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ระดับประถมศึกษา
ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

ระดับประถมปีที่ 1
1

13715 ด.ต.อิทธิพล ซื่อแท้

บก.ทล

ด.ช.อชิรพล ซื่อแท้

2

16341 ร.ต.อ.หญิงภัทรลดำ เหมือนพิทักษ์

บก.ปทส

ด.ช.ธิปติพัศ เหมือนพิทักษ์

3

12829 ด.ต.อนันต์ คงมำ

บก.ส.1

ด.ญ.ณัฏฐนันท์ คงมำ

4

17613 ว่ำทีพ่ .ต.ต.ธนกร จันทะเกิด

บก.ปคบ

ด.ญ.ชณัฏฐญำนิช จันทะเกิด

5

9750

กก.2 บก.ส.1

ด.ญ.ปวริศำ สอนศรี

6

17745 ด.ต.ไพวัลย์ พรหมนำ

บก.ทล

ด.ช.ภูวะสิทธิ์ พรหมนำ

7

13847 พ.ต.ท.หญิงอมรรัตน์ แก้วทอง

ฝทว.6 ทว

ด.ญ.สุวิชญำ แก้วทอง

8

13950 พ.ต.ท.หญิงสมหมำย แสงแก้ว

พฐ.จว.กำแพงเพชร

ด.ญ.ปริญญำภัทร์ แสงแก้ว

9

16024 พ.ต.ท.หญิงสุกัลยำ คณำศรี

พฐ.จว.ร้อยเอ็ด

ด.ญ.นภัสนันท์ กำญวิจิตร

10 13414 พ.ต.ท.ธัชกร ไชยสิทธิ์

ศพฐ.2

ด.ญ.พีรดำ ไชยสิทธิ์

11 14325 พ.ต.ท.ประธำน เขียวขำ

กก.ฝอ.บ.ตร

ด.ช.ศุภธัช เขียวขำ

12 13854 พ.ต.ท.หญิงวรินทรทิพย์ ลี้ประเสริฐ

ศพฐ.3

ด.ญ.พิมพ์อร ลี้ประเสริฐ

13 12035 ด.ต.หญิงพรรณี แก้วจันทร์

ศพฐ.9

ด.ช.พชร ปำนศิลำ

14 11578 ด.ต.หญิงพัชรี กมุทชำติ

พฐ.จว.ลพบุรี

ด.ช.พัชรพล กมุทชำติ

15 13102 พ.ต.ท.หญิงสุชำดำ กัวหำ

พฐ.จว.ประจวบฯ

ด.ญ.ธิสตยำ ลิบลับ

16 17970 ส.ต.ท.ณัฐธนนท์ แฮดเมย

ศพฐ.2

ด.ช.จิรชยุตม์ แฮดเมย

17 17184 ร.ต.อ.พรพศ เจริญชนม์

ศพฐ.2

ด.ช.กิตติภัทร เจริญชนม์

18 14595 พ.ต.ท.หญิงวิชญำ รำมสมภพ

ศพฐ.1

ด.ช.พชรเดช รำมสมภพ

19 13719 ด.ต.จตุพล ภูลำ

สภ.เมืองชัยนำท

ด.ช.ภูมิพัฒน์ ภูลำ

20 16195 ด.ต.ปัณณวิชญ์ เพชรงำม

บก.ปคม

ด.ญ.อชิรญำ เพชรงำม

ด.ต.พลำกร สอนศรี

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

21 17302 ด.ต.พีรยุทธ์ จักรสำร

กก.2 บก.ส.1

ด.ญ.ธัญนันท์ จักรสำร

22 9504

กก.5 บก.ส.1

ด.ช.กฤตบุญ บุญสนิท

23 13696 ด.ต.ชัยณรงค์ ปฐมวงศ์

บก.ส.3

ด.ช.ณธรรศ ปฐมวงศ์

24 17949 ด.ต.ชยพล พงษ์พิพัฒน์ไพศำล

บก.ปทส

ด.ช.ณิชพน พงศ์เสนำ

25 16522 พ.ต.ต.สมศักดิ์ แสวงผล

กก.สส.บก.น.9

ด.ช.พีรวิชญ์ แสวงผล

26 12455 ด.ต.นิยม พรำนเนื้อ

บก.ส.3

ด.ช.ชวนำกร พรำนเนื้อ

27 11562 ร.ต.ต.ฉลอง เกิดทรัพย์

บก.ปคม

ด.ช.รณกร เกิดทรัพย์

28 15020 พ.ต.ท.หญิงชินำนำฏ สุคนธมัต

สพฐ.ตร

ด.ช.พงศภัค เนติพัฒน์

29 12429 ด.ต.เพชร สุขเต็มดี

บก.ส.3

ด.ญ.ชุติกำญจน์ สุขเต็มดี

ด.ต.อำนำจ บุญสนิท

ระดับประถมปีที่ 2
1

17405 ด.ต.ปรัชญำ นงค์พรมมำ

บก.ป

ด.ญ.จิรัชญำ นงค์พรมมำ

2

11579 ด.ต.หญิงรินภำ เลิศดี

ฝทว.6 ทว

ด.ญ.ภำนรินทร์ เลิศดี

3

12394 ด.ต.ยศพนธ์ แดงอำจ

บช.ส.3

ด.ญ.ชญำนิศ แดงอำจ

4

13750 ด.ต.ศุภเสกข์ เพชรดี

บก.ทล

ด.ญ.อัญชลีพร เพชรดี

5

15416 ด.ต.หญิงเยำวธิดำ ศรีทอง

ภ.จว.นครศรีธรรมรำช

ด.ญ.เกชิฎำ อยู่พิทักษ์

6

12824 ด.ต.สุทิวัส หมัดอำหลี

บก.ส.1

ด.ญ.นพรดำ หมัดอำหลี

7

15566 ด.ต.หญิงนุจณี วงค์คำ

ศพฐ.4

ด.ช.พลกฤต โกพลรัตน์

8

15312 ร.ต.อ.หญิงสมหญิง พินโต

พฐ.จว.นครสวรรค์

ด.ช.คีตณัฐฏ์ ศิริมหำ

9

12974 ด.ต.สุทธิ นรำพิทักษ์

บก.รฟ

ด.ญ.ศศิกำญจน์ นรำพิทักษ์

10 16683 ด.ต.ชำญชัย จันทรวงศ์เกษม

บก.ทล

ด.ญ.เขมินทรำ จันทรวงศ์เกษม

11 12201 ด.ต.ธนภัทร จันทร์ศรีชั้น

บก.ปคม

ด.ญ.โยษิตำ จันทร์ศรีชั้น

12 13923 พ.ต.อ.ธีรนันต์ นคินทร์พงษ์

ศพฐ.10

ด.ช.ธีระพงศ์ นคินทร์พงษ์

13 13294 พ.ต.อ.นิตินัย ไชยพิเดช

บก.ส.4

ด.ช.ภัทร์ ไชยพิเดช

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

14 13048 พ.ต.ท.หญิงธนกร กันนำ

ศพฐ.6

ด.ช.ภณธกฤช นวลเสน่ห์

15 16390 ร.ต.อ.หญิงดวงใจ ดำสง

ศพฐ.9

ด.ช.ธนัตถ์กิตติ์ พลภำกิจ

16 13745 ด.ต.อภิสิทธิ์ เนื่องพัฒน์

กก.2 บก.ส.1

ด.ญ.พิชญทัฬน์ เนื่องพัฒน์

17 16252 ด.ต.หญิงเพ็ญนภำ ทองพุ

บก.รน

ด.ช.ปรัตถกร พรมด้ำว

18 15723 ร.ต.อ.วรินทร พ่อนุ้ย

ศพฐ.1

ด.ช.นวพัท พ่อนุ้ย

19 9985

บช.ส

ด.ช.พิชยพล เอ็งสุโสภณ

20 11139 ด.ต.ปัญญำ โพธิท์ อง

พฐก

ด.ช.ปัญภัชร โพธิท์ อง

21 17326 ด.ต.ถวิล วรพัฒนำ

บก.รฟ

ด.ญ.กุลธิดำ วรพัฒนำ

22 15653 พ.ต.ท.หญิงวิมลศิริ อมรไชย

พฐ.จว.อุบลรำชธำนี

ด.ญ.ภัทรอมร อมรไชย

23 13960 พ.ต.ต.หญิงพรทิพำ ประเสริฐ

พฐก

ด.ช.ปิติพงศ์ ภำยศรี

24 12811 ด.ต.หญิงกันตินันท์ สุขสี

ตม.จว.สระแก้ว

ด.ช.ปุณณวรรธน์ สุขสี

25 14876 ด.ต.หญิงสุดำพร พันคง

ศพฐ.9

ด.ช.ธนำวิน ใจดี

26 15838 ด.ต.ณรงค์ บุญเรือง

บก.อก.บช.ส.

ด.ญ.กัญญำรัตน์ บุญเรือง

27 14630 ด.ต.วรพัฒน์ เปรมสุข

บก.ส.3

ด.ญ.ปุญญพัฒน์ เปรมสุข

28 7572

บก.ทท.3

ด.ญ.ปำนรพี ปรีชำ

29 16854 ส.ต.อ.ทองพูน สนิทพล

บก.ส.3

ด.ช.กฤตภำส สนิทพล

30 16867 ส.ต.อ.ไชยนันท์ เหลำคำ

บช.ส

ด.ช.นพรัตน์ เหลำคำ

ร.ต.ท.อำพล เอ็งสุโสภณ

ด.ต.เพียงเดือน ปรีชำ

ประถมศึกษำปีที่ 3
1

12998 ร.ต.อ.ธัญญวัฒน์ ดวงเกษ

ศพฐ.4

ด.ญ.ฐิติชญำ ดวงเกษ

2

12405 ร.ต.อ.ชำตรี คำปล้อง

ภ.จว.อุตรดิตถ์

ด.ช.ชชนน คำปล้อง

3

16570 ด.ต.รำชศักดิ์ ผลทรัพย์

บก.ส.1

ด.ญ.พีรดำ ผลทรัพย์

4

17283 ด.ต.อรุณศักดิ์ แดงอำจ

สน.ลำดกระบัง

ด.ญ.วัลลภำ แดงอำจ

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

5

11640 ร.ต.อ.อัครัช ถิ่นสุข

บช.ตชด

ด.ญ.ปัญจรัศม์ ถิ่นสุข

6

16365 พ.ต.ต.ชนำวีร์ ไชยเหล็ก

ศพฐ.5

ด.ญ.วรัญรดำ ไชยเหล็ก

7

17340 พ.ต.ท.หญิงญำณิสร ประสงค์

สพฐ.ตร

ดญ.ศิรภัสสร ประสงค์

8

13690 ร.ต.อ.ธรรศ ทรัพย์บัว

บก.ส.3

ด.ช.ทัตเทพ ทรัพย์บัว

9

8189

บก.ปคม

ด.ญ.สุพิชฌำย์ ผอมสวัสดิ์

10 12650 พ.ต.ท.หญิงวิมลธรำ พำลี

ศพฐ.1

ด.ช.กษิดิ์เดช พำลี

11 12894 พ.ต.ท.โกศล มีควำมดี

บก.ส.2

ด.ญ.ณิชำกร มีควำมดี

12 13857 ว่ำทีร่ .ต.อ.ธนบูรณ์ ธัชศฤงคำรสกุล

พฐ.จว.ระนอง

ด.ญ.กุลนภำ ธัชศฤงคำรสกุล

13 14465 พ.ต.ท.ชำญวุธ เต็งสุวรรณ

บก.ส.1

ด.ช.ชำญเดช เต็งสุวรรณ

14 12590 ด.ต.อุทัย หวังช่วยกลำง

ทท

ด.ช.ภูริณัฐ หวังช่วยกลำง

15 18057 ร.ต.ต.ยุติธรรม พำกเพียร

พฐ.จว.สุรินทร์

ด.ญ.ทักษอร พำกเพียร

16 14456 พ.ต.ท.ภูดิศกุล สำรภักดิ์

บก.ส.1

ด.ญ.กุลภรณ์ สำรภักดิ์

17 17671 ส.ต.ท.เอกลักษณ์ วิทังจีน

บก.ส.4

ด.ญ.ลัลน์ลลิต วิทังจีน

18 18411 ด.ต.ศุภสวัสดิ์ มำกบุญดี

กก.3 บก.ส.1

ด.ญ.อริสำ มำกบุญดี

19 7182

บก.รน

ด.ญ.เบญญำ จันชูกลิ่น

20 16723 ส.ต.อ.จิรวัฒน์ ประทุม

บก.ส.3

ด.ช.คุณำกร ประทุม

21 15124 ด.ต.หญิงพัชรี วรรณพฤกษ

ศพฐ.4

ด.ช.ชญำนนท์ จันนำฝำย

22 16331 พ.ต.ต.ธำนินทร์ ทัดระเบียบ

ศพฐ.10

ด.ช.กีรัชต์ ทัดระเบียบ

23 9274

ด.ต.ชัยนำท บัวแก้ว

บก.ส.3

ด.ญ.ณิชนันท์ บัวแก้ว

24 13652 ด.ต.จุฬำพงศ์ ทัศพร

บก.ส.1

ด.ช.ชยธร ทัศพร

25 6893

พฐ.จว.อุบลรำชธำนี

ด.ช.กวินทร์ โชคชัย

ศพฐ.9

ด.ญ.อนันตญำ กำเหนิดผล

ด.ต.หญิงภัทรำ ผอมสวัสดิ์

ด.ต.หญิงอุดมลักษณ์ แสงรักษำ

ด.ต.หญิงแสงอรุณ ศิลำรักษ์

26 17298 ด.ต.หญิงปิยนันท์ ยิ้มวัลย์

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

27 15285 ด.ต.โชค แก้วสุข

บก.ส.3

ด.ช.ศิษฏ์ แก้วสุข

28 11529 ด.ต.ธวัฒชัย รำชคม

บก.รฟ

ด.ญ.ภำสุนัน รำชคม

29 14914 พ.ต.ท.ชำนำญ เชียงนำงำม

บก.ส.2

ด.ช.ชัยยศ เชียงนำงำม

30 18136 ด.ต.ชัยวัฒน์ บำเพ็ญศิลป์

สภ.บำเจำะ

ด.ญ.ฌีรีล บำเพ็ญศิลป์

31 17843 ส.ต.ท.หญิงอัญพัชญ์ สกุลวิจิตรวงษ์

บก.อก.บช.ส

ด.ญ.ศิญำรัตน์ สกุลวิจิตรวงษ์

32 17066 ส.ต.อ.ธีรเชษฐ์ อินทร์หอม

บก.น.8

ด.ญ.วรินทิรำ อินทร์หอม

33 14571 ด.ต.ธนกฤษณ์ โสตถิบัณฑิต

บก.ทท

ด.ช.คุณอนันท์ โสตถิบัณฑิต

34 17452 ด.ต.หญิงศิริตำ สุดวรรค์

ศพฐ.5

ด.ช.สุภเวช สุดวรรค์

35 12032 ด.ต.หญิงณิชมน ใจซื่อ

ศพฐ.9

ด.ญ.ชัญญำนุช ใจซื่อ

36 11510 ด.ต.หญิงวรำภรณ์ ขุ่ยหนองบัว

ศพฐ.1

ด.ช.คมชำญ ขันอ่อน

37 15011 ด.ต.หญิงจุลีรัตน์ สำเร

ศพฐ.10

ด.ช.พีรพัฒน์ ลำสำ

38 11575 ด.ต.พิชิต ตรีโอษฐ์

ฝทว.7 ทว

ด.ช.ชิษณุชำ ตรีโอษฐ์

39 17146 ส.ต.อ.ปำนศักดิ์ ผุดวรรณำ

บก.ส.2

ด.ญ.มนัสนันท์ ผุดวรรณำ

40 18289 ด.ต.อดิศักดิ์ บุรงค์

บช.ก

ด.ช.อธิศำ บุรงค์

41 14647 พ.ต.ท.บันลือพัฒน์ งำมสะพรั่ง

บก.ส

ด.ช.กิติพัฒน์ งำมสะพรั่ง

42 13528 ร.ต.ท.หญิงชญำณิศำ โวหำร

ภ.3

ด.ช.ชิษณุชำ สัพจะโปะ

43 10535 พ.ต.ท.ถิรภัทร ภัททิยธนสำร

บก.ปอศ

ด.ช.กรรณ ภัททิยธนสำร

ประถมศึกษำปีที่ 4
1

14879 ร.ต.อ.หญิงรวงทอง สุวรรณเวียง

บก.ตม.2

ด.ญ.บุษรำคัม คำใบ

2

15994 ด.ต.หญิงจำรุวรรณ แก้ววิจิตร

ศพฐ.2

ด.ญ.รวิภัทร แก้ววิจิตร

3

16697 ด.ต.ธวัชชัย เพ็ชรบุรี

กก.5 บก.ส.1

ด.ญ.อภิชญำ เพ็ชรบุรี

4

11138 ด.ต.หญิงสุบรรณ มำลำบำล

ฝทว.4 ทว

ด.ญ.วรกมล เดชน้อย

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

5

18341 ว่ำทีพ่ .ต.ท.หญิงนงนุช รัศมี

สกพ

ด.ญ.พลอยพรำว รัศมี

6

12008 ร.ต.อ.วันชัย ศิริภิรมย์

ศพฐ.4

ด.ญ.กมลลักษณ์ สนธิศรี

7

15427 พ.ต.ท.หญิงกรปภำ ชัยนนท์นอก

พฐ.จว.นครสวรรค์

ด.ญ.ชลรัตน์ ชัยนนท์นอก

8

13882 พ.ต.ท.หญิงสุรดำ มหันตะกำศรี

ศพฐ.2

ด.ช.รชต มหันตะกำศรี

9

8518

สนง.กฏหมำยฯ

ด.ช.กัณตภณ เชื้อช่ำง

10 16669 ว่ำทีร่ .ต.อ.หญิงฐิติรัตน์ ทุมสิงห์

สพฐ.ตร

ด.ญ.กรวรรณ รังศรีแก้ว

11 16137 ร.ต.ต.สรรเสริญ ขำวขำ

บก.ปทส

ด.ญ.สวรัชช์ ขำวขำ

12 11419 พ.ต.ท.หญิงอุไรรัตน์ เฉลิมแสน

พฐ.จว.กำฬสินธุ์

ด.ช.ธนเดช เฉลิมแสน

13 18023 ส.ต.ท.อัครัช คชหิรัญ

บก.สสท.สทส.ตร

ด.ญ.มนัสนันท์ คชหิรัญ

14 16340 ด.ต.วสุชำ พรหมสวัสดิ์

บก.ส.1

ด.ช.วิศลย์ พรหมสวัสดิ์

15 14049 ด.ต.หญิงจีระนุช ศรีชำติ

ศพฐ.4

ด.ญ.รติกร ศรีชำติ

16 12937 พ.ต.ท.เกียรติก้อง เงินสง่ำ

พฐ.จว.กำฬสินธุ์

ด.ญ.ก้องกฤติญำ เงินสง่ำ

17 16303 พ.ต.อ.เอกกมนต์ พงชูเกียรติ

บก.ตม.4

ด.ญ.กัญวรำ พงชูเกียรติ

18 17394 พ.ต.ท.พิทักษ์ แดงสันเทียะ

พฐ.จว.สุรินทร์

ด.ญ.ชญำณ์นันท์ แดงสันเทียะ

19 11092 พ.ต.อ.สันติภำพ สมบัตินันท์

พฐ.จว.หนองบัวลำภู

ด.ญ.สิริกร สมบัตินันท์

20 15659 ด.ต.หญิงสุดำรัตน์ สัตยำบรรพ

บก.รฟ

ด.ช.ปภำวิน สัตยำบรรพ

21 10689 ด.ต.ณรงค์ บูรณบุตร

บก.รฟ

ด.ญ.ศิรำกร บูรณบุตร

22 7291

ฝทว.2 ทว

ด.ญ.วิชญำพร ไข่ทอง

23 17154 ด.ต.กฤษณำ ถูกศรี

บก.ส.3

ด.ญ.กฤตชญำดำ ถูกศรี

24 14178 พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร

ภ.จว.รำชบุรี

ด.ช.แทนไท ทิพเนตร

25 14474 ด.ต.วัฒนำ เอี่ยมสะอำด

ภ.จว.มหำสำรคำม

ด.ช.กฤตภำส เอี่ยมสะอำด

26 10092 ด.ต.ธนกร ศรีณรงค์

บช.ส

ด.ช.ภูวิศ ศรีณรงค์

พ.ต.ท.หญิงประพร เติมเกำะ

ร.ต.อ.หญิงวำรุณี วำปีโกมล

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

27 10041 ด.ต.หญิงอรัญญำ วงษ์จันทร์แดง

สตม

ด.ช.วชิรวิชญ์ มัสกำร

28 12167 ด.ต.ไพโรจน์ ชูวงศ์

ภ.จว.นครศรีธรรมรำช

ด.ญ.สุชญำ ชูวงศ์

29 6992

บก.ส.3

ด.ญ.ณฐรดำ อรชร

30 12215 ด.ต.หญิงบุญพำ สุขสวัสดิ์

ศพฐ.9

ด.ญ.ถำวรีย์ สุขสวัสดิ์

31 9597

ภ.จว.ยโสธร

ด.ญ.คณัสวรรณ เพชรพัลลภ

32 14023 ร.ต.ต.พงศกรณ์ วงศ์วัฒนวิบูลย์

บก.ส.1

ด.ญ.สิริพร วงศ์วัฒนวิบูลย์

33 15275 ด.ต.สมศักดิ์ อรัญมิตร

ศพฐ.4

ด.ช.จิรโสภณ อรัญมิตร

34 13835 ด.ต.กิจติวัธน์ คุ้มห้ำงสูง

บก.ส.3

ด.ช.ศิริบูรณ์ คุ้มห้ำงสูง

35 9166

ด.ต.หญิงสุภำ ธนสมบัติ

ศพฐ.9

ด.ช.เธียรวิชญ์ ยุงคุณ

36 7347

ด.ต.หญิงวรำภรณ์ สุขลำภ

ศพฐ.6

ด.ช.ภำนุกร แก้วเยื้อง

37 18199 ส.ต.ท.หญิงรมิตำ ธรรมสอน

บก.อก.สพฐ.ตร

ด.ช.ดรัณภพ ธรรมสอน

38 17300 ด.ต.หญิงสุนันทำ สโมสร

ศพฐ.9

ด.ช.เมธำสิทธิ์ สโมสร

39 12150 พ.ต.ท.สมศักดิ์ รัศมีจันทร์

ศพฐ.1

ด.ช.รณกร รัศมีจันทร์

40 12883 ด.ต.ชนันธร ชุมเปีย

บก.ป

ด.ญ.กรวรรณ ชุมเปีย

พ.ต.ท.ประเชิญ อรชร

พ.ต.ต.หญิงกำญจนำ เพชรพัลลภ

ระดับประถมปีที่ 5
1

14431 ร.ต.ต.หญิงประทุมพร ประศรีศิลป์สกุล ศทก.สทส

ด.ญ.พุฒิพร พฤฒิจิระวงศ์

2

16685 ด.ต.มนตรี นิลสำร

บก.ส.1

ด.ญ.ปุญชญำ นิลสำร

3

15162 ร.ต.ท.หญิงอำรีรัตน์ ภูว่ ิไล

ฝอ.3 บก.อก.บช.ก

ด.ญ.พำทินธิดำ พิศเพ็ง

4

15366 ด.ต.หญิงสุภำภรณ์ พรมแก้ว

ศพฐ.9

ด.ช.ภัทรชัย ชูหนู

5

17397 ร.ต.อ.กฤตพล ชำญณรงค์

สนง.จเรตำรวจ

ด.ญ.กันติชำ ชำญณรงค์

6

14551 พ.ต.ท.อัมพร สอนสี

ศพฐ.4

ด.ช.เดชำวัต สอนสี

7

7964

ศพฐ.7

ด.ญ.ธนัญญำ จันโท

8

17956 พ.ต.ท.พรชัย โฆษิตสุรังคกุล

กองตำรวจสื่อสำร

ด.ญ.ปำณิสรำ โฆษิตสุรังคกุล

9

10831 พ.ต.ท.หญิงสรรัตน์ เผือกมงคล

สตม

ด.ช.พศิน เผือกมงคล

พ.ต.ท.หญิงอิ่มใจ จันโท

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

10 13226 ด.ต.ประสิทธ์ เกตุกำหลง

บก.ทล

ด.ญ.พำขวัญ เกตุกำหลง

11 11250 ร.ต.อ.สุนทร ผอมสวัสดิ์

สนง.กฏหมำยฯ

ด.ช.ภัทรทร ผอมสวัสดิ์

12 16696 ด.ต.วีรวัฒน์ บุญชูคง

บก.ส.1

ด.ช.วีรำกร บุญชูคง

13 16254 นำยศรำวุฒิ เทียวประสงค์

ด.ญ.จิรัชชญำ เทียวประสงค์

14 18374 ด.ต.จักกฤษณ์ สำยรัตน์

บก.ทท

ด.ญ.ณัฐกฤตำ สำยรัตน์

15 11267 พ.ต.ท.หญิงปรำนี นวลนุกูล

สพฐ.ตร

ด.ญ.ธันยพร นวลนุกูล

16 14235 ด.ต.หญิงศรินรัตน์ กุลจิตติชุติพร

บช.ก

ด.ญ.กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร

17 17984 ด.ต.ไพรวัลย์ จันทร์นำค

กก.3 บก.ส.1

ด.ช.ชวิน จันทร์นำค

18 15552 ด.ต.จักรกฤษณ์ พวงเพชร

พฐ.จว.สุรินทร์

ด.ญ.ศุภกำณต์ พวงเพชร

19 17370 ร.ต.อ.วินิต พรหมบุญแก้ว

ภ.จว.พัทลุง

ด.ช.กัญชร พรหมบุญแก้ว

20 14980 ด.ต.ยุทธนำ คงประพันธ์

บก.ปทส

ด.ช.สันติภำพ คงประพันธ์

21 9290

บก.ส.2

ด.ช.ปรมัตถ์ ทองกูล

22 11304 ด.ต.หญิงภีรพันธ์ สุขมำ

ศพฐ.6

ด.ช.ชยพันธ์ สุขมำ

23 15190 ด.ต.ไกลศร ทุมประดิษฐ์

บก.รน.

ด.ช.ปรินทร ทุมประดิษฐ์

24 17241 ร.ต.อ.เรวัตร นุ้ยฉิม

ศพข

ด.ช.ภำนุวัชร นุ้ยฉิม

25 14714 ด.ต.ณัฐพล วิริยอนันตกุล

ศพฐ.5

ด.ญ.ณัฐณิชำ วิริยอนันตกุล

26 16237 ด.ต.ไมตรี เรียงรวบ

สตม

ด.ช.กมลภพ เรียงรวบ

27 12593 ด.ต.หญิงสุภำพร ผิวสวัสดิ์

พฐ.จว.เลย

ด.ญ.ณิชกำนต์ ผิวสวัสดิ์

28 6886

ศพฐ.1

ด.ญ.พิสุทธิชำ ปิน่ เงิน

29 18132 ด.ต.สมภพ จุ้ยศิริ

บก.ปอศ

ด.ญ.รัตน์ชนก จุ้ยศิริ

30 14712 ด.ต.อรรถวิทย์ ศรีชัวชม

ศพฐ.6

ด.ช.ศุภณัฐ ศรีชัวชม

31 14520 ด.ต.หญิงนันท์นภัส ต่อคุ้ม

พฐ.จว.ลพบุรี

ด.ช.ก้องภพ ต่อคุ้ม

32 9756

บก.ส.1

ด.ช.ณฐกร อำรีรมย์

33 10921 พ.ต.ต.หญิงศิริรัตน์ สำยสุด

พฐ.จว.ยโสธร

ด.ช.ศุภณัฐ สำยสุด

34 14253 ร.ต.ต.พงศ์ปณต เกษรบัว

บก.รน

ด.ญ.พัชรพร เกษรบัว

35 14377 พ.ต.ท.หญิงพูนทรัพย์ พิพิธหิรัญกำร

ศพฐ.4

ด.ช.จิรวัฒน์ ชัชวำลรัตน์

ด.ต.คมกฤต ทองกูล

ร.ต.อ.หญิงวำสนำ ปิน่ เงิน

ด.ต.นิวัชร์ อำรีรมย์

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

36 13768 ร.ต.อ.ประทีป คำภิระ

ภ.จว.น่ำน

ด.ญ.ปรำณปรียำ คำภิระ

37 11632 ด.ต.ภูษิต เข็มขัดสุวรรณ

กก.2 บก.ส.1

ด.ญ.กัญญำภัค เข็มขัดสุวรรณ

38 13922 ร.ต.อ.ภำณุเมศวร์ จินต์จิรโชติ

บก.ส.1

ด.ญ.วรญำ ตติยจงสุข

39 16313 ด.ต.หญิงกีวำนัน แก้วสิมมำ

ศพฐ.4

ด.ช.อภิวิชญ์ ประเสริฐศรี

40 6354

กก.1 บก.ส.2

ด.ญ.ณัฐฐิญำ คุณำรูป

41 12214 ร.ต.อ.ประวิทย์ ชินวงศ์

สภ.เมืองประจวบ

ด.ญ.ปิยวรรณ ชินวงศ์

42 7565

ฝทว.4 ทว

ด.ญ.ณัฏฐณิชำ เอี้ยววิจิตรจำรุ

43 18432 ด.ต.ชยุต เจริญรัตชำติ

บก.ส.1

ด.ญ.ธนิดำ เจริญรัตชำติ

44 13609 ด.ต.รังสรรค์ ศุภษร

บก.ปอศ

ด.ญ.ณัฐวรำ ศุภษร

45 15986 ร.ต.อ.หญิงทิพปภำ ธรรมอักษร

ภ.จว.น่ำน

ด.ช.จักริน ธรรมอักษร

46 14494 ด.ต.อัครพล แก้วแจ่ม

บก.ส.1

ด.ช.ปฐมพร แก้วแจ่ม

47 14776 ด.ต.สำยันต์ ชูฤทธิ์

กก.1 บก.ส.2

ด.ช.กฤษฏ์ ชูฤทธิ์

ร.ต.อ.ธนำกร คุณำรูป
ด.ต.หญิงดรุณี เอี้ยววิจิตรจำรุ

ระดับประถมปีที่ 6
1

13889 พ.ต.ท.หญิงวรำงคณำ เทีย่ งธรรม

พฐ.จว.สุรินทร์

ด.ญ.วณำนันท์ ดวงจันทร์โชติ์

2

17316 ด.ต.ธนเดช ปำธะรัตน์

บ.ตร

ด.ญ.รวีนิภำ ปำธะรัตน์

3

15818 ร.ต.อ.สัญญลักษ์ สังขะภักดี

บก.น.2

ด.ช.อภิลักษณ์ สังขะภักดี

4

11243 ร.ต.อ.สุวิทย์ สำริโย

ฝทว.4 ทว

ด.ญ.ปนิสตำ สำริโย

5

17905 ด.ต.จิตกร กันยำ

ศพฐ.3

ด.ช.ภูตะวัน กันยำ

6

18114 พ.ต.อ.สรำวุธ จงจิต

ศพฐ.10

ด.ช.ดรณ์ จงจิต

7

15214 ร.ต.อ.หญิงปุณญพัฒน์ เผ่ำภูธร

ภ.จว.ร้อยเอ็ด

ด.ญ.ศศิธร เผ่ำภูธร

8

14911 ด.ต.หญิงสุวภัทร พวงมะเทศ

ศพฐ.3

ด.ญ.ณัฐณิชำ พวงมะเทศ

9

10351 ร.ต.อ.อนุชิต วำนิช

บก.ส.2

ด.ญ.พิชญำ วำนิช

บก.รน

ด.ญ.ฐำยิกำ ชั้นตรำ

11 16213 ด.ต.หญิงนำตยำ ภูน่ ำค

บก.ส.1

ด.ญ.ชุติมณฑน์ ภูน่ ำค

12 17955 พ.ต.ท.กรธัช วณิชยำนุกูล

ศพฐ.3

ด.ช.กรฤต วณิชยำนุกูล

13 15810 พ.ต.ต.ชยธร ถวิลเพชรสกุล

บก.ทล

ด.ช.ภูมิรพี ถวิลเพชรสกุล

10 5199

ร.ต.ต.ธำนี ชั้นตรำ

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

14 18437 ด.ต.สนธิชัย สุขอิ่ม

พฐ.จว.ตำก

ด.ช.วิธิกรณ์ สุขอิ่ม

15 14758 ด.ต.หญิงอัญชลี โพธิส์ ุข

พฐก

ด.ช.มิ่งแมน โพธิส์ ุข

16 11713 ว่ำทีร่ .ต.ท.บุญช่วย ชำนำญค้ำ

บก.ส.1

ด.ช.ธนวิชญ์ ชำนำญค้ำ

17 15365 พ.ต.ท.ปภังกร คำหน้อย

ศพฐ.5

ด.ญ.พรลภัส ยูชิโบริ

18 7333

บช.ส

ด.ญ.อธิศำ แซ่โค้ว

19 16952 ด.ต.ปกรณ์เกียรติ สุทธิพงศ์พันธ์

ศพฐ.5

ด.ญ.พิรดำ สุทธิพงศ์พันธ์

20 18046 ร.ต.อ.หญิงนุติฑิตำ หมวดหอม

ศพฐ.2

ด.ญ.ปัญสิริย์ หมวดหอม

21 7287

ด.ต.หญิงจันทร์บุรินทร์ รัตนบุตร

ฝทว.3 ทว

ด.ช.ประณิธำน อ้อยแขม

22 7068

ด.ต.สมชำย อำจหำญยิ่ง

กก.2 บก.ส.1

ด.ช.ศุภชัย อำจหำญยิ่ง

23 9960

ด.ต.ชุมพล คงสัตย์

บก.ทล

ด.ช.พฤทธิพงษ์ คงสัตย์

24 18216 ร.ต.อ.หญิงสุดำดวง เรืองสุข

ศพฐ.4

ด.ช.ธนวัฒน์ บัณฑจิต

25 15494 ด.ต.หญิงศิรำณี อำตมียะนันท์

บก.ปทส

ด.ญ.วิมลสิริ อำตมียะนันท์

26 5471

บก.ส.3

ด.ญ.ประกำยทิพย์ เหลำเพิม่

27 10737 ด.ต.วิชัย นิติยะกุล

บก.ตม.2

ด.ช.ธรรมวุฒิ นิติยะกุล

28 12995 ด.ต.มงคล นัดหำ

ศพฐ.2

ด.ญ.วรัชยำ นัดหำ

29 18509 ด.ต.อิสระ หิมะคุณ

บก.ส.3

ด.ญ.ศศิวิภำ หิมะคุณ

30 15028 ด.ต.หญิงประทุมวรรณ พำหุมันโต

ภ.จว.สงขลำ

ด.ช.จิรภำส นิติไชย

31 8430

ด.ต.โชติอนันต์ นำคสิงห์ครำญ

บก.ส.2

ด.ช.ชิติพันธ์ นำคสิงห์ครำญ

32 9178

ด.ต.หญิงผุสดี สุวรรณรัตน์

ศพฐ.5

ด.ญ.นัทธมน นวลดี

33 14660 ร.ต.อ.หญิงเยำวณำ มณฑำรักษ์

บก.อก.ภ.9

ด.ญ.ช่อฟ้ำ มณฑำรักษ์

34 15197 ด.ต.ไมตรี พุดแดง

ทว

ด.ช.นัฐธิภูมิ พุดแดง

35 15784 ร.ต.อ.หญิงจตุพร พึงสถิตย์

กก.4 บก.รน

ด.ช.ปคุณ สร้อยเพ็ชร

36 6927

พฐ.จว.กำฬสินธุ์

ด.ญ.พิมพ์วลัญช์ สันหะ

ศพฐ.4

ด.ช.พุฒิพงษ์ แก้วมะเริง

ด.ต.หญิงนงนุช เพิม่ สินธุ

ร.ต.อ.ถำวร เหลำเพิม่

ด.ต.หญิงอุไรวรรณ เปิน่ วงศ์

37 11748 ด.ต.ชุมพล แก้วมะเริง

ระดับมัธยมศึกษาและปวช.
ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1
1 18459 ด.ต.พชร แคล้วโยธำ

พฐ.จว.อุทัยธำนี

ด.ญ.ณิชำภัทร แคล้วโยธำ

2 2271 ร.ต.ต.พงษ์ชิต จำปำทอง

บก.ส.1

ด.ญ.พอเพียง จำปำทอง

3 5938 ด.ต.อร่ำม สุขคำเม

บก.ส.3

ด.ญ.ฐิตำพร สุขคำเม

4 13267 พ.ต.ท.หญิงวรำภรณ์ วิวัฒนไพศำล

พฐ

ด.ญ.พัทธนันท์ วิวัฒนไพศำล

5 11416 ด.ต.สมชำย คงอิ้ว

พฐ.จว.มหำสำรคำม

ด.ญ.วรวลัญช์ คงอิ้ว

6 18058 พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล

สพฐ.ตร

ด.ญ.พิมพ์ชนก นันทมงคล

7 10604 ด.ต.ฉัตรชัย เภรีกล

บก.ส.3

ด.ญ.ธัญชนก เภรีกล

8 18319 พ.ต.ต.หญิงวัชรำภรณ์ วำยโศกำ

ศพฐ.4

ด.ญ.ธรำรัตน์ ไชยเดช

9 6926 ด.ต.หญิงมณี ปักกำโต

ศพฐ.3

ด.ญ.รักษ์มณี ปักกำโต

10 15783 ด.ต.หญิงศุภรำภรณ์ ขุนหมำด

ภ.จว.พัทลุง

ด.ญ.พิมพ์ญำดำ ขุนหมำด

11 14025 ร.ต.ต.แมนฤทธิ์ กำฬภักดี

พฐ.จว.สิงห์บุรี

ด.ญ.อัญชิษฐำ กำฬภักดี

12 13972 ร.ต.อ.สมชำย มีรอด

บก.รฟ

ด.ญ.สุธำสินี มีรอด

13 15962 พ.ต.ท.หญิงบัณชิต สมพงษ์

ศพฐ.1

ด.ญ.วิลย์ชิศำ คมขำ

14 10197 ด.ต.วิชำญ ทองสง่ำ

บก.ส.2

ด.ญ.กัลยกร ทองสง่ำ

15 13489 ด.ต.ประเสริฐ กว้ำงนอก

บก.ทล

ด.ช.กนกพล กว้ำงนอก

16 16585 ด.ต.ชินกฤต ชำติรักษำ

บก.มหด.รอ.904

ด.ญ.ภิญณิศำ ชำติรักษำ

17 10380 ด.ต.ไก่แก้ว จันโท

ศพฐ.7

ด.ช.วงศพัทธ์ จันโท

18 8449 ด.ต.ยศธน เทวรัตน์

บก.ส.3

ด.ญ.รสกร เทวรัตน์

19 5850 ด.ต.สงครำม จันทร์ดี

บก.ส.3

ด.ช.ภูริส จันทร์ดี

20 17679 ส.ต.ท.วิรัตน์ จรัสศรี

บก.รฟ

ด.ญ.สกุลรัตน์ จรัสศรี

21 12686 ด.ต.ชัยวัฒน์ ลักษวุธ

บก.ทล

ด.ช.ศักดิโชติ ลักษวุธ

22 12280 ร.ต.ท.สมจิตต์ เขื่อนคำ

พฐ.จว.พะเยำ

ด.ช.รุ่งวิกรัย เขื่อนคำ

23 12919 ด.ต.สุขเกษม เขียมรัมย์

บก.รฟ

ด.ช.อชิรวิชญ์ เขียมรัมย์

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

24 10819 ร.ต.ต.ชัยวัฒน์ วงษ์งำม

บก.ทท

ด.ญ.นภำสิริ วงษ์งำม

25 16038 ด.ต.หญิงรัตนำ จันทร์อ่อน

พฐ.จว.อุบลรำชธำนี

ด.ช.ณัชพล จันทร์อ่อน

26 7735 พ.ต.ท.หญิงชุติมำ เพียรมิตร

ศพฐ.1

ด.ช.หัฏฐกร เพียรมิตร

27 12904 ร.ต.ต.เสกสรร น้อยแก้ว

ศพฐ.1

ด.ญ.เพ็ญณัฐชำ น้อยแก้ว

28 18430 พ.ต.ท.หญิงกุลนำถ ชนำชินรัฐ

ศพฐ.7

ด.ช.กฤติน ชนำชินรัฐ

29 18342 พ.ต.ท.นรพนธ์ อุสำใจ

ศพฐ.6

ด.ช.เอกภพ อุสำใจ

30 11648 ด.ต.หญิงเบญจวรรณ แสงสุวรรณ

ศพฐ.4

ด.ช.ภูดิส สีหำนำม

31 14242 พ.ต.ท.หญิงรัชฏำพร คลังแสง

บช.ส.3

ด.ญ.แพรพรรณวำ ลีลำโสภิน

32 10154 ร.ต.อ.ชัยรัตน์ อินกว่ำง

บก.ส.2

ด.ช.นพวิชญ์ อินกว่ำง

33 7638 ร.ต.ท.รุ่งโรจน์ วณิชำชีวะ

บก.ปคม

ด.ช.รณพีร์ วณิชำชีวะ

34 12492 ด.ต.หญิงพรชณัท บุหลันเลี่ยมวงศ์

กก.2 บก.ส.1

ด.ช.ชวำลภพ บุหลันเลี่ยมวงศ์

35 5019 ร.ต.ต.สุทิน แสงแก้ว

บก.ส.2

ด.ญ.พัณณ์ชิตำ แสงแก้ว

36 17540 ส.ต.อ.หญิงพิชญำภัค สีวันดี

ศพฐ.4

ด.ช.วสิษฐ์พล สีวันดี

37 16031 ด.ต.หญิงอุษำ แย้มบัญชำ

พฐ.จว.อุดรธำนี

ด.ช.กิตติพัฒน์ ทองหล่อ

38 12220 ด.ต.หญิงเกศนี ไวพจน์

พฐ.จว.ยโสธร

ด.ญ.นำรำภัทร ไวพจน์

39 7218 ร.ต.ต.บรรยำย ภะวะ

กก.1 บก.ส.2

ด.ญ.สิริรัช ภะวะ

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2
1 16017 พ.ต.ท.หญิงธัญสินี บุรี

พฐ.จว.กำฬสินธุ์

ด.ญ.ปำณิสรำ บุรี

2 12771 พ.ต.ท.หญิงวรรณิลักษณ์ ทัพซ้ำย

ฝอ.วน

ด.ญ.ชญำนุตม์ ทัพซ้ำย

3 18350 ว่ำทีพ่ .ต.อ.ณรงค์ เชิญทอง

พฐ.จว.อุดรธำนี

ด.ญ.ณัฐนันท์ เชิญทอง

4 14350 พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์

สนง.งบประมำณ

ด.ญ.กนกนภำ เตชะสมบูรณ์

5 15244 ด.ต.หญิงวิภำนีย์ โสวรรณ์

พฐ.จว.เลย

ด.ญ.วีรยำ โสวรรณ์

6 15517 ร.ต.อ.หญิงขวัญเรือน พิลำ

ฝอ.บก.ปทส

ด.ญ.ศุภำพิชญ์ พิลำ

7 12188 ร.ต.อ.หญิงอวยพร สุวรรณฤกษ์

ศพฐ.7

ด.ญ.ฝั่งฝัน สุวรรณฤกษ์

8 13863 พ.ต.ท.หญิงนวลจุฑำ เสือเพชร

บก.ปปป

ด.ญ.จุฑำมณี เสือเพชร

9 14222 ร.ต.อ.หญิงสมควร ทัดกิ่ง

ภ.จว.ปทุมธำนี

ด.ญ.ธัญจิรำ ทัดกิ่ง

10 16616 ส.ต.อ.หญิงสุนันทำ จุ้ยศิริ

สพฐ.ตร

ด.ญ.รัตนประกำย จุ้ยศิริ

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

11 14071 ด.ต.หญิงสุชัญญำ จันทร์ยิ้ม

บก.รฟ

นำยศักดินนท์ จันทร์ยิ้ม

12 7714 ด.ต.หญิงสรียำวรรธ พุฒพันธุ์

ฝอ.1 บก.อก.บช.ก

ด.ช.ฉัตรมงคล พุฒพันธุ์

13 15808 พ.ต.ท.หญิงนภัสรพี สุนทรำญ

ศพฐ.1

ด.ญ.ปำณิสรำ จันทร์ขจร

14 6556 ด.ต.หญิงชุลีกร บุตรเรือง

ศพฐ.3

ด.ญ.กณิษฐำ บุตรเรือง

15 17576 พ.ต.ท.หญิงเรณุกำ หมอนแพร

ศพฐ.6

ด.ญ.พัฒน์นรี หมอนแพร

16 13255 พ.ต.ท.หญิงโสภิดำ ประภำสะโนบล

ศพฐ.4

ด.ช.พันธ์เพชร พิไลพันธ์

17 12581 ด.ต.ทรงศักดิ์ อพุจันทร์

บก.ปปป

ด.ญ.ณัฐณิชำ อพุจันทร์

18 17932 ส.ต.อ.หญิงพลอยพรม พันธุเ์ วียง

บก.ตม.4

ด.ช.วชิรวิทย์ จิตต์เสำวลักษณ์

19 7401 ด.ต.หญิงชัญญำ ภำวัลย์

ศพฐ.4

ด.ช.ภูริคุณ ภำวัลย์

20 10544 ด.ต.วีระพล มูลวงศ์

ภ.จว.ลำพูน

ด.ช.ฉัตรภัทร มูลวงศ์

21 15175 ด.ต.สุวิทย์ ดีทอง

บก.ทล

ด.ช.กันตภณ ดีทอง

22 7128 พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เลิศไกร

บก.ส.1

น.ส.กันติชำ เลิศไกร

23 12942 ด.ต.หญิงบังอร เกล้ำเกตุ

ศพฐ.7

ด.ญ.ชนิกำนต์ เกล้ำเกตุ

24 14078 พ.ต.ต.เฉลิมพงศ์ หม้อทอง

บก.ปทส

ด.ญ.กมลชนก หม้อทอง

25 14116 พ.ต.ต.ธีรธันย์ นพธฤติพันธ์

บก.รฟ

ด.ญ.อภิศรำภรณ์ เพียสุริวงษ์

26 12033 ร.ต.อ.หญิงวิลำศ จันทกำญจน์

ศพฐ.9

ด.ญ.กัญญำพัชร จันทกำญจน์

27 7481 ด.ต.หญิงกัญญำพร พงศ์วิสิษฐ์

บก.ทท

ด.ญ.ปิยขวัญ พงศ์วิสิษฐ์

28 13010 ด.ต.หญิงสุภำ ศุภษร

บก.รฟ

ด.ญ.กัญญำณัฐ ศุภษร

29 18154 ส.ต.ท.หญิงรุ่งนภำภรณ์ ชำญนุวงศ์

บก.อก.สพฐ.ตร

ด.ช.เพ็ญโภควินท์ ชำญนุวงศ์

30 11987 ด.ต.หญิงกฤษณำ สำลิทร

พฐ.จว.ภูเก็ต

ด.ญ.เอมิกำ วิจิตรจินดำ

31 18181 ร.ต.อ.ชัยพร พิมพ์ดี

สน.โครกครำม

ด.ช.ภคิน พิมพ์ดี

32 7888 ด.ต.สุพงษ์พิทักษ์ ร่มเริง

บก.ส.3

นำยสุภกิณห์ ร่มเริง

33 9651 ด.ต.หญิงพัชรพร แก้วมงคล

บก.ทล

ด.ญ.ณิชำพร แก้วมงคล

34 6423 ร.ต.อ.อภิชัย พลโยธี

บก.น.2

ด.ช.ธนกฤต พลโยธี

35 7807 ด.ต.หญิงพุธชำติ ประชำสรรเสริญ

บก.ส.2

ด.ช.ชัชพงศ์ อมรศิลป์

36 11740 ร.ต.อ.หญิงนฤมล หงษ์ตะใน

ศพฐ.1

น.ส.ปุญญิศำ เจริญไชย

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

37 13904 พ.ต.ต.หญิงจิรำยุส สุตำนนท์

บก.อก.สพฐ.ตร

ด.ช.ธนภัทร แดงจินดำ

38 12219 พ.ต.ท.หญิงอรอนงค์ บุบผำพวง

พฐ.จว.อำนำญเจริญ

นำยวันฉัตร บุบผำพวง

39 9611 พ.ต.ท.หญิงบุณฑริกำ อุดมโภคำ

บก.รฟ

ด.ช.ศิร ศรีทิพย์

40 7553 พ.ต.ท.สุวัฒน์ ศรีคล้อ

บำนำญ กก.5 บก.รน

ด.ญ.กวินทรำ ศรีคล้อ

41 16174 ร.ต.ต.ประสิทธิ์ พรหมเดช

บก.รฟ

ด.ช.ปฐพี พรหมเดช

42 16197 ด.ต.วรวุฒิ คำชมภู

บก.ส.1

ด.ญ.ธัญญรัตน์ คำชมภู

43 18465 พ.ต.ท.อรรถพันธ์ วัชระปันตรี

สพฐ.ตร

ด.ญ.อริสรำกรณ์ วัชระปันตรี

44 13177 ด.ต.หญิงศิริสรรพ์ ดำใส

พฐ.จว.พัทลุง

น.ส.ปวีณ์ธิดำ ดำใส

45 13551 ด.ต.ครบมิตร ศิลำพล

ส.รฟ.อุบลรำชธำนี

ด.ญ.วชิรญำณ์ ศิลำพล

46 15008 ด.ต.ธีรพงศ์ เยี่ยมศักดิ์

ศพฐ.9

ด.ช.ธนภัทร เยี่ยมศักดิ์

47 15194 ด.ต.หญิงสุดำรัตน์ ดงใหญ่

ศพฐ.4

ด.ญ.กนกวรินทร์ ดงใหญ่

48 15249 พ.ต.ท.หญิงจิรำณี คงธัญญงำม

พฐ.จว.เลย

ด.ช.พัชรพล คงธัญญงำม

49 17117 ด.ต.หญิงนภำพร โพธิม์ ีศรี

ผทว.7 ทว

ด.ช.โชติวุฒิ สมนึก

50 16013 ด.ต.หญิงธัญญำภรณ์ ผำวัน

บก.รฟ

ด.ช.พนธกร ผำวัน

51 17272 พ.ต.ท.หญิงจันทรำ ขำเนตร

บก.ปคม

ด.ญ.พิชำมญชุ์ รัตนคช

52 7967 ด.ต.หญิงภำรดี พรหมสุวรรณ

ศพฐ.8

ด.ช.วีรำกร หนูเกลี้ยง

53 11689 ด.ต.อิทธิพงษ์ ฮ่มป่ำ

บก.ส.1

ด.ญ.วรัญชลี ฮ่มป่ำ

54 17596 ด.ต.สมัย ตะนะสอน

พฐ.จว.เลย

ด.ช.ชวกร ตะนะสอน

55 15882 ด.ต.วรำโชติ ขันนำค

บก.ปอศ

ด.ญ.กุลณภัทร ขันนำค

56 12895 พ.ต.ท.ธวัชชัย สำยกระสุน

พป.ส

ด.ญ.วำรุณี สำยกระสุน

57 15248 พ.ต.ท.หญิงวรำพร ศิริกุลพัฒน์

ทว

ด.ญ.บัณฑิตำพร แพงจักร

58 18135 ด.ต.หญิงกัลนิกำ รำชพันแสง

กก.3 บก.รฟ

ด.ญ.สุทธิกำนต์ รำชพันแสง

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3
1 13197 ด.ต.อำทัด ดอนโค

บก.ปทส

น.ส.อภิชญำ ดอนโค

2 14191 ด.ต.หญิงทิพวรรณ สุพรรณโรจน์

ศพฐ.7

น.ส.ธนพร ศรีบุญเรือง

3 16544 ร.ต.อ.อภิเชฐ สุวิมล

ภ.จว.อุตรดิตถ์

น.ส.กนกภรณ์ สุวิมล

4 13538 ด.ต.หญิงรัตน์มณี ทรงศรีชัยนันท์

พฐ.จว.ชัยภูมิ

นำยพีรดนย์ ทรงศรีชัยนันท์

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

5 12476 ด.ต.อภิศักดิ์ นิลำรัตน์

บก.ส.1

น.ส.ชนกวนันท์ นิลำรัตน์

6 15409 ด.ต.เกรียงไกร ศรีวสุทธิ์

บก.ส.3

น.ส.พิมพกำนต์ ศรีวสุทธิ์

7 10974 ด.ต.ปรีชำ ธงภักดิ์

บก.ทล

น.ส.ลภัสรดำ ธงภักดิ์

8 5020 ด.ต.สมโภชน์ โยธำโครต

บก.ส.1

น.ส.อำรียำ โยธำโครต

9 18362 พ.ต.ท.หญิงบุษกร จันทร์แรม

พฐ.จว.อยุธยำ

น.ส.พัลลิภำ ชื่นตำ

10 13402 ร.ต.ต.ศุภวิญช์ จันทร์มั่น

สฝจ

นำยภำนุพงศ์ จันทร์มั่น

11 17764 ร.ต.อ.จรัส จำดเปรม

บก.ปคม

น.ส.เพียงฟ้ำ จำดเปรม

12 6948 ด.ต.หญิงวิรตี สมอออน

ภ.จว.ขอนแก่น

นำยกีรติกำรณ์ สมอออน

13 3098 ด.ต.วิเชียร โนมขุนทด

บก.รฟ

น.ส.วนัชพร โนมขุนทด

14 11895 ด.ต.ทวีศักดิ์ ตั้งสืบพงษ์

บก.รน

น.ส.ฉันทชำ ตั้งสืบพงษ์

15 7284 พ.ต.ท.หญิงสุมน ทวีวัฒนศรีสุข

ฝทว.6 ทว

น.ส.ณัฐนนท์ ทวีวัฒนศรีสุข

16 17848 ร.ต.อ.หญิงณปภัช แก้วสุขแท้

สทส

น.ส.อันนำ แก้วสุขแท้

17 6255 ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ไวยสิทธิ์

บำนำญ.ปอศ

น.ส.ปัณฑำรีย์ มัคคธิติมำ

18 15243 ด.ต.หญิงแสงเดือน ประนนท์

พฐ.จว.เลย

น.ส.ขวัญชนก อินทะจร

19 17569 ด.ต.พรประสิทธิ์ ชิตรัตถำ

ศพฐ.8

น.ส.ชนิดำภำ ชิตรัตถำ

20 10400 ร.ต.อ.หญิงวรินทร คำแฝง

ฝอ.ทว

น.ส.รชตญำ สมบุตร

21 14740 ร.ต.อ.หญิงวันเพ็ญ คลองตรง

บก.ปปป

น.ส.ปริชมน คลองตรง

22 15219 ด.ต.วินัย เสือเหลือง

บก.รน.

นำยอภิรักษ์ เสือเหลือง

23 7063 ด.ต.เรวัตร คำชมภู

บก.ส.3

นำยกิตติวัฒน์ คำชมภู

24 4881 ด.ต.ปัญญำ ภูพ่ ันธุ์

พฐ.จว.นนทบุรี

น.ส.จันทรวรรณ ภูพ่ ันธุ์

25 11523 ร.ต.อ.หญิงฉวีวรรณ จันทร์แก้ว

บก.ปอศ

นำยกิตติวินท์ ศรีนุ่มชุม

26 7221 ด.ต.หญิงสุกัลยำ ทัพซ้ำย

ภ.จว.สกลนคร

น.ส.รพีพัทธ์ ศรวิชชุมำลี

27 7150 ด.ต.หญิงเปีย่ มสุข ไชงคง

ปก.ปส.1

นำยปรำเมศ ไชงคง

28 17422 พ.ต.ท.หญิงสมใจ ลอยมำ

สทส

นำยพิชญุตม์ ลอยมำ

29 10745 ด.ต.สุขสันต์ สำยเพ็ชร

กก.3 บก.ส.1

น.ส.พรจิรำ สำยเพ็ชร

30 14422 ด.ต.หญิงจำรุวรรณ เรืองนำค

ศพฐ.8

ด.ญ.ปำนกมล เรืองนำค

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

31 10484 ร.ต.ท.แสนพิทักษ์ ธรรมธนำศรี

บำนำญ.ปคม

น.ส.วิมลนันท์ ธรรมธนำศรี

32 12818 ด.ต.หญิงอัญชลี ขันธ์ดวง

ฝอ.บก.ป

ด.ญ.รมิฐิตำ ขันธ์ดวง

33 10251 ด.ต.หญิงอรวรรณ อยู่เย็น

บก.รฟ

นำยอรรณพ อยู่เย็น

34 11295 ด.ต.หญิงกชพรรณ วงศ์ธรรม

บช.ทท

นำยชยพล วงศ์ธรรม

35 15320 ด.ต.หญิงดนิตำ ยุทธ์ธนฤทธ์

ตม.จว.นครำชสีมำ

นำยอภิชำ ยุทธ์ธนฤทธ์

36 8377 พ.ต.อ.หญิงประสพศิลป์ สุดำ

ศพฐ

น.ส.ภัสสรพร สุดำ ศรีโคตร

37 15205 ด.ต.หญิงเยำวเรศ พุทธิเกียรติ

พฐ.จว.ร้อยเอ็ด

นำยปุริม พุทธิเกียรติ

38 17361 ด.ต.บุญญฤทธิ์ น้อยนงเยำว์

บก.ส.2

นำยดำรงฤทธิ์ น้อยนงเยำว์

39 7828 พ.ต.ท.ศึกษำ อุ่มเจริญ

บช.ส

น.ส.พรประภำ สังขมำลัย

40 11461 ด.ต.หญิงบุบผำ ตระกูลประดิษฐ์

บก.ทล

นำยศุภชัย ตระกูลประดิษฐ์

41 11486 พ.ต.อ.นิวัฒน์ ฐิติพันธกุล

ศพฐ.10

น.ส.มนัสนันท์ ฐิติพันธกุล

42 11283 ด.ต.หญิงนันทนำ ไร่จรูญ

พฐ.จว.กำฬสินธุ์

น.ส.ภัทรพร ไร่จรูญ

43 12127 ร.ต.อ.หญิงวิมลรัตน์ ดวงประไพ

ศพฐ.7

นำยวรพล ดวงประไพ

44 10192 ด.ต.ชัยกฤต ศรีลำ

บช.ส

ด.ช.เจตณัฐ ศรีลำ

45 14662 พ.ต.ท.มำนิตย์ หนูสี

บก.ส.1

ด.ช.สหรัฐ หนูสี

46 11679 ด.ต.จิรศักดิ์ แจ้งพรมมำ

บก.รฟ

นำยญำณกร แจ้งพรมมำ

47 18436 นำงบัญชำ พลพินิจ

ฝทว.1 ทว

นำยศุภชัย พลพินิจ

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4
1 16078 ร.ต.อ.ถำวร เสียงหวำน

บก.ส.2

นำยวีรวิชญ์ เสียงหวำน

2 9558 ด.ต.หญิงสรัญญำ ภูมิจันทึก

ฝทว.7 ทว

น.ส.รินรดำ ภูมิจันทึก

3 16081 ด.ต.สุนทร สำนนท์

พฐ.จว.อุบลรำชธำนี

น.ส.ทักษอร สำนนท์

4 7329 ด.ต.เกษม พัชรำก่อกิจ

บช.ส

น.ส.กรชนก พัชรำก่อกิจ

5 13358 ร.ต.อ.ประเสริฐ ปักสังคเณย์

บก.ปทส

น.ส.ปภำวรินทร์ ฉำยำพงษ์

6 9364 ร.ต.ต.สมพุทธ์ ไพรบึง

บก.รฟ

นำยสภำพัฒน์ ไพรบึง

7 9057 ด.ต.อภิวุฒิ พวงเพ็ชร

บก.ส.1

น.ส.พลอยเพ็ชร พวงเพ็ชร

8 18111 พ.ต.ท.ธนัท ธรรมรังษี

สยศ

น.ส.เขมจิรำ ธรรมรังษี

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

9 17328 ร.ต.อ.หญิงศุภรัสมิ์ อักษรประจักษ์

ศพฐ.3

นำยนิธิพล ช่อมำลี

10 17455 ด.ต.กฤษฏิ์ จุฑำนันท์

กก.5 บก.ส.1

น.ส.ชนภรณ์ จุฑำนันท์

11 17188 ร.ต.อ.หญิงกฤติยำ หวำนดี

ศพฐ.8

น.ส.จิรยำ ยำรังษี

12 15673 พ.ต.ท.หญิงชนกำนต์ แก้วสิมมำ

ศพฐ.4

น.ส.ชลธิณี พวงสวัสดิ์

13 16962 ร.ต.อ.ธนวัฒน์ เมืองคำ

บช.ส

น.ส.ศกลวรรณ เมืองคำ

14 17850 พ.ต.อ.สมชำย ศรีสุวรรณำภรณ์

บช.ทท

น.ส.ณัฐณิชำ ศรีสุวรรณำภรณ์

15 11879 ร.ต.อ.สมชำติ คงทอง

บำนำญ

น.ส.ณัฐวรำ คงทอง

16 6786 พ.ต.ท.หญิงเปรมสุกำญจน์ ศรีปำกพนัง

บก.อก.บช.น

น.ส.ณิชำภำ น้อยวงษ์

17 15449 ด.ต.หญิงจำรุณี สุโสะ

กก.5 บก.ส.1

น.ส.รัชณู นำดำ

18 11322 ด.ต.หญิงรำตรี สวำย

สพฐ.ตร

นำยวรภพ สวำย

19 4852 ร.ต.อ.วีรวิชญ์ บุตรพรม

ภ.จว.ร้อยเอ็ด

น.ส.ณัฐนรี บุตรพรม

20 9386 ร.ต.อ.ณัฎฐพล อุปัชฌำย์

ศพฐ.3

น.ส.สิริกัญญำ อุปัชฌำย์

21 16399 ด.ต.ขจรเกียรติ ปำนศรีนวล

ศพฐ.6

นำยยศสรัล ปำนศรีนวล

22 11686 ด.ต.ทดธะวิน ขัติวงษ์

บก.ส.1

น.ส.ธนภรณ์ ขัติวงษ์

23 14073 ด.ต.ปรีชำ พุดดวง

บก.รฟ

น.ส.ปณิตำ พุดดวง

24 10139 ด.ต.เอกพงศ์ เหมันต์

บก.รฟ

น.ส.อิสริยำภรณ์ เหมันต์

25 13800 ร.ต.อ.สุรพงษ์ สุตตสันต์

พฐ.จว.ตรำด

นำยนิติธร สุตตสันต์

26 15886 ร.ต.อ.พนมไพร หลักแหลม

สภ.บ้ำนหม่อง

น.ส.ภิญญำพัชร์ หลักแหลม

27 6870 พ.ต.ท.หญิงปำริชำติ ศิริโชติ

ศพฐ.4

นำยศุภวิชญ์ อิ่มปำด

28 17585 ว่ำทีพ่ .ต.ท.หญิงศิริขวัญ ลิ่มปนกติกำ

ฝอ.บก.ป

น.ส.ศิริธรำนนท์ อรรควัฒน์เดโช

29 14803 ร.ต.ต.หญิงฉันทนำ กลิ่นบุบผำ

บก.ปทส

น.ส.กชมน รัตนไชยศรี

30 16601 ร.ต.อ.วัชรกรณ์ เขียวขำ

ศพฐ.1

นำยนนทพัทธ์ เขียวขำ

31 15402 ด.ต.หญิงวำรุณี กิตติชัย

ศพฐ.9

น.ส.ณดำห์ กิตติชัย

32 14564 ด.ต.กิตติภัทร์ ฉัตรโพธิ์

กก.5 บก.ส.2

น.ส.ญำณธิชำ ฉัตรโพธิ์

33 13129 พ.ต.อ.หญิงอรอุมำ อังธำรำรักษ์

ศพฐ.10

น.ส.ทรรศจันทร์ อังธำรำรักษ์

34 18616 พ.ต.ต.หญิงอรวรรณ แสนโสภำวัน

ศพฐ.4

นำยสิทธิโชค แสนโสภำวัน

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

35 18321 ด.ต.ทองปำน ศรีพุทธำ

พฐ.จว.หนองคำย

นำยพีรสันติ ศรีพุทธำ

36 10724 ด.ต.สังวร จำนงค์สุก

บก.ส.1

น.ส.ปณพร จำนงค์สุก

37 14574 พ.ต.ต.ประสงค์ แจ่มใส

บก.ปทส

น.ส.พิมพ์มำดำ แจ่มใส

38 17926 ส.ต.ท.หญิงอรวรรณ แป้นแก้ว

สพฐ

นำยวรรณพงศ์ พิมพ์ทอง

39 12076 ด.ต.วุธยำ สำรำญสุข

บก.ปคม

น.ส.สุตำภัทร สำรำญสุข

40 16205 พ.ต.อ.วิสูตร พันธ์แก้ว

ศพฐ.5

นำยปพนวิช พันธ์แก้ว

41 7149 ด.ต.หญิงอำภำกร อักขรำ

บก.ป

ด.ญ.ชนมน สมคิด

42 9293 ด.ต.สำมำรถ นวลมิ่ง

กก.5 บก.ส.1

น.ส.สสิมำ นวลมิ่ง

43 10501 พ.ต.ต.หญิงสุนันท์ มหำทุมะรัตน์

บก.ปปป

นำยภัคพล มหำทุมะรัตน์

44 16463 ด.ต.ไกรวุฒิ สุจริต

บก.ส.1

นำยณัฏฐ์ทัศนพล สุจริต

45 7676 ด.ต.หญิงศิรำณี คงศรี

บก.ส.4

นำยคณัสนันท์ คงศรี

46 1581 ร.ต.ต.ฐิติกร หุน่ ดี

กก.3 บก.ส.1

นำยเจษฏำ หุน่ ดี

47 15614 ร.ต.อ.หญิงสำยพิน หลำโต

ฝทว.3 ทว

น.ส.ปภำวรินทร์ หลำโต

48 7430 ด.ต.หญิงฟ้ำสำง บุรี

ฝทว.6 ทว

นำยธนธรณ์ บุรี

49 13603 ร.ต.ต.วิชัย ชมภูสำร

พฐ.จว.เลย

น.ส.พรนภำ ชมภูสำร

50 15980 ด.ต.หญิงธัญญภัสร์ นเรนทรำช

บก.ปปป

น.ส.ธนัตชนก พวงเพชร

51 7263 พ.ต.อ.หญิงบุศรินทร์ ทัศนนพนันท์

ศพฐ.2

นำยณัฐชนน ทัศนนพนันท์

52 18314 ด.ต.ชัยณรงค์ คงกระพันธ์

ส.รน.5 บก.รน

นำยกนกวัฒน์ คงกระพันธ์

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5
1 17597 ด.ต.วีระศักดิ์ เกตุนำค

พฐ.จว.เลย

น.ส.รชฏำ เกตุนำค

2 15278 ร.ต.อ.หญิงไพรินทร์ สีพะนำดี

ภ.จว.ร้อยเอ็ด

น.ส.ศิริพรรษำ สีพะนำดี

3 12525 พ.ต.อ.หญิงนวลละออง จรูญชำติ

ศพฐ.4

นำยสุรวุฒิ พูลเพียร

4 16401 พ.ต.ท.หญิงนงนุช ภูร่ ะย้ำ

ศพฐ.6

นำยณัฐกรณ์ หมั่นกิจ

5 16049 ด.ต.หญิงฉวีวรรณ์ พิพัฒน์เดชพงษ์

บก.ปทส

นำยณภัทร พิพัฒน์เดชพงษ์

6 12273 พ.ต.อ.ธนำธิษณ์ กวยรักษำ

กก.4 บก.ส.1

นำยณัฐดนัย กวยรักษำ

7 13906 ด.ต.หญิงธวัลรัตน์ สุวรรณจิตร

ศพฐ.7

น.ส.สุประวีณ์ สุวรรณจิตร

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

8 16188 ว่ำทีร่ .ต.ต.ศักดิ์ดำ พลอยครบุรี

ศพฐ.3

น.ส.ศิรดำ พลอยครบุรี

9 6982 ด.ต.หญิงฉวีวรรณ ปิน่ สกุล

ศพฐ.6

น.ส.ณัฐชนน ปิน่ สกุล

10 14996 ร.ต.ต.สำโรจน์ สงจันทร์

บก.ส.1

น.ส.ศุภศิณี สงจันทร์

11 2921 ร.ต.อ.ธนกร กล่อมแก้ว

บก.ส.3

นำยธนรัตน์ กล่อมแก้ว

12 7255 พ.ต.ท.หญิงชลิดำ นำคสุด

ศปร.ภ.3

น.ส.ชนิกำนต์ นำคสุด

13 18230 ด.ต.มำนพ ดีณรงค์

พฐ.จว.อุตรดิตถ์

นำยกำนต์กวิน ดีณรงค์

14 6398 ด.ต.หญิงปัทมำพร วัฒนกรกิจเจริญ

กก.1 บก.ส.2

นำยปวัน วัฒนกรกิจเจริญ

15 15816 ด.ต.หญิงกัญญำภัทร ทองเต็ม

สพฐ

น.ส.ภัทร์ฐิตำ ทองเต็ม

16 18335 พ.ต.ต.หญิงแสงจรรย์ ขันหำญ

ศพฐ.7

น.ส.ณิชชำ เย็นงำม

17 18344 ด.ต.กฤษฏำ โมรำรักษ์

ศพฐ.4

น.ส.กัญญำพัชร โมรำรักษ์

18 17812 ร.ต.อ.นำเกียรติ อภัยรัตน์

กก.1 บก.ส.2

น.ส.ปัณฑิตำ อภัยรัตน์

19 16323 ด.ต.หญิงเสำวกุล โชติธนภรณ์

บก.ทล

น.ส.กรชนก ศรีวิมล

20 10249 ด.ต.วิชัย ชำติมูลตรี

บก.ตม.4

น.ส.วิยะดำ ชำติมูลตรี

21 17759 พ.ต.ท.หญิงปุณษกำญจน์ ทำอิ

กองกำรเงิน

นำยพลวัฒน์ พวงมณี

22 18269 พ.ต.อ.ธนู พวงมณี

บก.ส.1

น.ส.นภัสสร พวงมณี

23 4725 ด.ต.หญิงอำรีรัตน์ สอนไทย

บก.ส.3

น.ส.พัทธนันท์ ศิริมังคโล

24 12717 ด.ต.ศิริพล เครือศรี

ศพฐ.3

นำยสรรค์พงษ์ เครือศรี

25 10993 ด.ต.ประเสริฐ สำเภำ

ภ.จว.อุดรธำนี

นำยปรมินทร์ สำเภำ

26 4781 พ.ต.ท.สมชำย เจริญสุข

บก.ทท.

น.ส.ศศธร เจริญสุข

27 7297 พ.ต.ต.หญิงประภำพรรณ บุญศรี

บก.อก.สพฐ.ตร

น.ส.บุญสิตำ บุญศรี

28 15146 ร.ต.ท.หญิงอรุณ เทศอำเส็น

บก.รน

น.ส.รัฐนันท์ เทศอำเส็น

29 18282 ด.ต.หญิงกฤษฎิพ์ ัสวี บุตยะรัตน์

ทว

นำยธัชพล บุตยะรัตน์

30 11059 ร.ต.อ.เอกพงศ์ กงพำน

บช.ส.3

น.ส.ปฏิพร กงพำน

31 6668 ด.ต.หญิงนุชจรี ยอดพรหม

กก.3 บก.ส.1

ด.ช.อนันดำ คงเกิด

32 575

บก.ส

นำยอิทธินันท์ จันทร์รัศมี

บก.ปอศ

นำยนวพล ทรงอภิรัชต์

ร.ต.ท.ชลิต จันทร์รัศมี

33 8145 ด.ต.หญิงสุนันท์ ทรงอภิรัชต์

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

34 8617 ด.ต.สรศักย์ สกุลผำสุข

กก.2 บก.ทท

น.ส.ศิรภัสสร สกุลผำสุข

35 7370 ด.ต.ณรงค์วิทย์ นำแพง

บก.ส.3

น.ส.พิชญำ สิงห์คง

36 16816 ด.ต.อรรถวุฒิ ปักสังคะเนย์

บก.ส.1

น.ส.ปริยฉัตร ปักสังคะเนย์

37 13881 ด.ต.หญิงสุจิรำ สุทธิสุข

พฐ.จว.จันทบุรี

น.ส.ตฤณพัฒน สุทธิสุข

38 14163 ร.ต.อ.คณพศ ชมเทศ

ตม.จว.ระยอง

นำยพัทธดนย์ ชมเทศ

39 12271 ร.ต.ต.ศุภชัย จันทริมำ

ศพฐ.4

นำยสรวิชญ์ จันทริมำ

40 9084 ด.ต.ภูดิส ก้อยพลอย

ศพฐ.4

น.ส.วรวลัญช์ ก้อยพลอย

41 17624 ร.ต.อ.วันชัย เพียรแย้ม

กก.1 บก.ส.1

น.ส.อชิรญำ เพียรแย้ม

42 14435 ด.ต.ชำตรี ประมูลพงษ์

บก.ส.1

นำยพีรวุฒิ ประมูลพงษ์

43 9265 ด.ต.เอกพงษ์ วงศ์ลังกำ

บก.ป

นำยอภิภู วิรุจณิชำพร

44 15045 ร.ต.อ.นันทพัฒน์ ดวงจินดำ

บก.ทล

น.ส.วริศรำ ดวงจินดำ

45 6931 ร.ต.อ.หญิงยุวีณำ พูลสมบัติ

ศพฐ.7

น.ส.พรนัชชำ เนินคำภำ

46 1731 ร.ต.ท.ณัฐธีร์ รัศมีเวโรจน์

บก.ส.2

นำยยศวีร์ รัศมีเวโรจน์

47 11936 ด.ต.หญิงภคพร จันทร์สว่ำง

ศพฐ.7

น.ส.ธมนวรรณ แก้วทองเมือง

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6
1 16553 ร.ต.อ.ศุภชัย ช่วงเพ็ชจินดำ

บก.ส.4

น.ส.บุญรักษำ ช่วงเพ็ชจินดำ

2 13150 พ.ต.ต.หญิงณัฐวีร์ภัทร์ ถิ่นมีผล

ภ.7

น.ส.พัทธ์ธีรำ ถิ่นมีผล

3 6552 ว่ำทีร่ .ต.ท.จิรชัย เพ่งพินิจ

บก.ป

น.ส.จิรภิญญำ เพ่งพินิจ

4 15978 นำยวิจิตร์ ร่มใจเย็น

บก.รน

น.ส.กัญจนพร ร่มใจเย็น

5 16143 พ.ต.ท.กิตติ ฟักน้อย

บก.รน

น.ส.ปัทมพร ฟักน้อย

6 12173 พ.ต.ท.ปพนธรรม์ กิจไชยพร

บช.ส

นำยกฤตพงษ์ กิจชัยพร

7 14021 ด.ต.หญิงศศิภำ แสงทิตย์

ศพฐ.3

น.ส.ศิริธิดำ แก้วมัจฉำ

8 14706 ร.ต.อ.กันตภณ สักขำพรม

สภ.เมืองตรำด

น.ส.ชุติกำญจน์ สักขำพรม

9 15651 ด.ต.บริพัตร เนื่องขันตี

พฐ.จว.อุบลรำชธำนี

น.ส.ญำณภัทร เนื่องขันตี

10 15041 ว่ำทีร่ .ต.ต.ธนำ จิตรเจริญ

พฐ.จว.กำฬสินธุ์

น.ส.ศศินำ จิตรเจริญ

11 15454 ด.ต.หญิงวรำภรณ์ ภูกองแข

พฐ.จว.ร้อยเอ็ด

น.ส.พิรญำน์ ภูกองแข

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

12 16040 ด.ต.หญิงจตุพร เพียแก้ว

พฐ.จว.อุบลรำชธำนี

น.ส.ชนกนันท์ เพียแก้ว

13 16532 ด.ต.หญิงพัชรินทร์ แสงสว่ำง

บก.ทท

นำยภัทรเดช แสงสว่ำง

14 17396 ด.ต.หญิงวำรินทร์ ผ่องศิริ

พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยำ

น.ส.เพลงภัสสร ผ่องศิริ

15 7350 ด.ต.หญิงประภำภรณ์ ทูเกำะ

ฝทว.6 ทว

นำยฉัตร์ ทูเกำะ

16 11618 ร.ต.อ.หญิงดรุณี ศิริธรรม

ศพฐ.9

น.ส.ภธัญลักษณ์ ศิริธรรม

17 12565 ด.ต.คมชำญ อุโคตร

ภ.จว.อุดรธำนี

น.ส.พชรพร อุโคตร

18 15379 ด.ต.หญิงเฉลิมขวัญ มูลติไชย

พฐก

น.ส.ปริยำภัทร มูลติไชย

19 16144 ร.ต.อ.สุวิจักขณ์ แก้วมั่น

บก.ปทส

น.ส.กมลพร แก้วมั่น

20 13891 ร.ต.ท.อุดม ปำประโคน

กก.2 บก.ส.1

น.ส.พิมพ์ธิดำ ปำประโคน

21 15601 ด.ต.ภิญโญ มำอินทร์

ศพฐ.2

น.ส.ภิญำดำ มำอินทร์

22 17961 ด.ต.หญิงวีรยำ เข็มประดับ

ศพฐ.7

นำยบุลกิต เข็มประดับ

23 16535 ร.ต.ท.หญิงวงษ์เดือน ชนประชำ

บก.ทล

น.ส.ดวงกมล ชนประชำ

24 15573 ด.ต.นิคม ทองสุวรรณ์

ตม.จว.สงขลำ

นำยกัณฑ์ภัค ทองสุวรรณ์

25 7258 ด.ต.หญิงอรพรรณ์ โมสำลียำนนท์

บก.ปอศ

นำยเสฏฐนันท์ โมสำลียำนนท์

26 10697 ร.ต.ต.ประยุทธ์ พร้อมวงศ์

บก.ส.4

นำยโชติพัฒน์ พร้อมวงศ์

27 17161 ร.ต.อ.หญิงพัศธนัญญำ อัศววชิรธีรำกุล บก.ปทส

นำยธนันชนัย อัศววชิรธีรำกุล

28 11642 ด.ต.ชรินทร์ พรหมวิอินทร์

ศพฐ.4

น.ส.จริยำพร พรหมวิอินทร์

29 11753 ด.ต.หญิงจันธิรำ แก่นสน

พฐ.จว.ภูเก็ต

นำยฉันทพัฒน์ รัตนประพันธ์

30 16614 ร.ต.อ.หญิงณัฐรินีย์ ดำวชัยพฤกษ์

สกบ

นำยสรณัฐพนธ์ ดำวชัยพฤกษ์

31 11002 นำยชำนนท์ อุปแสน

บช.ส.2

น.ส.ชวิภำ อุปแสน

32 11747 ด.ต.หญิงศุภิสรำ มีสนม

พฐ.จว.อุทัยธำนี

นำยศิวกร มีสนม

33 9330 ร.ต.อ.หญิงผกำทิพย์ อนันท์พรหมมำ

บก.ปคม

นำยวิศรุต อนันท์พรหมมำ

34 12523 ร.ต.ต.ไพบูลย์ แก้วจำปำ

พฐ

นำยพีรณัฐ แก้วจำปำ

35 18599 พ.ต.ท.สะอำด ทำงทอง

ศพฐ.4

นำยอริณ ทำงทอง

36 11672 ร.ต.ต.หญิงชลิดำ นำคบุตรศรี

ศพฐ.4

นำยนนทวัฒน์ นำคบุตรศรี

ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

ชื่อบุตร

ระดับ ปวช.1
1 12935 ด.ต.หญิงสุพัตรำ บุบผำวัลย์

ศพฐ.3

นำยธีระศักดิ์ บุบผำวัลย์

2 6609 นำงปำนรดำ หนูฤกษ์

ฝทว.3 ทว

น.ส.วนัสนันท์ หนูฤกษ์

3 13212 ร.ต.ต.พลชัย เนื่องจำนงค์

ศพฐ.3

นำยคมชำญ เนื่องจำนงค์

4 7039 ด.ต.หญิงอมรรัตน์ ฮ่องสกุล

พฐ.จว.สตูล

นำยลัชชำนนท์ ฮ่องสกุล

ระดับ ปวช.2
1 9167 พ.ต.ท.หญิงนัยนำ ล่องแดง

ศพฐ.9

นำยอัชนัย ล่องแดง

2 3402 นำยทวี คำสุข

บก.ปคม

นำยณัฐพนธ์ คำสุข

3 8539 ร.ต.อ.จำนง สุวงศ์

ข้ำรำชกำรบำนำญ

นชท.นครินทร์ สุวงศ์

4 12592 ร.ต.ต.มงคล แสนธรรมพล

พฐ.จว.เลย

นำยธนกฤต แสนธรรมพล

5 15203 ด.ต.หญิงฌญัณตรี คำพร

พฐ.จว.ร้อยเอ็ด

น.ส.ปลื้มกมล คำพร

6 6878 ด.ต.หญิงพรพรรณ ตลับทอง

ศพฐ.1

น.ส.พรรณวลี อำจหำญ

7 17856 ด.ต.หญิงธีรพร อึงพุดซำ

ศพฐ.3

น.ส.กัญญำณัฐ อึงพุดซำ

ระดับ ปวช.3
1 8256 ร.ต.อ.หญิงกชพรรณ ภิญโญ

กก.ตชด.42

นำยอนุชิต ภิญโญ

2 7102 ร.ต.ต.หญิงณภิญญำวรรณ มำตรำช

ฝทว.6 ทว

น.ส.ธนวรกำนต์ มำตรำช

3 17928 ด.ต.หญิงหทัย สุยะลังกำ

ศพฐ.5

นำยภูวภัส สุยะลังกำ

4 16954 ร.ต.อ.หญิงจำรุวรรณ หนูนุ่ม

สพฐ.ตร

น.ส.ชัญญำ หนูนุ่ม

5 11826 ด.ต.สุรชัย อวนอ่อน

พฐ.จว.อุดรธำนี

นำยปฐวี อวนอ่อน

6 17586 นำงจิดำภำ โกษำกุล

ฝทว.7 ทว

น.ส.ศุภนิจ โกษำกุล

7 15640 ด.ต.หญิงจิรฐำ จิตสำมำรถ

บก.ส.1

นำยโสภณวิชญ์ จิตสำมำรถ

ระดับ ปวส.
ลำดับที่ เลขที่

ชื่อ

สังกัด

เลขที่

ชื่อบุตร

ระดับ ปวส.1
1

12578 ด.ต.หญิงวำรุณี ไชยสันต์

พฐ.จว.มหำสำรคำม

12578

นำยพัชรพล ไชยสันต์

2

16147 ด.ต.หญิงเรณู ชินพงษ์

บก.อก.ภ.9

16147

นำยชนุศิษฐ์ ปิติสันต์

3

7977 ด.ต.หญิงณัฐพร เขียวบัว

บก.ตม.4

7977

นำยณัฐพลธ์ พฤกษมำศ

4

16240 ว่ำทีร่ .ต.ต.สมชำย ไชยสงวนสุข

ศพฐ.1

16240

นำยธีรภัทร ไชยสงวนสุข

5

12850 ด.ต.หญิงกรรณิกำร์ นำวิเศษ

พฐ.จว.กำฬสินธุ์

12850

นำยนนทกร นำทอนจันทร์

ระดับ ปวส.2
1

12892 ร.ต.ท.สำยัญ จำปำสี

พฐ.จว.กำฬสินธุ์

12892

นำยศิษฐ์ธิวุฒิ จำปำสี

2

11256 ด.ต.วิรวงศ์ ศรีพิชิต

ฝทว.6 ทว

11256

นำยสิทธิชัย ศรีพิชิต

3

11876 ร.ต.อ.หญิงฐำนิตำ เนตรสว่ำง

ศพฐ.3

11876

นำยจรินทร เนตรสว่ำง

4

14912 ด.ต.หญิงปิน่ สุดำ จุทะแสง

สพฐ

14912

นำยวริทธิธ์ ร ฆำรบุญ

5

18625 ด.ต.ปรีดำ นุ่มนิ่ม

ศพฐ.6

18625

นำยกฤติพงศ์ นุ่มนิ่ม

6

8826 ร.ต.อ.หญิงสุวภัทร อ่อนดำ

ภ.จว.ชัยนำท

8826

นำยศุภกร อ่อนดำ

7

6466 ด.ต.หญิงบุลจิรำ ป้อกระโทก

บก.ทล

6466

น.ส.นวพร ป้อกระโทก

ระดับอุดมศึกษา
ลำดับที่

ชื่อ

สังกัด

เลขที่

ชื่อบุตร

ระดับอุดมศึกษำปีที่ 1
1 ด.ต.สรำวุธ ธีรภัทรลดำ

บก.อก.บช.ส

8595 น.ส.ภริชญำ ธีรภัทรลดำ

2 ร.ต.ท.อภิชัย สุพรหม

บช.ทท

7584 น.ส.ณัฐกฤตำ สุพรหม

3 พ.ต.อ.หญิงวิสนีย์ โลขันธ์

พฐ.จว.ชัยภูมิ

13251 นำยหำญรบ โลขันธ์

4 ด.ต.หญิงบุศรินทร์ พ้นภัย

บก.ส.2

12014 นำยธนวินท์ พ้นภัย

5 ร.ต.อ.สิทธิชัย แตงน้อย

บก.ส.2

17166 นำยธนำกร แตงน้อย

6 ร.ต.ต.มำนะชัย เหล็กจำน

ศพฐ.2

13554 น.ส.ชไมพร เหล็กจำน

7 พ.ต.ต.หญิงนรำพรรณ นิลสุขุม

ฝอ.4 บก.อก.บช.ก

6702 น.ส.กมลธิดำ นิลสุขุม

8 ด.ต.หญิงเบญจมำศ คลำวัน

ภ.จว.เพชรบุรี

13401 น.ส.รังสิมำ คลำวัน

9 พ.ต.อ.ศุภกฤษ ทองลิ่ม

พฐ.จว.ตรำด

14340 นำยณัฐดนัย ทองลิ่ม

10 ด.ต.หญิงวิภำพร กิรณะวัฒน์

ศพฐ.3

12081 น.ส.วรันต์ภัทร์ กิรณะวัฒน์

11 ร.ต.ต.หญิงละมัย วงษ์โม้

บก.รฟ

7672 น.ส.อมลวรรณ นวลจันทร์

12 พ.ต.ต.สุแทน ทองเหลือง

กก.6 บก.ส.1

5690 น.ส.ธนภรณ์ ทองเหลือง

13 ด.ต.อัมพร บุญนำ

บก.ส.3

7898 น.ส.รวิกำนต์ บุญนำ

14 ด.ต.หญิงสำยพิณ วงศ์ประกรคำ

ศพฐ.6

17931 นำยอภิวัฒน์ วงศ์ประกรคำ

15 ด.ต.กิตติศักดิ์ มันตะ

ศพฐ.4

18260 น.ส.อัสรำ มันตะ

16 ด.ต.นรินทร เสียงลำเลิศ

พฐต.กสก

9992 นำยภัทรภณ เสียงลำเลิศ

17 ด.ต.จิรวัฒน์ ธรรมธุระ

บก.ทล

14227 นำยฑีฆำยุต์ ธรรมธุระ

18 ด.ต.วิโรภำศ นวลสันเทียะ

ทล

14468 น.ส.พิชญธิดำ นวลสันเทียะ

19 ด.ต.วัชรพล สุภโกศล

บก.ส.1

7373 นำยธิติ สุภโกศล

20 พ.ต.อ.อัธยำ เชี่ยวเกษม

บำนำญ

10972 น.ส.สิรินยำ เชี่ยวเกษม

21 ด.ต.หญิงวรลักษณ์ สุขีโมกข์

ศพฐ.1

6913 นำยกันติพันท์ นิจประกิจ

22 ร.ต.ต.โกเมศ เพิงมำก

บก.รน

11434 นำยรำมิล เพิงมำก

23 ด.ต.หญิงปรำณี ขวัญเมือง

สฝจ

6956 น.ส.ณัฏฐธิดำ จันอักษร

24 ด.ต.ชัยนริทร์ พำนิชธนทรัพย์

กก.1 บก.ส.1

16468 น.ส.เมธำวี ใช้เฮ็ง

25 ด.ต.สมควร อัปปะมะโห

กก.2 บก.ส.1

5968 น.ส.มัณฑนำ อัปปะมะโห

ลำดับที่

ชื่อ

สังกัด

เลขที่

ชื่อบุตร

26 ด.ต.สมบัติ เหลำอินทร์

บก.ส.3

7081 น.ส.พรปวีณ์ เหลำอินทร์

27 ด.ต.พีรศักดิ์ วุฑฒกนก

กก.2 บก.ส.1

16554 นำยสร้ำงสรรค์ วุฑฒกนก

28 ร.ต.ท.คมสันต์ อักนิษฐธีรพันธ์

พฐ.จว.อุทัยธำนี

15731 นำยชำญชล อักนิษฐธีรพันธ์

29 ร.ต.อ.หญิงณัฐสมน ประทุมมำ

บก.ปทส

14756 น.ส.สุทธิดำ ประทุมมำ

30 ด.ต.พงศ์พิพันธ์ บุญทอง

ฝทว.6 ทว

14802 นำยอัครวิทย์ บุญทอง

31 พล.ต.ต.ชยธวัช เสำวนะ

บก.กต.9.จต

6168 น.ส.ฐำนัดดำ เสำวนะ

32 ร.ต.ต.หญิงสุนันทำ ศิริสมบัติ

ศพฐ.8

15279 น.ส.ศิลำมณี ศิริสมบัติ

33 ด.ต.วิสูตร บุตรมำตำ

ศพฐ.8

12788 น.ส.วิชญำพร บุตรมำตำ

34 ร.ต.ต.หญิงรัชนีวรรณ แจ่มจำรัส

ศพฐ.2

11814 นำยสัณหวัช แจ่มจำรัส

35 พ.ต.ท.บรรเจิด มำนะเวช

บก.รน

4635 นำยวรเดช มำนะเวช

36 พ.ต.อ.อภิชำต อภิชำนนท์

อก.บชก.

13087 น.ส.อภิชชญำ อภิชำนนท์

37 ร.ต.อ.หญิงวรรณวิไล เนตรวงษ์

ส.รน.5 บก.รน

12487 นำยชนำธิป เนตรวงษ์

38 ด.ต.หญิงวัชรี ทรัพย์พูล

ภ.จว.นนทบุรี

12885 น.ส.ณัฐธิดำ ทรัพย์พูล

39 ด.ต.หญิงกำญจนำ ปัวน้อย

พฐ.จว.อุทัยธำนี

15021 น.ส.เพ็ญพิชญำ ปัวน้อย

40 พ.ต.ท.วรปรีชำ อิ่มเอม

สพฐ

11273 นำยปรัชญำ อิ่มเอม

41 ร.ต.ต.สำรวย งอกงำม

พฐ.จว.ชัยภูมิ

13539 น.ส.ณัฏฐณิชำ งอกงำม

42 ด.ต.สมโภชน์ อำจบัว

ศพฐ.6

16623 นำยปำรวี อำจบัว

43 ว่ำทีร่ .ต.ต.สมปอง เหลืองสุวรรณ์

ศพฐ.6

18142 น.ส.ชนนิษฏ์ เหลืองสุวรรณ์

44 ร.ต.ต.นพรุจ เลสัก

พฐ.จว.อุตรดิตถ์

18365 น.ส.ปริญญำพร เลสัก

45 พ.ต.ท.หญิงภณัทรำ กยรัตน์ตติวงษำ

บก.ส.4

9951 นำยกฤตภัค กยรัตน์ตติวงษำ

46 ร.ต.อ.หญิงรัชทิพย์ รอบคอม

ภ.จว.กระบี่

12803 น.ส.ณัฐภรณ์ รอบคอม

47 ด.ต.หญิงพรชนก ขัติยนนท์

ศพฐ.4

13217 นำยภูริพงษ์ สมชัย

48 ร.ต.อ.หญิงสำยชล สิทธิศักดิ์

กก.2 บก.ส.3

6984 น.ส.ลัลล์ลณิน สิทธิศ์ ักดิ์

ระดับอุดมศึกษำปีที่ 2
1 ว่ำทีร่ .ต.ต.สุริยำ บุษรำคัม

บก.ส.3

5982 น.ส.ผุสดี บุษรำคัม

2 ด.ต.วรวุฒิ เมฆนิติ

พฐ.จว.ประจวบศีรีขันธ์ 12721 น.ส.ฐิติชญำ เมฆนิติ

3 นำงพวงพยอม ลอดพงษ์

ฝอ.ทว

6781 น.ส.นฤมล ลอดพงษ์

4 ร.ต.ต.หญิงอุบลรัตน์ ปรุงใจ

บก.ส.1

11566 น.ส.นิศำกร ปรุงใจ

ลำดับที่

ชื่อ

สังกัด

เลขที่

ชื่อบุตร

5 พ.ต.ท.หญิงพิชชำญำ แก้วบรรจง

ศพฐ.1

6780 น.ส.ลลินำ แก้วบรรจง

6 ด.ต.หญิงจุฑำมำศ นำมมุงคุณ

พฐ.จว.กำฬสินธุ์

12839 นำยภควัต นำมมุงคุณ

7 พ.ต.ต.นฤนำรถ เวทยะเวทิน

บช.ส.2

16558 นำยธนัทเทพ เวทยะเวทิน

8 ด.ต.ณัฐพล ทองเต็ม

ศพฐ.7

5166 น.ส.อภิชญำ ทองเต็ม

9 ร.ต.อ.ลำเนำว์ เพชรช่วย

ศพฐ.7

17582 น.ส.พิชชำพร เพชรช่วย

10 ร.ต.ท.ศิริชัย บุญมี

บก.รฟ

13070 น.ส.ปุณำลี บุญมี

11 นำงสมร ดีแสง

สพฐ.ตร

18187 นำยทักษิณ ดีแสง

12 ด.ต.หญิงฉันทนำ บัวลี

พฐ.จว.สุรินทร์

13963 น.ส.ศศิประภำ บัวลี

13 ด.ต.หญิงพัชรินทร์ สุพรรณ

พฐ.จว.อยุธยำ

16626 น.ส.กัญญำณัฐ สุพรรณ

14 ด.ต.หญิงธันย์ธิชำ วิเวกรัมย์

พฐ.จว.หนองคำย

18351 น.ส.เบญญำภำ วิเวกรัมย์

15 ด.ต.เสถียร ยำวะดี

พฐ.จว.แพร่

12516 น.ส.ฐิติพร ยำวะดี

16 ด.ต.หญิงกฤษณำ วงษำหำร

พฐ.จว.ลพบุรี

15977 น.ส.นัทธมน โพธิช์ ัย

17 ด.ต.ธนกฤต โอทำรัมย์

กก.2 บก.ส.1

7811 นำยธฤช โอทำรัมย์

18 ร.ต.อ.หญิงนันทวรรณ ประกอบแก้ว

บำนำญ บช.ก

8795 น.ส.ปัฐวีกำนต์ ประกอบแก้ว

19 พ.ต.ท.กิตติชัย สำยเพ็ชร์

บก.ส.4

10650 นรต.สุริยฉัตร สำยเพ็ชร์

20 ด.ต.อมร อนันต์สลุง

บก.ส.1

18294 น.ส.ภัคจิรำ อนันต์สลุง

21 ด.ต.หญิงปรัชญ์ฐำภัทร จันทร์สอน

ศพฐ.3

12078 น.ส.ชนรดี มำตรแสง

22 พ.ต.ท.สงวน มโนรัศมี

บช.ส.3

17404 น.ส.กนกรักษ์ มโนรัศมี

23 ด.ต.วินัย กองจันทร์

บช.ทท

16518 น.ส.จุฑำทิพย์ กองจันทร์

24 ด.ต.หญิงวำสนำ ศรีดอกจันทร์

สพฐ.ตร

16579 น.ส.สรัลชนำ สอนแก้ว

25 ด.ต.ปรำโมทย์ โคตรชมภู

ศพฐ.4

18443 น.ส.วรัญญำ โคตรชมภู

26 พ.ต.ท.สุภณ จันทร์เลื่อน

กก.1 บก.ส.2

18178 นำยภำคภูมิ จันทร์เลื่อน

27 ร.ต.ต.สุวัฒน์ กัลยำประสิทธิ์

พฐ.จว.เลย

17595 น.ส.ณัฐริกำ กัลยำประสิทธิ์

28 ด.ต.วัชรินทร์ ชวำลิต

บก.ส.2

13140 นำยอัมรินทร์ ชวำลิต

29 พ.ต.อ.หญิงกิตติยำ โตพัฒนกุล

พฐ.จว.ปรำจีนบุรี

14678 นำยธนวัฒน์ โตพัฒนกุล

30 ร.ต.อ.หญิงอรวรรยำ ชื่นคุณำกร

บก.อก.บช.ส.

15802 น.ส.ศุภนิดำ ชื่นคุณำกร

31 ด.ต.ปัญญำ ชบำ

บก.ปทส

14131 น.ส.กิตติยำ ชบำ

ลำดับที่

ชื่อ

สังกัด

เลขที่

ชื่อบุตร

32 ด.ต.ดนัย วิเศษเผ่ำ

บก.ส.3

14935 น.ส.ยุพเรศ วิเศษเผ่ำ

33 ด.ต.หญิงโยษิตำ พุม่ ใหญ่

บก.สส.ภ.1

9594 น.ส.นิยดำ ละม่อม

34 ด.ต.มงคล จันทรส

พฐ.จว.เลย

15242 น.ส.พิริยำ จันทรส

35 พ.ต.ต.หญิงวรณัน วัฒนสรรุ่งโรจน์

สตส

11583 น.ส.ธนกร เนียมหอม

36 ร.ต.อ.รุตน์ สุทธี

ศพฐ.6

17736 นำยชลสิทธิ์ สุทธี

37 ด.ต.หญิงศรีไพร เพ็งศรี

ศพฐ.6

17399 น.ส.นภัสสร เพ็งศรี

38 ด.ต.หญิงเขมณัฏฐ์ กิ่งวิกรณ์กุลทร

บก.รฟ

13071 น.ส.ชนินท์กำนต์ กิ่งวิกรณ์กุลทร

39 ร.ต.ต.สมใจ ไทรบุรี

พฐ.จว.ภูเก็ต

11752 น.ส.สุรัสวดี ไทรบุรี

ระดับอุดมศึกษำปีที่ 3
1 ร.ต.อ.ปรีชำ ฟ้ำหลั่น

กก.2 บก.ส.1

1323 นำยปริวัตร ฟ้ำหลั่น

2 ร.ต.ต.ประวิทย์ เพชรสุวรรณ

บก.2 บก.ส.1

5021 นำยอัษฏำ เพชรสุวรรณ

3 พ.ต.อ.หญิงสุภำพร วสนำท

สำนักงำนตำรวจ

9585 นำยกัณฑกะ โลกวิทูล

4 ร.ต.ต.หญิงกำญจนำ สุนันทนำสุข

บก.อก.สตม

3675 นำยคุณัชญ์ สุนันทนำสุข

5 พ.ต.อ.หญิงสุทธินี ทรงวรวิทย์

บช.ส

9144 น.ส.ภูริชญำ ทรงวรวิทย์

6 ด.ต.ประกิจ สำยกระสุน

พฐ.จว.บึงกำฬ

17451 น.ส.อภิชญำ สำยกระสุน

7 ร.ต.ท.สุรพงษ์ ภูผำคุณ

พฐ.จว.กำฬสินธุ์

12933 น.ส.จิรดำ ภูผำคุณ

8 พ.ต.ท.หญิงกมลนัทธ์ จันทร์ฉ่อง

อจ

8196 นำยสิรวิชญ์ จันทร์ฉ่อง

9 ด.ต.หญิงรัตนำ ดำพลงำม

บช.ทท

6667 นำยรตำนนท์ ดำพลงำม

10 ด.ต.ประพันธ์ เถำว์ทิพย์

ศพฐ.4

12583 น.ส.สุชำญำ เถำว์ทิพย์

11 ด.ต.หญิงพัชรี ดำยศ

ศพฐ.9

14415 น.ส.นันทนัช หนูบูลย์

12 ร.ต.อ.หญิงลินรดำ ปะนิทำนะโต

บก.ปอศ

11897 น.ส.ดวงประภำ เรือนสม

13 ด.ต.หญิงธิดำวรรณ วงศ์สวนนท์

ศพฐ.8

14421 น.ส.นัทธมน วงศ์สวนนท์

14 ร.ต.อ.ชวลิต คงอำวุธ

พฐ.จว.จันทบุรี

14000 นำยศักรินทร์ คงอำวุธ

15 ว่ำทีร่ .ต.ต.บรรเจิด เหมวิเชียร

ศพฐ.9

11996 นำยชวิน เหมวิเชียร

16 ร.ต.อ.หญิงดุจเดือน อัตตโนรักษ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 6782 น.ส.จันทกำนต์ อัตตโนรักษ์

17 ร.ต.ท.วำนิช แก้วน่ำน

ศพฐ.4

13635 น.ส.เอมวิกำญ แก้วน่ำน

18 ร.ต.ต.ชำญชัย สมอุดร

บก.ส.1

12538 นำยปรีชำนนท์ สมอุดร

19 ด.ต.พศวัฒน์พล พวงภู่

สภ.บ้ำนกุ่ม

13351 น.ส.กชกร พวงภู่

ลำดับที่

ชื่อ

สังกัด

เลขที่

ชื่อบุตร

20 พ.ต.ท.หญิงสุดำกำญจน์ โลหะนะ

พฐ.จว.ภูเก็ต

12034 น.ส.วิธมณ โลหะนะ

21 ร.ต.อ.หญิงบุษบำ ทบด้ำน

บก.รฟ

18308 นำยนิติพงศ์ บัตรวงศ์

22 ร.ต.อ.หญิงสมำ จิตหงส์

รร.นตร

13648 น.ส.ลักษิกำ จิตหงส์

23 ร.ต.ท.สุขศิริ ก้อภักดี

บก.ปทส

10378 นำยปกครอง ก้อภักดี

24 ด.ต.สุรชำติ เพชรไพร

บก.อก.บช.ส.

13386 น.ส.พรชนิตว์ เพชรไพร

25 ด.ต.หญิงปภำดำ คำทองเพิม่

พฐ.จว.กำฬสินธุ์

11484 น.ส.นงนภัส เทศมำก

26 ด.ต.หญิงพัชรำภรณ์ สุทธิวงษ์

ศพฐ

9072 น.ส.ฐิติณัฏฐ์ สุทธิวงษ์

27 ร.ต.ต.สมพงษ์ พรมวิเศษ

ศพฐ.2

18390 นำยนนทวรรธน์ พรมวิเศษ

28 ด.ต.หญิงสุรีรัตน์ ไชยเพชร

ศพฐ.4

18233 น.ส.พรนัชชำ ไชยเพชร

29 ด.ต.หญิงปวีณำ สักกำระ

ศพฐ.1

12241 นำยณธน สักกำระ

30 ร.ต.ต.หญิงธัญญรัศม์ กลั่นนำทิพย์

ฝทว.6 ทว

10989 น.ส.สวรส เกตุโชติ

31 ร.ต.อ.กัมปนำถ กำรถำง

บก.ปปป

14463 นำยกัมพล กำรถำง

32 ด.ต.สมชำย สงวนทรัพย์

บก.รฟ

16064 นำยจิรำยุทธ สงวนทรัพย์

33 ด.ต.ประดุงสิน บ่อยกระโทก

ศพฐ.3

9082 น.ส.รสสุคนธ์ บ่อยกระโทก

34 ร.ต.อ.พรชัย ทองนิยม

บก.ส.3

2528 น.ส.สุธำมำศ ทองนิยม

35 ร.ต.อ.หญิงทิพวรรณ แก้วมำลำ

ศพฐ.4

7253 น.ส.นนทิชำ เอกะ

36 ร.ต.ต.พีรวงศ์ หิรัญเกิด

ศพฐ.3

14106 น.ส.พีรญำณ์ หิรัญเกิด

37 ด.ต.ดิเรก อ่ำปัน้

บก.อก.บช.ส.

8029 น.ส.พิชชำรัตน์ อ่ำปัน้

38 ด.ต.หญิงธันยธรณ์ เปดี

กก.5 บก.รฟ

7704 น.ส.ปณัสยำ พุฒชนะ

39 ด.ต.หญิงรัชดำ ศักดิ์พรหม

กก.1 บก.ส.2

7021 นำยสิงหนำท ภูแม่นเขียน

40 ร.ต.อ.หญิงประไพจิตร ศรีนวลจันทร์

พฐ.จว.นนทบุรี

11733 น.ส.วรินธร ศรีนวลจันทร์

ระดับอุดมศึกษำปีที่ 4(หลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี)
1 ด.ต.พิเชฏ สุพรรณชนะบุรี

ศพฐ.8

17204 น.ส.เยำวลักษณ์ สุพรรณชนะบุรี

2 ด.ต.สมชำย ศิริทรัพยจนันท์

กก.5 บก.ส.2

3614 น.ส.ธมลวรรณ ศิริทรัพยจนันท์

3 ด.ต.ถำม์พร กรเพ็ชร

สพฐ.ตร

9154 น.ส.วริศรำ กรเพ็ชร

4 ร.ต.อ.ศักดิ์ศิริ ศรีเอี่ยมเจริญ

กก.2 บก.ส.1

16059 น.ส.ศิริญญำ ศรีเอี่ยมเจริญ

5 พ.ต.อ.หญิงกฤษฎี พงศ์อัมพรขจี

ศพฐ.6

16702 นำยชินกฤต พงศ์อัมพรขจี

