
 ( สําเนา ) 

คําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
ที่  ๑๑๕/๒๕๖๒ 

เร่ือง  แตงตั้งขาราชการตํารวจ 

............................................................. 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๗           
แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐                    
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจ และคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายอํานาจการสั่งแตงตั้งขาราชการตํารวจ จึงแตงตั้ง        
ขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตร  จํานวน ๑๓๘ นาย ดํารงตําแหนงตาง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบทาย
คําสั่งนี ้

  ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เปนตนไป  โดยใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม             
ไปรับอัตราเงินเดือนใหมหรือใหโอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจายสําหรับตําแหนงใหม ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เปนตนไป  สําหรับขาราชการตํารวจที่ยังอยูภายใตเงื่อนไขทายคําสั่งบรรจุหรือแตงตั้ง แลวไดรับการ
แตงตั้งไปดํารงตําแหนงที่ทําหนาที่นายเวร หากตอมาเม่ือไดรับการแตงตั้งพนจากตําแหนงดังกลาว ใหกลับไป
ดํารงตําแหนงเดิมท่ีบรรจุหรือแตงตั้งใหครบกําหนดระยะเวลาตามเงื่อนไข 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๓๐   มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 (ลงชื่อ) พลตํารวจโท สุทิน ทรัพยพวง 
 ( สุทิน ทรัพยพวง ) 
 ผูบัญชาการตาํรวจสอบสวนกลาง 
 
 
 
 สําเนาถูกตอง 
 
 
วาที่ พันตํารวจเอก 
 ( วัชรเกียรติ  ศิริวิมลฤทธ์ิ ) 
 ผูกํากับการฝายอํานวยการ๑ กองบังคับการอํานวยการ 
 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
 

 

 

 

 



บัญชแีนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่  ๑๑๕/2562 ลง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 หนา 1

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตําแหนงใหม เลขตําแหนง

1 ร.ต.อ. หญิง กนกลักษณ สามชื่นฉ่ํา รอง สว.ธร.สภ.ดานชาง จว.สุพรรณบุรี สสพ.308 รอง สว. ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11304 0029

2 ร.ต.อ. กฤษดา จิระวาณิชกุล รอง สว.(สอบสวน)สน.บางซื่อ 1109 24203 0100 รอง สว. กก.2 บก.ปคบ. 2111 11202 0060

3 ร.ต.อ. หญิง กวิสรา รักวีรธรรม นวท.(สบ 1) กอส.ศพฐ.2 2705 33450 0114 รอง สว. กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11304 0320

4 ร.ต.อ. กัมพล อารีลน รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.รอยเอ็ด 1409 11202 0165 รอง สว. กก.3 บก.ป. 2102 11202 0180

5 ร.ต.อ. กิติภูมิ ศรแีผว รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 11202 0073 รอง สว. กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11202 0326

6 ร.ต.อ. เกษม วิจิตรจันทร รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0246 รอง สว. กก.5 บก.ปอศ. 2109 11304 0181

7 ร.ต.อ. เกียรติบดินทร วงคงาม รอง สว.(สอบสวน)สน.พลับพลาไชย 1 1113 24203 0071 รอง สว. กก.4 บก.ป. 2102 11202 0210

8 ร.ต.อ. หญิง ขวัญแกว มาลัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานต้ิว จว.เพชรบูรณ 1609 11203 0179 รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11202 0258

9 ร.ต.อ. คมสัน วรรณสกุล รอง สวป.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ สปข.211 รอง สว. ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0086

10 ร.ต.อ. คมสันต อําไพ รอง สว.สส. สภ.ศรีเชียงใหม จว.นค. 0410 13204 0178 รอง สว. ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0111

11 ร.ต.อ. จักรี ศิลปสถาปน รอง สว. กลุมงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 11305 0043 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. 2108 29203 0055

12 ร.ต.อ. จาตุรนต สุพร รอง สว.ฝอ.งป. 0501 11309 0014 รอง สว. ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11304 0027

13 ร.ต.อ. จาตุรันต สุรยิธรรมกุล รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ 1112 24203 0165 รอง สว. ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0222

14 ร.ต.อ. หญิง จารุณี พุทธศิริ รอง สว.ฝายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป. 0701 11302 0042 รอง สว. ฝอ.บก.ป. 2102 11304 0030

15 ร.ต.อ. จําลอง ทองเฟอง รอง สวป. สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13202 0378 รอง สว. กก.3 บก.ป. 2102 11202 0179

16 ร.ต.อ. จิรยุทธ ชัชรินทรกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี สกจ.285 รอง สว. ฝอ.บก.ป. 2102 11202 0036

17 ร.ต.อ. หญิง จีระรัช โพธิติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 0104 24203 0126 รอง สว.(สอบสวน) ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 29203 0042

18 ร.ต.อ. หญิง จุฑารัตน นพพานิช รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางเลน 0703 24203 0131 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0101

19 ร.ต.อ. ฉลองรัฐ มาสุข รอง สว.สส.สภ.แวง จว.นราธิวาส 0903 13204 0277 รอง สว. ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0238

20 ร.ต.อ. หญิง ชนกกานต แขวงนคร รอง สว.(สอบสวน)สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0142 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. 2108 29203 0053

ยศ
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21 ร.ต.อ. ชนัตพล จันพลงาม รอง สว.(สอบสวน)สน.อุดมสุข 1111 24203 0200 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ป. 2102 29203 0303

22 ร.ต.อ. หญิง ชมพูนุช สิงหสถิตย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตราด 0205 24203 0062 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป. 2102 11203 0356

23 ร.ต.อ. ชัชวาลย ละอองบัว รอง สว.(สอบสวน)สน.ลําผักชี 1005 11203 0135 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 11203 0354

24 ร.ต.อ. ชุมพร เพ็ชรเลศิ รอง สว.สส.สภ.หวยราช จว.บุรีรัมย 0304 13204 0309 รอง สว. กก.3 บก.ป. 2102 11202 0173

25 ร.ต.อ. ไชยพัฒน ชะโลปถัมภ รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.2 1004 29203 0063 รอง สว. กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11202 0336

26 ร.ต.อ. หญิง ฐานิต(พลับพลึง) การเมือง รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬอ จว.ชลบุรี 1206 11202 0146 รอง สว. กก.4 บก.ป. 2102 11202 0220

27 ร.ต.อ. ณรงคฤทธิ์ พุมพวง รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.6 1008 29203 0065 รอง สว. กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11202 0337

28 ร.ต.อ. ณวดล ภาโส รอง สว.กก.ดส. 1000 11204 0041 รอง สว. ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 11202 0031

29 ร.ต.อ. หญิง ณัฏฐกัญฐ เพียผือ รอง สว.(สอบสวน)สน.ศาลาแดง 1104 12203 0137 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0094

30 ร.ต.อ. ณัฐดนัย บํารุงศิลป รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ สน.2-350 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. 2109 11203 0222

31 ร.ต.อ. ณัฐดนัย สีแขไตร รอง สวป. สภ.เมืองขอนแกน 0403 13202 0429 รอง สว. กก.3 บก.ป. 2102 11202 0168

32 ร.ต.อ. หญิง ณัฐธยาน สุดจิตต รอง สว.(สอบสวน)สน.ทาขาม 1116 24203 0127 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปคม. 2108 11203 0182

33 ร.ต.อ. ณัฐพร ชวยนุกูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูเตา จว.สงขลา 0907 23203 0401 รอง สว. กก.6 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11202 0138

34 ร.ต.อ. ณัฐพล ผลชอบ รอง สว. กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11202 0115 รอง สว. กก.2 บก.ป. 2102 11202 0126

35 ร.ต.อ. หญิง ณิชรัตน ศรีเกิน รอง สว.ฝอ. ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11304 0019 รอง สว. กก.1 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11304 0219

36 ร.ต.อ. แดนรบ สมัยชูเกียรติ รอง สว.สส.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี สปน.183 รอง สว. กก.6 บก.ป. 2102 11202 0293

37 ร.ต.อ. ทรงพล กลอนโพธิ์ ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.3 1303 11306 0038 รอง สว. ฝอ.บก.ทล. 2103 11304 0021

38 ร.ต.อ. ทัศนไชย บุญสงเคราะห รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงใต จว.สมุทรปราการ 1109 11203 0170 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. 2109 29203 0056

39 ร.ต.อ. หญิง ธนาพร รัตนกิจ รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.สทส. 2801 11302 0011 รอง สว. ฝอ.บก.ปคบ. 2111 11304 0017

40 ร.ต.อ. ธานุพันธ สุระสะ รอง สว.สส.สน.อุดมสุข 1103 13204 0136 รอง สว. กก.1 บก.ป. 2102 11202 0080
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41 ร.ต.อ. ธีระยุทธ ไทยราช รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0027 รอง สว. กก.6 บก.ป. 2102 11202 0292

42 ร.ต.อ. นครินทร แสนสุภา รอง สว.สส.สภ.ลาดหลุมแกว จว.ปทุมธานี 0104 13204 0168 รอง สว. ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0121

43 ร.ต.อ. นพดล มีทอง รอง สว.กก.6 บก.ส.3 2304 11202 0196 รอง สว. กก.3 บก.ป. 2102 11202 0176

44 ร.ต.อ. หญิง นพมล จารุศิลปางกูร รอง สว.ฝายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. 2902 11329 0036 รอง สว. ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11304 0032

45 ร.ต.อ. นรบดี ดวงจิตต รอง สว.(สอบสวน)สน.ปทุมวัน สน.2-896 รอง สว. กก.1 บก.ป. 2102 11202 0073

46 ร.ต.อ. หญิง นรรศมณญ เจริญยิ่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี 0702 24203 0128 รอง สว.(สอบสวน) ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0269

47 ร.ต.อ. นัฐพล ชมภูนิช รอง สว.(สอบสวน)สน.บุคคโล สน.3-1021 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป. 2102 29203 0190

48 ร.ต.อ. นัฐพล ดาวเรือง รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.กาญจนบุรี (สส.) 1704 11204 0036 รอง สว. กก.1 บก.ป. 2102 11202 0059

49 ร.ต.อ. บัญชา ชวยรอดหมด รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ สปข.215 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ป. 2102 11203 0360

50 ร.ต.อ. บุญญฤทธิ์ หมุดดี รอง สว.(สอบสวน)สภ.ทุงฝาย จว.ลําปาง 0508 24203 0078 รอง สว. ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0183

51 ร.ต.อ. ปกรณ ทองมุณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา สยล.140 รอง สว. กก.6 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11202 0139

52 ร.ต.อ. ประทีป จันทรเพชรบุรี รอง สวป.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 13202 0156 รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11202 0247

53 ร.ต.อ. ปรัชญานนท ยงยิ่ง รอง สว.สส.สภ.บานหมอ จว.สระบุรี 0108 13204 0138 รอง สว. กก.3 บก.ป. 2102 11202 0169

54 ร.ต.อ. ปยวัฒน ปรัญญา รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย จว.สมุทรปราการ สสป.346 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอท. 2112 29203 0037

55 ร.ต.อ. พงศอนันต ยวงยิ้ม รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1109 13202 0327 รอง สว. กก.1 บก.ปคม. 2108 11202 0043

56 ร.ต.อ. หญิง พรธีรา ทองมุณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนายก สนย.95 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคบ. 2111 29203 0044

57 ร.ต.อ. หญิง พวงรตัน ชนะกุล รอง สว.ฝอ.สตส. 0900 11304 0013 รอง สว. ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11326 0034

58 ร.ต.อ. พะลอ ทรัพยเมฆ รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0267 รอง สว. กก.5 บก.ปคม. 2108 11202 0139

59 ร.ต.อ. หญิง พัชราภรณ สองศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท สชน.133 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปทส. 2107 11203 0150

60 ร.ต.อ. หญิง พัชรี วงษบุญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 1808 11203 0162 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคม. 2108 29203 0122
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61 ร.ต.อ. พิชญา ทวิชศรี รอง สว.(สอบสวน)สน.พระราชวัง สน.1-938 รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11202 0250

62 ร.ต.อ. พิเชษฐ เผอืกทอง รอง สว.จร.สน.นิมิตรใหม 1102 13205 0314 รอง สว. ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0072

63 ร.ต.อ. พิทยา ธนาวุฒิ รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0162 รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11202 0251

64 ร.ต.อ. หญิง ไพรินทร สุวรักษร รอง สว.กลุมงานตรวจสอบและวิเคราะหการกระทําความผิดเทคโนโลยี บก.สสท. 2803 11318 0046 รอง สว. ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11304 0025

65 ร.ต.อ. ภัทรรัช วันศักดิ์ศรี รอง สว.สส.สภ.ดอกคําใต จว.พะเยา สพย.142 รอง สว. กก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11202 0081

66 ร.ต.อ. ภูวเนตร เม็ดดี รอง สว.สส. สภ.โคกขาม 0708 13204 0044 รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.3 กก.4 บก.รน. 2106 34206 0098

67 ร.ต.อ. มณฑป รูปสูง รอง สว.กลุมงานคดีแพง คพ. 0603 11305 0035 รอง สว. กก.1 บก.ปอท. 2112 11202 0035

68 ร.ต.อ. หญิง มีนา แดงสุก รอง สว.ฝายสรรพาวุธ 2 สพ. 0304 11304 0039 รอง สว. ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11304 0031

69 ร.ต.อ. ยรรยง เทวโลก รอง สว.จร.สภ.วังน้ําเขียว จว.นครราชสีมา 1305 11205 0199 รอง สว. ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0120

70 ร.ต.อ. ยุทธภูมิ โพธิ์สวัสด์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 0703 24203 0061 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 29203 0264

71 ร.ต.อ. หญิง เยาวภา นครชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0112 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ปคม. 2108 11203 0186

72 ร.ต.อ. หญิง รัตนา ไกรแกว รอง สว.กลุมงานสอบสวน บก.สส.ภ.9 1902 11305 0092 รอง สว. กลุมงานถวายความปลอดภยั บก.ทล. 2103 11202 0293

73 ร.ต.อ. วรวุฒิ คงรักษา รอง สว.(สอบสวน)สน.คันนายาว สน.1-1396 รอง สว. กก.5 บก.ปอศ. 2109 11202 0183

74 ร.ต.อ. วิรัตน สุขเสรฐิ นว.(สบ 1) ผบก.วจ. 0204 11323 0004 รอง สว. ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0124

75 ร.ต.อ. วิวัตนชัย เกษีสังข รอง สว.(สอบสวน)สน.จักรวรรดิ สน.1-1217 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0086

76 ร.ต.อ. วิสา โมรายนต ผบ.มว.(สบ 1) ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.1 1103 11306 0034 รอง สว. ฝอ.บก.รฟ. 2104 11304 0014

77 ร.ต.อ. วิสิทธิ์ ทรัพยพวง รอง สว.สส.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค 0604 13204 0275 รอง สว. ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0055

78 ร.ต.อ. วีรศักดิ์ เผือกพันธ ผบ.มว.กก.ตชด.21 2503 11304 0090 รอง สว. กก.1 บก.ป. 2102 11202 0076

79 ร.ต.อ. ศตวรรฒ แวงแสน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองประจวบคีรขีันธ สปข.185 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอท. 2112 29203 0044

80 ร.ต.อ. หญิง ศรสิรัศฐิ์ นิยมรส รอง สว.(สอบสวน)สน.พหลโยธิน 1109 24203 0140 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 29203 0263
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81 ร.ต.อ. ศิริชัย ทองแสง รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 27203 0114 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 29203 0122

82 ร.ต.อ. หญิง ศิรนิาจ โอภาส รอง สว.ฝอ.บก.น.2 1004 11325 0023 รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11304 0245

83 ร.ต.อ. ศิลา กฤตานุสาร รอง สว.ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 3202 11202 0080 รอง สว. ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0087

84 ร.ต.อ. หญิง ศิวลักษณ ไลเลิศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงหบุรี จว.สิงหบุรี 0109 24203 0031 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอท. 2112 29203 0045

85 ร.ต.อ. ศุภชาติ ยะรัง รอง สว.งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 11202 0126 รอง สว. กก.4 บก.ป. 2102 11304 0204

86 ร.ต.อ. หญิง เศวรตัน ปุริสาย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.184 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอท. 2112 29203 0040

87 ร.ต.อ. สกลวัฒน ชินรัมย รอง สว.จร.สน.มีนบุรี สน.1-1214 รอง สว. ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0110

88 ร.ต.อ. สมควร แนนอุดร รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 11428 0038 รอง สว. กก.1 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11304 0220

89 ร.ต.อ. สมคิด มาพั่ว รอง สวป.สภ.บานโคก จว.เพชรบูรณ 0607 13207 0204 รอง สว. ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0060

90 ร.ต.อ. สมพงษ วันดี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11202 0115 รอง สว. กก.6 บก.ป. 2102 11202 0295

91 ร.ต.อ. สมพิศ ออนมา รอง สว.(สอบสวน)สน.บางขุนเทียน 1116 24203 0144 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 29203 0266

92 ร.ต.อ. สวรรยา เอียดตรง รอง สว.กก.2 บก.ทท.3 3204 11204 0040 รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11202 0253

93 ร.ต.อ. หญิง สังวาลย เกตุแกว รอง สว.ฝอ.สบส. 0604 11302 0012 รอง สว. ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11304 0028

94 ร.ต.อ. หญิง สินีนาฏ เชิดชูตระกูลทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภเูก็ต 1808 11203 0166 รอง สว. กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11202 0328

95 ร.ต.อ. หญิง สุธัญดา เอมเอก รอง สว.(สอบสวน)สน.เตาปูน สน.1-1362 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. 2112 29203 0102

96 ร.ต.อ. เสนห พงศาปาน รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0038 รอง สว. กก.3 บก.ป. 2102 11304 0164

97 ร.ต.อ. แสงทัย วังสะปญญา รอง สว.สส.สภ.แมเมาะ จว.ลําปาง สลป.282 รอง สว. ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0180

98 ร.ต.อ. หญิง หทัยชนก พิมพะกุล รอง สว.(สอบสวน)สน.ดอนเมือง สน.1-1392 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอท. 2112 29203 0042

99 ร.ต.อ. อรรถพล ฤทธิวัฒนะพงศ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0098 รอง สว. ฝอ.บก.ป. 2102 11304 0026

100 ร.ต.อ. อุทิตย พิมมะศรี รอง สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี สอบ.673 รอง สว. ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 11202 0245
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101 ร.ต.ท. หญิง กนกพรรณ โพธิ์ศรี รอง สว.(สอบสวน)สน.พญาไท สน.1-695 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปทส. 2107 29203 0089

102 ร.ต.ท. หญิง กรฉัตร มาตรศรี รอง สว.(สอบสวน)สน.บางกอกใหญ สน.3-818 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. 2112 29203 0100

103 ร.ต.ท. กอเกียรติ เกียรติตั้ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 0103 24203 0047 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0085

104 ร.ต.ท. หญิง กัญสุชญา จีรพุทธางกูร รอง สว.(สอบสวน)สน.โคกคราม 1109 24203 0171 รอง สว. กก.6 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11202 0140

105 ร.ต.ท. หญิง กิตติมา ปตเมฆ รอง สว.ฝอ.วตร. 2903 11325 0013 รอง สว. กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11304 0321

106 ร.ต.ท. กิติพงศ สุนทรวิภาต รอง สว.(สอบสวน)สน.ประเวศ 1111 24203 0193 รอง สว. กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11202 0183

107 ร.ต.ท. เกียรติภูมิ ปภินวัช รอง สว.(สอบสวน)สน.ดอนเมือง สน.1-580 รอง สว. กก.2 บก.ป. 2102 11202 0132

108 ร.ต.ท. หญิง จิรัฏฐ เหลาไพโรจน รอง สว.(สอบสวน)สน.มีนบุรี 1110 24203 0120 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ปทส. 2107 29203 0141

109 ร.ต.ท. หญิง จิราภรณ วันโท รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร 0307 24203 0105 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป. 2102 11203 0357

110 ร.ต.ท. ชัยวัฒน แวนแกว รอง สว.สส. สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 13204 0311 รอง สว. ส.รฟ.ศิลาอาสน กก.2 บก.รฟ. 2104 11202 0066

111 ร.ต.ท. ชานนท อยูเยน็ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางเขน 1109 24203 0175 รอง สว. กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11202 0159

112 ร.ต.ท. ณรงคเดช พิทักษประชาชน รอง สว.(สอบสวน)สน.พระโขนง สน.2-616 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคบ. 2111 11203 0123

113 ร.ต.ท. ธนพนธ สนสายันต รอง สว.(สอบสวน)สน.บางซื่อ 1109 24203 0104 รอง สว. กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11202 0182

114 ร.ต.ท. นภชลัน เกิดเอ่ียม รอง สว.(สอบสวน)สน.บางนา 1103 13203 0093 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0109

115 ร.ต.ท. หญิง นุสรา ลีหัวสระ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0234 รอง สว. ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11326 0033

116 ร.ต.ท. ปกรณ ยิ้มประไพ รอง สว.(สอบสวน)สน.ธรรมศาลา 1114 23203 0075 รอง สว. กก.4 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11202 0100

117 ร.ต.ท. ปฏิพล ศิริสิทธิ์ รอง สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0085 นว.(สบ 1) ผบก.ปอศ. 2109 11323 0007

118 ร.ต.ท. หญิง ปนวรางค กลิ่นหวล รอง สว.(สอบสวน)สน.บางเขน 1109 24203 0191 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. 2112 29203 0070

119 ร.ต.ท. หญิง ปยาภรณ แกวมณีโปรด รอง สว.(สอบสวน)สน.บางเขน 1109 24203 0195 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0092

120 ร.ต.ท. เปตอง ดานปรีดา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0071 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. 2112 29203 0103
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121 ร.ต.ท. หญิง พรพรรณ ปานประทีป รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาญจนบุรี สกจ.235 รอง สว. กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11202 0184

122 ร.ต.ท. ภานุวัฒน ฮงสูน รอง สวป.สน.บางกอกนอย 1114 13202 0237 รอง สว. กก.2 บก.ปอศ. 2109 11202 0079

123 ร.ต.ท. ภูวดล เปรมปรีวรรณ รอง สวป.สน.สําเหร 1115 13202 0220 รอง สว. กก.2 บก.ป. 2102 11202 0124

124 ร.ต.ท. วชิรเชษฐ อัครธรีะพงศ รอง สว.สส.สน.ทาเรือ 1112 13204 0093 รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11202 0255

125 ร.ต.ท. วรัท เสริมสุจริต รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี 0108 24203 0103 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป. 2102 29203 0184

126 ร.ต.ท. วิชิต ศรีทอง รอง สว.ธร. สภ.ภูพาน จว.สน. 0409 13304 0012 รอง สว. กก.6 บก.ป. 2102 11304 0288

127 ร.ต.ท. วิศิษฎ อาจทวี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี สปน.142 รอง สว. กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11202 0162

128 ร.ต.ท. ศรัณย ศรีละคร รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 24203 0069 ผูชวย นว.(สบ 1) ผบก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11323 0013

129 ร.ต.ท. ศุภโชค พูลบัว รอง สว.(สอบสวน)สน.พญาไท สน.1-825 รอง สว. กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11202 0181

130 ร.ต.ท. สันติภาพ กุลวงษ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระทุมแบน สสค.134 นว.(สบ 1) ผบก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11323 0012

131 ร.ต.ท. สุพัตร ธนะภูมิ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สทส. 2801 11326 0036 นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.ก. 2101 11323 0005

132 ร.ต.ท. หญิง สุพัตรา ราษฎรนิยม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 27203 0088 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. 2111 11203 0126

133 ร.ต.ท. หญิง สุภาพร ดุลยสิทธิ์ รอง สว.(สอบสวน)สน.วังทองหลาง 1102 12203 0207 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอท. 2112 29203 0039

134 ร.ต.ท. เสกสิทธิ์ กุลเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์แกว สนฐ.90 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ป. 2102 29203 0231

135 ร.ต.ท. อนวัช ตันตินันทกุล รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ 1112 24203 0170 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0099

136 ร.ต.ท. อนุชาติ โคตรสีเขียว รอง สว.(สอบสวน)สน.โคกคราม 1109 24203 0170 รอง สว. กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11202 0161

137 ร.ต.ท. อาธิรัตน ทิพยเจริญ รอง สว.(สอบสวน)สภ.พุทธมณฑล 0703 24203 0137 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป. 2102 29203 0186

138 ร.ต.ต. อาทร ทรงลํายอง รอง สว.ธร.สน.แสมดํา 1116 13304 0061 รอง สว. ฝอ.บก.ทล. 2103 11304 0018


