.ต.ท. ทรงธรรม  สุขศรี เวียงสระ น.ส.จิณณพดั  สุขศรี
279 ร.ต.อ. สาํเริง  สงอนุรักษ ์ เวียงสระ นายภูรินทร์  สงอนุรักษ์
280 พ.ต.ท. พิน  อินมาก เวียงสระ น.ส.พอฤทยั  อินมาก
281 ร.ต.อ. สุเมต  ทองอ่อน เวียงสระ นายปรัชนนัท ์ ทองอ่อน
282 ร.ต.อ. บาํรุง  มาไข่ เวียงสระ น.ส.นุ่มนวล  มาไข่
283 ร.ต.ท. ขจรเกียรติ  สวสัดี เวียงสระ นายเป่ียมลาภ  สวสัดี
284 ร.ต.ต. วิทยา  จรเสมอ เวียงสระ นายอานนท ์ จรเสมอ
285 ร.ต.ต. วิทยา  จรเสมอ เวียงสระ น.ส.เปรมกมล  จรเสมอ
286 ร.ต.ต. ณรงคศ์กัด์ิ  ติกขนา เวียงสระ น.ส.มณัฑนา  ติกขนา
287 ร.ต.ต. ปิยะนนัท ์ เน่ืองเยาว์ เวียงสระ ส.ต.ต.นพณฐั  เน่ืองเยาว์
288 ร.ต.ต. ปิยะนนัท ์ เน่ืองเยาว์ เวียงสระ น.ส.ณฐัณิชา  เน่ืองเยาว์
289 ร.ต.ต. โชคดี  ศิริรัตน์ เวียงสระ น.ส.สุกฤตาพชัร  ศิริรัตน์
290 ด.ต. ธงชยั  สงัเพชร เวียงสระ น.ส.อรอนงค ์ สงัเพชร
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291 ร.ต.ต. เรืองวิทย ์  นาคนอ้ย ศฝร.ภ.8 นายธีรภทัร์  นาคนอ้ย 
292 ร.ต.ต. เรืองวิทย ์  นาคนอ้ย ศฝร.ภ.8 น.ส.เกตน์สิรี  นาคนอ้ย 
293 พ.ต.อ. วิโรจน์   บาํรุง ศฝร.ภ.8 นายวิณฐัพล  บาํรุง
294 พ.ต.อ. วิชาญ   เครือรัตน์ ศฝร.ภ.8 น.ส.อรญา  เครือรัตน์
295 พ.ต.ท. จิรัชฌานนท ์  สุรกลุ ศฝร.ภ.8 น.ส.ปัณฑิตา  มาริ สุรกลุ
296 ด.ต. ปริญญา   บุญคง ศฝร.ภ.8 น.ส.ฐิติยา  บุญคง
297 พ.ต.อ. มารุต   คาํเลก็ ศฝร.ภ.8 นายนราวิชญ ์ คาํเลก็
298 ร.ต.ท. รุ่งโรจน์   ทองพรหม ศฝร.ภ.8 นายอภิรุจ  ทองพรหม
299 ร.ต.ต. สมชาย   ดวงมณี ศฝร.ภ.8 น.ส.นทัธิดา  ดวงมณี
300 พ.ต.ต. บณัฑิต   ประดิษฐส์าร ศฝร.ภ.8 นายธนัวา  ประดิษฐส์าร
301 ด.ต. วิรัตน์   ถนิมลกัษณ์ ศฝร.ภ.8 น.ส.วราภรณ์  ถนิมลกัษณ์
302 ด.ต. จเร   คาํหวาน ศฝร.ภ.8 น.ส.ชลธิชา คาํหวาน   
303 ร.ต.อ.หญิง วราลี    พทุธชาติ ศฝร.ภ.8 นายอาคเนย ์ ชุมชนะ
304 ร.ต.ต. สมศกัด์ิ   พรหมดวง ศฝร.ภ.8 น.ส.ดวงกมล  พรหมดวง
305 ร.ต.ต. จรัส   ทองปัสโนว์ ศฝร.ภ.8 นายกณภทัร  ทองปัสโนว์
306 พ.ต.ต. สมบติั   ทองดี ศฝร.ภ.8 นายคุณานนท ์ ทองดี
307 ร.ต.ต. ธเนศ   พงษจ์นัทร์เสถียร ศฝร.ภ.8 นายกนัตพงศ ์พงษจ์นัทร์เสถียร
308 ด.ต. ชาญณรงค ์  แสวงจิตร ศฝร.ภ.8 นายธีรภทัร  แสวงจิตร
309 ร.ต.ท. เชาวรัตน์    รุ่มจิตต์ ศฝร.ภ.8 น.ส.เหมือนฝัน  รุ่มจิตร
310 ด.ต. จารุวฒัน์   ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 น.ส.ปาลิตา  ทองใหญ่
311 ด.ต. อรุณ   เกิดแกว้ ศฝร.ภ.8 น.ส.ณฐันิชา  เกิดแกว้
312 ร.ต.ต. สมัฤทธ์ิ   หนกัแกว้ ศฝร.ภ.8 นายกรณุภคั  หนกัแกว้
313 ร.ต.ต. ธวชัชยั   ชูจิตร ศฝร.ภ.8 นายมณฑล  ชูจิตร
314 ด.ต. ทิชากร  สุรกลุ ศฝร.ภ.8 นายภูวนตัตรัย สุวรรณทอง
315 ร.ต.อ.หญิง อวยพร  สกลุรัตน์ ศพฐ ภ.8 น.ส. กลุณฐั สกลุรัตน์
316 ด.ต. วิชานนท ์ งามสง่า ศพฐ ภ.8 นาย ณฐันนท ์ งามสง่า
317 ร.ต.ท. ทนงศกัด์ิ  จาํเดิม ศพฐ ภ.8 นาย บริภสัณ์  จาํเดิม
318 ร.ต.ต. วรายทุธ  โลหิตธาดา ศพฐ ภ.8 นาย ภูธร  โลหิตธาดา
319 ด.ต.หญิง ดวงพร  จิรัฐติกาลกลุเวท ศพฐ ภ.8 นาย ปุณภทัร  จิรัฐติกาลกลุเวท
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320 ร.ต.อ.หญิง สมพิต  บุตรมาตา ศพฐ ภ.8 น.ส. วิมพว์ิภา  บุตรมาตา
321 ด.ต.หญิง แตงอ่อน  พฒุทอง ศพฐ ภ.8 เดก็ชาย ธนภทัร  เยน็แจ่ม
322 ด.ต. พงศกร  หอกแสง ศพฐ ภ.8 นาย วริทธ์ิ  หอกแสง
323 นาง ฉวีวรรณ  เพชรเกล้ียง สหกรณ์ ด.ญ.ธญัวรัตน์  เพชรเกล้ียง
324 ร.ต.อ. ชชัฤทธ์ิ  ขาวสุวรรณ เสวียด น.ส.บณัฑิตา  ขาวสุวรรณ
325 ร.ต.ท. พรสิทธ์ิ  วงศสุ์วฒัน์ เสวียด นายณฐัวฒัน์  วงศสุ์วฒัน์
326 ร.ต.ต. ชูชาติ   เพง็ปอภาร เสวียด น.ส.ชนิตา  เพง็ปอภาร
327 ร.ต.ต. ชูชาติ   เพง็ปอภาร เสวียด น.ส.ชวาลิน  เพง็ปอภาร
328 ด.ต. สิทธิชยั   นาคปน เสวียด น.ส.กนกรัตน์  นาคปน
329 ด.ต. เริงศกัด์ิ  นนัทเกษตร เสวียด น.ส.ณฐัลิณีย ์  นนัทเกษตร
330 ด.ต. อุดมศกัด์ิ  พรมสวาสด์ิ เสวียด นายเสฎฐวฒิุ   พรมสวาสด์ิ
331 ด.ต. สมบติั  จนัทรัตน์ เสวียด น.ส.แพรวรรณ จนัทรัตน์
332 ร.ต.อ. ศิวชั  เพียงล้ิม เสวียด น.ส.พฒัน์นรี   เพียงล้ิม
333 ร.ต.อ.หญิง จรัสดาว หิรัญรัตน์ บก.อก.ภ.8 น.ส.นพรัตน์  หิรัญรัตน์
334 ด.ต. ธวธุ  จนัทฤทธ์ิ บ่อผดุ นายธีราวฒิุ  จนัทฤทธ์ิ




























