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คําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
ที่  ๑๑๖/๒๕๖๒ 

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(ตําแหนงควบผูบังคับหมูถึงรองสารวัตร) และ ผูบังคบัหมู จํานวน ๓๒๔ นาย 
ดํารงตําแหนงตาง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบทายคําสั่งนี้ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เปนตนไป โดยใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม             
ไปรับอัตราเงินเดือนใหมหรือใหโอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจายสําหรับตําแหนงใหม ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เปนตนไป   

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

 

 

 

 

 

 



บัญชแีนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่  ๑๑๖/2562 ลง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 หนา 1

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตําแหนงใหม เลขตําแหนง

1 ร.ต.ท. ชัยวัฒน ออนศรี รอง สว.(ป.) สภ.นางรอง ปบร.3839 รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1409

2 ร.ต.ท. สังเวียน นิรมล รอง สว.(อก.)ฝอ.ศพฐ.3 2706 12301 0279 รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0178

3 ร.ต.ต. ธนพนธ พวงมาลัย รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.น.5 1007 12301 0007 รอง สว.(อก.) กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 12301 0079

4 ด.ต. หญิง กนกพร กุญชรินทร ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12301 0003 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอท. 2112 12301 0010

5 ด.ต. หญิง กรวรรณ พรวรรณวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชัยภูมิ ปชย.1919 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1579

6 ด.ต. กฤษณะ เพ็ชรนอย ผบ.หมู (จร.) งานปฏบิัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1916 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0688

7 ด.ต. กสิณวัชร โคตา ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0304 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0039

8 ด.ต. กิจพัฒน สรอยสวน ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค [นปพ.] 1606 12202 0105 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0263

9 ด.ต. กุญชร บุญชัด ผบ.หมู กก.ตชด.41 2505 12202 0811 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0618

10 ด.ต. ขัตติพงษ คุมหมู ผบ.หมู ฝายอํานวยการ ภ.จว.กาฬสินธุ 1404 12301 0011 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12301 0306

11 ด.ต. จตุรภัทร ภาคมฤค ผบ.หมู กลุมงานปองกันอาชญากรรมพิเศษ ผอ. 0202 12301 0014 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0161

12 ด.ต. จรินทร ตารมย ผบ.หมู(ป) กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 1808 12202 0084 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0540

13 ด.ต. หญิง จริยา พจนเสนี ผบ.หมู กลุมงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 3103 12314 0052 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0032

14 ด.ต. หญิง จันทรทิตย อาจคง ผบ.หมู (ป.) สภ.วังเจา ภ.จว.ตาก 0603 14202 0199 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1163

15 ด.ต. จํารูญ ยุงยั้ง ผบ.หมู (สส.) สภ.กงหรา จว.พัทลุง ปพท.2435 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0593

16 ด.ต. จีรยุทธ คําศรีสุข ผบ.หมู กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 12202 0242 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0579

17 ด.ต. ชัชชัย ชางสอน ผบ.หมู กก.ตชด.42 2505 12202 2894 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0372

18 ด.ต. ชาญชัย ขํานุรักษ ผบ.หมู (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2346 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0304

19 ด.ต. หญิง ชีวี โพธิ์ขาว ผบ.หมู ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 0188 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0352

20 ด.ต. เชษฐา บุญมาศ ผบ.หมู สภ.เมืองอุบลราชธานี ปอบ.3428 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0347

ยศ
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21 ด.ต. ณรงค รังอิสริยะกุล ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0174 ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0581

22 ด.ต. ณรงคศักดิ์ พุฒศรี ผบ.หมู (จร.) สภ.หนองหญาไซ จว.สุพรรณบุรี ปสพ.2504 ผบ.หมู กก.4 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0555

23 ด.ต. ณัฏฐกฤษณ เกื้อสกุล ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0344 ผบ.หมู กก.1 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0088

24 ด.ต. ณัฐวุฒิ เอียบสกุล ผบ.หมู (ป.) กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12204 0090 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0561

25 ด.ต. ดั้นหลี หมัดอะดั้ม ผบ.หมู ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 12202 0262 ผบ.หมู กก.6 บก.ปทส. 2107 12202 0360

26 ด.ต. เดชา ทาบทา ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแกน 0403 14202 0816 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1115

27 ด.ต. ทนงค มะณู ผบ.หมู กก.ตชด.21 2503 12202 1093 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0066

28 ด.ต. ทิว พรหมมา ผบ.หมู (ป.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2435 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0521

29 ด.ต. ธวัชชัย ใจหาว ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0273 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0644

30 ด.ต. ธีระวัฒน สมอุมจารย ผบ.หมู กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 0681 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0966

31 ด.ต. นพดล สามเคี้ยม ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 12204 0115 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0645

32 ด.ต. หญิง นัยนา แกนเมือง ผบ.หมู ฝอ.บก.สส. 1012 12301 0027 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12301 0005

33 ด.ต. นาวิน บัวสอาด ผบ.หมู (ป.) สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี ปอบ.5730 ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0704

34 ด.ต. นิคม แกวเทพ ผบ.หมู (ป.) สภ.แวง จว.นราธิวาส 0903 14202 0485 ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0223

35 ด.ต. นิติพงษ ตากันทะ ผบ.หมู พท.สกพ. 0400 12301 0111 ผบ.หมู กก.4 บก.ปทส. 2107 12202 0275

36 ด.ต. บัญญัติ ดีมาก ผบ.หมู ฝอ.ทพ. 0402 12301 0009 ผบ.หมู ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 2104 12204 0619

37 ด.ต. บุญลือ กรรขํา ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาตะโก ภ.จว.นครสวรรค ปนว.3164 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0264

38 ด.ต. ปณิธิ วงศใหญ ผบ.หมู (สส.) สน.สําราญราษฎร ปน.1-5101 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0464

39 ด.ต. ประชา พัวพันธ ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดพราว ปน.1-3654 ผบ.หมู กก.1 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0087

40 ด.ต. ประธาน บุญทองคํา ผบ.หมู (พงว.) สภ.ทาพล ภ.จว.เพชรบูรณ ปพช.1237. ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0324
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41 ด.ต. ประสงค ศักดิ์เจริญผล ผบ.หมู พฐ.จว.ภูเก็ต 2711 12314 0331 ผบ.หมู กก.6 บก.ปทส. 2107 12202 0383

42 ด.ต. พงศกร จิตรทรัพย ผบ.หมู (สส.) สภ.วังโปง ภ.จว.เพชรบูรณ ปพช.2166 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0410

43 ด.ต. พงษธร สุขเกษม ผบ.หมู (สส.) กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0066 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0496

44 ด.ต. พนัส กลิ่นศรีสุข ผบ.หมู (สส.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ปสป.1948 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0328

45 ด.ต. พเยาว พริกเล็ก ผบ.หมู ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0476 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12301 0037

46 ด.ต. พล เสนสอน ผบ.หมู (ป.) สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี ปอบ.5336 ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0706

47 ด.ต. พิชิตณรงค คํายศ ผบ.หมู (สตร.) สภ.ปงไฮ จว.บึงกาฬ ปนค.1702 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0312

48 ด.ต. พิเชษฐ ไชยแสง ผบ.หมู (จร.) งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0576 ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0705

49 ด.ต. พิเชษฐ ศรีบัว ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 [ธร.] 1601 12301 0347 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1234

50 ด.ต. พิษณุ ขําโพธิ์ ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตนั ปน.2-3507 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0670

51 ด.ต. พิษณุ หนูนุรัตน ผบ.หมู (สส.) สน.อุดมสุข 1103 14204 0266 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0557

52 ด.ต. พีรพงษ พรมดี ผบ.หมู (ป.) สภ.แมสอด ภ.จว.ตาก ปตก.1856 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1177

53 ด.ต. พีรวัฒน สมจันทร ผบ.หมู (สส.) สน.หวยขวาง 1108 14204 0329 ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0711

54 ด.ต. พีรวุฒิ โชติชวง ผบ.หมู (สส.) สน.ทองหลอ 1112 14204 0600 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0038

55 ด.ต. เพชรไพบูลย คุณชื่น ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ 1304 12202 0072 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1601

56 ด.ต. ไพศาล ทองแสง ผบ.หมู สภ.ชองเม็ก 0309 14202 0311 ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0702

57 ด.ต. หญิง ภัคมณฑน จันทรแสง ผบ.หมู กก.ตชด.42 2505 12202 3594 ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0426

58 ด.ต. หญิง ภัทราวรรณ กําลังยิ่ง ผบ.หมู (ธร.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 14301 0740 ผบ.หมู ฝอ.บก.รน. 2106 12301 0007

59 ด.ต. ภาสกร กระจงกลาง ผบ.หมู(ป.)สภ.มะเริง จ.นครราชสีมา ปนม.2474 ผบ.หมู ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0660

60 ด.ต. ภูวดล พักเรือง ผบ.หมู ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 12301 0084 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0534
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61 ด.ต. มนตไพร ชลรัตน ผบ.หมู กก.2 บก.ปส.4 2205 12202 0138 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0340

62 ด.ต. มานพ รัตนพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา ปสข.2992 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0287

63 ด.ต. ราวิน รักษวงษ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0056 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0266

64 ด.ต. ลิขิต ทองกุล ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทพ. 0402 12301 0066 ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0703

65 ด.ต. หญิง วรญัญา ชัยกูล ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 0505 14202 0204 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1298

66 ด.ต. วสันต รุณเกษม ผบ.หมู กก.ตชด.34 2504 12202 5977 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0559

67 ด.ต. วารุต สันที ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองนครปฐม 0703 14204 0189 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0023

68 ด.ต. วิทวัส ชัยศิริ ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดสําราญ จว.ตรงั 0902 14202 0013 ผบ.หมู กก.5 บก.รน. 2106 12301 0512

69 ด.ต. วิรัช มหาชัย ผบ.หมู (สส.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3132 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0115

70 ด.ต. วิสิฐ จันทรพฤกษ ผบ.หมู กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 12204 0147 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0735

71 ด.ต. วีรวัฒน นามโชติ ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 3204 12202 0102 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0242

72 ด.ต. วีระ บุญชู ผบ.หมู(สส.)กก.สส.ภ.จว.แพร 1508 12204 0045 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1340

73 ด.ต. วีระเดช วรรณสุข ผบ.หมู (ป.) กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 12202 0080 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0662

74 ด.ต. วีระพล หินเธาว ผบ.หมู(ป.)สภ.บานแทน จว.ชัยภมูิ ปชย.3055 ผบ.หมู ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0734

75 ด.ต. วุฒิชัย สรอยสน ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาฉนวน ภ.จว.สุโขทัย ปสท.691 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1194

76 ด.ต. ศักดิ์ชัย ปญญาแกว ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.3 3204 12202 0410 ผบ.หมู กก.5 บก.รน. 2106 12301 0513

77 ด.ต. ศิริพงษ สิงหกวาง ผบ.หมู (สส.) สภ.ตาคลี ภ.จว.นครสวรรค ปนว.2743 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0279

78 ด.ต. ศิลา บุญปถัมภ ผบ.หมู (ป.) สภ.แวง จว.นราธิวาส ปนธ.1931 ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0224

79 ด.ต. ศุภชัย รัตนปรานต ผบ.หมู(สส.)กก.วข./คพ. บก.สส.ภ.5 1502 12204 0025 ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสน กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0309

80 ด.ต. ศุภชัย เอกจีน ผบ.หมู (สส.) สน.ทองหลอ 1112 14204 0598 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0195
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81 ด.ต. สถิต สุขวิทย ผบ.หมู (สส.) กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 12204 0052 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0663

82 ด.ต. สมบัติ สองธานี ผบ.หมู กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0059 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0566

83 ด.ต. สมพล คงฆะ ผบ.หมู (สส.) สน.อุดมสุข 1103 14204 0267 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0494

84 ด.ต. สมโภช นกทองอุทัย ผบ.หมู กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 1702 12204 0161 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0484

85 ด.ต. สมโภช ศิรไิพรวัน ผบ.หมู (ป.) สภ.แวง จว.นราธิวาส ปนธ.1950 ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0221

86 ด.ต. สราวุธ จํารัสแนว ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแกน ปขก.2948 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1599

87 ด.ต. สายชล คงแจม ผบ.หมู (จร.) สน.บางชัน ปน.1-7586 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0038

88 ด.ต. สุคนท ยาสูงเนิน ผบ.หมู (จร.) สน.มักกะสัน 1102 14205 1486 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1581

89 ด.ต. สุเชษฐ นาคนาศักดิ์ ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0435 ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0299

90 ด.ต. สุทัศ ศรีอินหงค ผบ.หมู (จร.) สน.ลุมพินี ปน.2-4712 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0417

91 ด.ต. สุพิษ แสนอุดร ผบ.หมู กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0063 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0130

92 ด.ต. สุภาชัย นิลมาตย ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0335 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0273

93 ด.ต. สุรชัย ลายขวะ ผบ.หมู (ธร.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.3374 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 12301 1739

94 ด.ต. สุรชาติ อนุสรณประดิษฐ ผบ.หมู (สส.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2474 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0719

95 ด.ต. เสนหจร สมจิตต ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.2 3203 12202 0361 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1331

96 ด.ต. เสมือน เขาครอง ผบ.หมู (จร.) สน.โคกคราม 1102 14205 1109 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0730

97 ด.ต. โสภณ เก็งฮะ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 12202 0074 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0585

98 ด.ต. อชิระ ออนศิลา ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองขอนแกน จว.ขอนแกน ปขก.1912 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1021

99 ด.ต. อดิสร เที่ยงธรรม ผบ.หมู กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 12204 0060 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0478

100 ด.ต. อนุวัตร อินทนชิตจุย ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1234 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0393
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101 ด.ต. อภิสิทธิ์ พรหมมา ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0200 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0506

102 ด.ต. อมรเทพ ออนจอย ผบ.หมู (ป.) สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ ปปข.1905 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0623

103 ด.ต. อยุทธยา ฉุนยอง ผบ.หมู กก.ตชด.44 2505 12202 5956 ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0435

104 ด.ต. อรรณพ ราชวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปางศลิาทอง ภ.จว.กําแพงเพชร ปกพ.1978 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0282

105 ด.ต. อาคม แพรกมวง ผบ.หมู (สส.) กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0074 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0104

106 ด.ต. อาฮามะ มหะมะ ผบ.หมู (คผศ.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี ปปน.1470 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1682

107 ด.ต. หญิง อุษา นวลปาน ผบ.หมู (ป.) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี ปชบ.2896 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1800

108 จ.ส.ต. หญิง กาญจนา วรรณศิริ ผบ.หมู ฝอ.บก.ทท.1 3202 12301 0005 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0294

109 จ.ส.ต. เกรียงไกร สุวรรณศิลป ผบ.หมู (ป.) สภ.แวง จว.นราธิวาส ปนธ.1873 ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0331

110 จ.ส.ต. จักกรี หอมแกว ผบ.หมู กก.ตชด.22 2503 12202 2530 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1476

111 จ.ส.ต. จักรพงษ วินทะไชย ผบ.หมู กก.ตชด.11 2502 12202 1135 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0665

112 จ.ส.ต. หญิง เจนจิรา กลิ่นสิงห ผบ.หมู ฝายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป. 0701 12301 0013 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0024

113 จ.ส.ต. ไชยศิริ เสนาธรรม ผบ.หมู กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12207 2607 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0641

114 จ.ส.ต. ณัฐพนธกร เสชัง ผบ.หมู กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 1724 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0642

115 จ.ส.ต. ธนินันท ศรีธนกฤตวโรดม ผบ.หมู (จร.) สน.เพชรเกษม 1104 14205 0333 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0462

116 จ.ส.ต. นรพัชร พันธสุริยะกันต ผบ.หมู กก.ตชด.12 2502 12202 2400 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0657

117 จ.ส.ต. หญิง นิษฐารัชต ชัชวาลภาณุสิน ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0346 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0803

118 จ.ส.ต. ปณิธารณ ชัยชาญรัมย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1499 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0545

119 จ.ส.ต. ปรัชญา นงคพรมมา ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0438 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0272

120 จ.ส.ต. หญิง ปณณธร คุระจีน ผบ.หมู ฝอ.ศพฐ.8 2711 12314 0230 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0036
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121 จ.ส.ต. พิทักษ เหมือนจํานงค ผบ.หมู กก.ตชด.11 2502 12202 1158 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0666

122 จ.ส.ต. พีระศักดิ์ ทองสกุล ผบ.หมู กก.ตชด.41 2505 12202 1665 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.6 บก.รน. 2106 12301 0784

123 จ.ส.ต. หญิง เพ็ญนภา สังขสรปุ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม 1709 12202 0109 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0355

124 จ.ส.ต. ไพรินทร พงษพาลี ผบ.หมู ป สภ.บางละมุง ปชบ.2073 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0762

125 จ.ส.ต. มณฑล เสนี ผบ.หมู กก.ตชด.43 2505 12202 4266 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12301 0567

126 จ.ส.ต. ราชสิทธ สําเริงราช ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1154 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0672

127 จ.ส.ต. วุฒิชัย จี่ปรี ผบ.หมู กก.ตชด.13 2502 12202 4190 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0640

128 จ.ส.ต. ศุภชัย กองแกว ผบ.หมู(ป.)สภ.เกาะชาง จว.เชียงราย ปชร.4075 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0440

129 จ.ส.ต. สยาม โพธิ์ทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ปปน.1657 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0524

130 จ.ส.ต. สราวุธ ปลองออน ผบ.หมู (นปพ.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1366 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0916

131 จ.ส.ต. สิทธิชัย พิทักษ ผบ.หมู (สส.) สภ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส ปนธ.1813 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0621

132 จ.ส.ต. สิทธิเดช ละมั่งทอง ผบ.หมู กก.ตชด.12 2502 12202 2829 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0658

133 จ.ส.ต. สุธรรม หวังสุข ผบ.หมู กก.ตชด.33 2504 12202 4542 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12301 0007

134 จ.ส.ต. สุวัฒ บัวทองเรอืง ผบ.หมู (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรงั ปตง.1914 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0598

135 ส.ต.อ. กัมปนาท อุตบัววงศ ผบ.หมู (เวรบริการ)(ส.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3481 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0456

136 ส.ต.อ. จักรพงษ อินทรยอด ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 0033 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0197

137 ส.ต.อ. หญิง จุฑาทิพย จรทะผา ผบ.หมู ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 12301 0046 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12301 0208

138 ส.ต.อ. ฉัตรชัย ชํานาญเท ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส 0903 14202 0404 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0674

139 ส.ต.อ. ฉัตรชัย หงษสาม ผบ.หมู ฝอ.อต. 0401 12301 0005 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1293

140 ส.ต.อ. ชัยนาท ลําภา ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0894 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0340
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141 ส.ต.อ. ชํานาญ ฤทธิสาคร ผบ.หมู (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ปปน.2111 ผบ.หมู กก.9 บก.รน. 2106 12301 1828

142 ส.ต.อ. ณรงครัฐ ทองบุญชู ผบ.หมู (ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 14202 2202 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0761

143 ส.ต.อ. หญิง ณิชกุล ฟองยอย ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.สทส. 2801 12301 0016 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอท. 2112 12301 0009

144 ส.ต.อ. ทนงศักดิ์ ตุยวงศษา ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี 0904 14202 0972 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0753

145 ส.ต.อ. ทรงวุฒิ บํารุง ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0039 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0698

146 ส.ต.อ. เทพพิชัย ทองนุน ผบ.หมู (ป.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0203 ผบ.หมู ส.รน.4 กก.7 บก.รน. 2106 12301 1095

147 ส.ต.อ. ธรรณธกรณ ไขแกว ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0332 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1048

148 ส.ต.อ. ธีรเศรษฐ ธนสิทธิกรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 14202 2108 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1053

149 ส.ต.อ. เบญจรงค แกวนวน ผบ.หมู (สส.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14204 0191 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0563

150 ส.ต.อ. ประดิษฐ สินนอก ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0078 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0105

151 ส.ต.อ. ประวรรธน ภักดิภมูิเมธี ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ทาธง จว.ยะลา 0906 14202 1205 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0423

152 ส.ต.อ. ปริญญา วงคคํา ผบ.หมู (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5518 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0729

153 ส.ต.อ. ปริวัตร เปงใจ ผบ.หมู (ป.) สภ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส ปนธ.-3172 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0611

154 ส.ต.อ. ปยะพงศ พิเคราะห ผบ.หมู (คผศ.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.3005 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1690

155 ส.ต.อ. พงศธร สังฆอินทร ผบ.หมู (นปพ.) สภ.แมหวาด จว.ยะลา 0906 14202 1419 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0813

156 ส.ต.อ. พงษศักดิ์ บุราณะผาย ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0074 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0307

157 ส.ต.อ. พัฒนา อินทรเพ็ญ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0079 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0776

158 ส.ต.อ. พิทักษ มาลาทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2338 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0699

159 ส.ต.อ. พิทักษ ฤทธิ์ภู ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0105 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0711

160 ส.ต.อ. วชิระ มูสิกะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.2785 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอท. 2112 12202 0066
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161 ส.ต.อ. วรพจน แกวทอง ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0111 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.9 บก.รน. 2106 12301 1345

162 ส.ต.อ. วรวุฒิ จันทราชา ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0018 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1914

163 ส.ต.อ. วัฒนา ปฐมพงษ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 14202 1279 ผบ.หมู กก.4 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0530

164 ส.ต.อ. หญิง สถิตพร ชมภพูู ผบ.หมู ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 12301 0069 ผบ.หมู ฝอ.8 บก.อก.บช.ก. 2101 12301 0136

165 ส.ต.อ. สมบูรณ อุมชู ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12202 0572 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0627

166 ส.ต.อ. สรศักดิ์ โชตกิมาศ ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0296 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0606

167 ส.ต.อ. สรศักดิ์ เทียมสงวน ผบ.หมู (ป.) สน.บางกอกใหญ 1114 14202 0583 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12301 0106

168 ส.ต.อ. หญิง เสาวลักษณ ภิบาลจอมมี ผบ.หมู ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 12301 0044 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12301 0211

169 ส.ต.อ. อัครชา เทพรินทร ผบ.หมู (ป.) สภ.แมหวาด จว.ยะลา ปยล.2219 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0756

170 ส.ต.อ. เอกรินทร เพ็ชรรกัษ ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.9 2003 12301 0010 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0823

171 ส.ต.ท. กนธี ขุนเจริญ ผบ.หมู (ป.) สภ.ลาดหลุมแกว จว.ปทุมธานี 0104 14202 0598 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0147

172 ส.ต.ท. กฤษฎา ดิษฐพูล ผบ.หมู งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0957 ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0986

173 ส.ต.ท. กัณฑกฤช ภูแตมนิล ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1810 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0727

174 ส.ต.ท. กันตสรรค ภาพโพธิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.ประจันตคาม ปปจ.2808 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0765

175 ส.ต.ท. กัมปนาท ชางปลูก ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1314 ผบ.หมู กก.2 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0250

176 ส.ต.ท. กิตติพงศ ธนวัชรชัย ผบ.หมู กก.ตชด.21 2503 12202 1824 ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1271

177 ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ ชวยเทศ ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1348 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0686

178 ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ รัจรัญ ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0491 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1730

179 ส.ต.ท. เกียรติศักดิ์ วันดี ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0235 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0675

180 ส.ต.ท. จามีกร รักงาม ผบ.หมู (ป.) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 0104 14202 0603 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0652
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181 ส.ต.ท. จิรายุ สิงหปอง ผบ.หมู กก.ปพ.บช.ปส. 2200 12202 0022 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0121

182 ส.ต.ท. จีรศักดิ์ ปรังเจะ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0522 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0682

183 ส.ต.ท. เจตตวัฒน สงคจันทร ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองศรีสะเกษ ปศก.2606 ผบ.หมู กก.4 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0528

184 ส.ต.ท. เจษฎา อาจนอย ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0176 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0754

185 ส.ต.ท. ฉัตรชัย ใจกุศล ผบ.หมู กก.ตชด.11 2502 12202 1462 ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0981

186 ส.ต.ท. หญิง ชนากาญจน กอแกว ผบ.หมู ฝอ.บก.น.4 1006 12301 0024 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0049

187 ส.ต.ท. ชนินทร พานะโท ผบ.หมู (ป.) สน.ฉลองกรุง 1103 14202 0015 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0258

188 ส.ต.ท. ชลิต ชุมสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5916 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0723

189 ส.ต.ท. ชวลิต สังกะศรี ผบ.หมู พท.สกพ. 0400 12301 0109 ผบ.หมู กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0154

190 ส.ต.ท. ชัยพร โพธิ์ชื่น ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6905 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0721

191 ส.ต.ท. ชัยรัตน ธรรมใจ ผบ.หมู(ป.)สภ.เกาะชาง จว.เชียงราย ปชร.4058 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0443

192 ส.ต.ท. ชาตรี มากมูล ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0774 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0152

193 ส.ต.ท. ฐาณภทัร ศิลาฤทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง 1109 14202 0348 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0415

194 ส.ต.ท. ฐิติกร สรพรหม ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0844 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0375

195 ส.ต.ท. ณภัทร เตาจันทร ผบ.หมู กก.ตชด.23 2503 12202 5196 ผบ.หมู กก.5 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0702

196 ส.ต.ท. ณรงฤทธิ์ แดงโสภา ผบ.หมู (ป.) สภ.ตระการพืชผล 0309 14202 0923 ผบ.หมู กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1358

197 ส.ต.ท. ณัฏฐพงศ เวชชศาสตร ผบ.หมู ฝายการส่ือสาร 6 สส. 2802 12419 0353 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0346

198 ส.ต.ท. ณัฐชนน คนชม ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2450 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0133

199 ส.ต.ท. ณัฐดนัย บัวสูง ผบ.หมู งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1038 ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0985

200 ส.ต.ท. ณัฐดนัย ภาลา ผบ.หมู (พงว.)(ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0278 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0543
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201 ส.ต.ท. ณัฐพงษ จันทรทอง ผบ.หมู (สส.) สน.ทาเรือ 1112 14204 0707 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0548

202 ส.ต.ท. ณัฐพร อนุรักษนิยม ผบ.หมู งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1036 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0704

203 ส.ต.ท. ณัฐพล ปาลี ผบ.หมู (ป.) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี ปชบ.2910 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1309

204 ส.ต.ท. ณัฐพล สีหะรัญ ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2541 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0303

205 ส.ต.ท. ณัฐพล โสมนัส ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครปฐม ปนฐ.1842 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0474

206 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ ความมัง ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองแมฮองสอน จว.แมฮองสอน ปมส.1074 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1280

207 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ มาเพชร ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0147 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1043

208 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ เอ่ียมสอาด ผบ.หมู (สส.) สน.บางเขน ปน.1-6272 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0722

209 ส.ต.ท. หญิง ณัสรินทร หนออินชัย ผบ.หมู ฝายการเงิน 3 กง. 0502 12301 0050 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12301 0041

210 ส.ต.ท. ตอพงศ โตวังจร ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา 1112 14202 0421 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0351

211 ส.ต.ท. ทวีศักดิ์ สุขแสงทิพย ผบ.หมู (สิบเวร)(ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6493 ผบ.หมู กก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0403

212 ส.ต.ท. ทศพร สงคประเทศ ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1822 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1866

213 ส.ต.ท. หญิง ทัศณียา บุญพูลเกิด ผบ.หมู ฝอ.พฐก. 2702 12301 0024 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12301 0009

214 ส.ต.ท. หญิง ทิชากร พรมจันทร ผบ.หมู บก.สสท. 2803 12301 0002 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12301 0031

215 ส.ต.ท. ทินกร อินทะจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี ปชบ.2940 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1317

216 ส.ต.ท. ธนกฤษณ โพธิ์งาม ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0368 ผบ.หมู กก.5 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0704

217 ส.ต.ท. ธนพล บัวศรี ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0230 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0678

218 ส.ต.ท. ธนวัต ศรทีา ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองตราด ปตร.1268 ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1272

219 ส.ต.ท. ธนะ มาราสา ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0073 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12301 0083

220 ส.ต.ท. ธนากร ประทุมแกว ผบ.หมู (ป.) สน.ราษฎรบูรณะ ปน.3-5376 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0749
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221 ส.ต.ท. ธนาวุฒิ ยาสูงเนิน ผบ.หมู งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1207 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0645

222 ส.ต.ท. ธัชธรรม จันตะวงค ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6261 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0470

223 ส.ต.ท. ธิรวัต อยูคง ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 3202 12202 0591 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0759

224 ส.ต.ท. ธีรพงศ ปะระมณี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 14202 0196 ผบ.หมู กก.5 บก.รน. 2106 12301 0510

225 ส.ต.ท. ธีรวุธ บรรหาร ผบ.หมู (ป.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี ปนบ.2267 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0065

226 ส.ต.ท. ธีระวัฒน หาญประโคน ผบ.หมู (ป.) สน.สําเหร ปน.3-4420 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0264

227 ส.ต.ท. นนทนันท แนบเนียร ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0775 ผบ.หมู กก.4 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0529

228 ส.ต.ท. นพดล แกวสวาง ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4323 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0702

229 ส.ต.ท. นพดล ดอนศรีจันทร ผบ.หมู (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5900 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0752

230 ส.ต.ท. นภนิศ ลาทา ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0432 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0780

231 ส.ต.ท. นัฐพล วานิสุวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.สําโรงใต จว.สมุทรปราการ ปสป.941 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0731

232 ส.ต.ท. บันลือศักดิ์ ชุมคง ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0371 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0680

233 ส.ต.ท. ปฐมพงษ สุนทรนิมิต ผบ.หมู (ป.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0999 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0720

234 ส.ต.ท. ปณต ศรพีิสุทธิ์ ผบ.หมู งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0920 ผบ.หมู กก.2 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0251

235 ส.ต.ท. หญิง ปพิธวรรณ พูลพุทธา ผบ.หมู กองรอยที่ 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1867 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12301 0008

236 ส.ต.ท. ประดิษฐ ผานสุวรรณ ผบ.หมู ฝายการส่ือสาร 1 สส. 2802 12419 0104 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1312

237 ส.ต.ท. ปวเรศ ลุมรอย ผบ.หมู (ป.) สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู ปอด.2762 ผบ.หมู กก.4 บก.ทล. 2103 12301 0979

238 ส.ต.ท. ปญญา เกตุบูรณานันท ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12202 0055 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0094

239 ส.ต.ท. ปาณัส ทองคําปลิว ผบ.หมู (จร.) งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0354 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0075

240 ส.ต.ท. ปยะพันธ ปานสุนทร ผบ.หมู (ป.) สภ.บางกระทุม ภ.จว.พิษณุโลก ปพล.2066 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1238
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241 ส.ต.ท. หญิง พกุลรัตน นวมนิ่ม ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0625 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0591

242 ส.ต.ท. พชร สุขเกษม ผบ.หมู (ป.) สภ.วังทอง ภ.จว.พิษณุโลก ปพล.2341 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0112

243 ส.ต.ท. พรเทพ แทนทํานุ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี 0904 14202 0874 ผบ.หมู กก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0402

244 ส.ต.ท. พิทักษ มณีรตัน ผบ.หมู(ป.)สภ.จอมพระ ปสร.3297 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0355

245 ส.ต.ท. พิรสิทธิ์ ลอมกัน ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0278 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0567

246 ส.ต.ท. พีรัชตพงษ ดูปอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ผาขาว จว.เลย ปลย.2709 ผบ.หมู กลุมงานถวายความปลอดภยั บก.ทล. 2103 12202 1892

247 ส.ต.ท. ภควัฒน สงสม ผบ.หมู (ป.) สภ.แกลง ปรย.1834 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12301 0570

248 ส.ต.ท. ภัทรพล การเพียร ผบ.หมู งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1210 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0646

249 ส.ต.ท. ภัทรภณ มะโรงทอง ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0364 ผบ.หมู กก.5 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0703

250 ส.ต.ท. ภาณุพงศ ใจกาวิน ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน 1109 14202 0329 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0679

251 ส.ต.ท. ภานุพงษ ตวนชะเอม ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0151 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0273

252 ส.ต.ท. ภูมิ คูเมือง ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1740 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0864

253 ส.ต.ท. ภูมิพัฒน เองฉวน ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี ปปน.2763 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1047

254 ส.ต.ท. มานนท แลกูด ผบ.หมู (ป.)สภ.ทามวง จว.กาญจนบุรี 0702 14202 0456 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0523

255 ส.ต.ท. ยศพนธ จายะสิทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 14202 0044 ผบ.หมู ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0615

256 ส.ต.ท. ยุทธชัย กุมารจันทร ผบ.หมู (สส.) สน.ประชาสําราญ 1102 14204 1227 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0760

257 ส.ต.ท. ยุทธนา บัวศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0538 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0683

258 ส.ต.ท. รณยทุธ ลีโพนทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ประจักษศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 14202 0086 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0335

259 ส.ต.ท. ราชันย พันชนะ ผบ.หมู(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม 1505 12202 0079 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1291

260 ส.ต.ท. วชิระ เชื้อกระโซ ผบ.หมู (ป.) สน.บางคอแหลม 1010 12202 0150 ผบ.หมู กก.1 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0116
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261 ส.ต.ท. วราวุฒิ ไชยกาล ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน 1113 14202 0282 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0139

262 ส.ต.ท. วิศรุต กงจีน ผบ.หมู (สส.) สภ.หลมสัก ภ.จว.เพชรบูรณ ปพช.1625 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0321

263 ส.ต.ท. วีรพงษ ปยะดา ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน 1113 14202 0167 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0138

264 ส.ต.ท. ศตวรรษ กรุงทองจันทร ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1814 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0725

265 ส.ต.ท. ศตวรรษ ศรีรตันะ ผบ.หมู งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1139 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0688

266 ส.ต.ท. ศรัณย อูทรัพย ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2437 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0079

267 ส.ต.ท. ศักดิ์กมล นาคแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2938 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0607

268 ส.ต.ท. ศักดิ์ดา เกตุขาว ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี ปปน.2759 ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0421

269 ส.ต.ท. ศักราช แพนแกว ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1989 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1477

270 ส.ต.ท. หญิง ศิรปริญญ พลับมูล ผบ.หมู งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0398 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0379

271 ส.ต.ท. สถาปนิก กอนคํา ผบ.หมู (ป.) สน.ดุสิต 1108 14202 0241 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0748

272 ส.ต.ท. สราวุธ หนูชิต ผบ.หมู งานควบคุมยุทธการและการฝก กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12301 1021 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0530

273 ส.ต.ท. สัญชิต สีมาวุธ ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ ปน.2-3709 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0227

274 ส.ต.ท. สันติวัฒน วันจรวย ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0551 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0715

275 ส.ต.ท. สิทธิชัย ขําสุวรรณ ผบ.หมู(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม 1505 12202 0122 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0404

276 ส.ต.ท. สิทธิชัย ทวีโภค ผบ.หมู กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0053 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0528

277 ส.ต.ท. สิทธิชัย แสงสิน ผบ.หมู (ป.)สภ.ทามวง จว.กาญจนบุรี 0702 14202 0338 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0487

278 ส.ต.ท. สิทธิศักดิ์ ทุมชะ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางแมนาง จว.นนทบุรี ปนบ.1130 ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1276

279 ส.ต.ท. สิรวิชญ กองมนต ผบ.หมู (ป.) สน.นิมิตรใหม 1102 14202 0830 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0262

280 ส.ต.ท. สิรายุทธิ์ พุดดอกขาว ผบ.หมู (นปพ.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี 0904 14202 0906 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0581
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281 ส.ต.ท. สุนิมิตต แสงชวลิต ผบ.หมู กก.ตชด.22 2503 12202 2826 ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1274

282 ส.ต.ท. สุรพล จักสอง ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2443 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0099

283 ส.ต.ท. สุรศักดิ์ ไชยเพชร ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6233 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0011

284 ส.ต.ท. เสฎฐวุฒิ ตรีประทีปกุล ผบ.หมู ฝอ.สพ. 0304 12202 0034 ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0168

285 ส.ต.ท. เสฏฐวุฒิ เนตรทิพย ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0556 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0667

286 ส.ต.ท. โสนิล จันทรพลงาม ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1166 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0681

287 ส.ต.ท. หัสนัย สาธรสุทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2438 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0126

288 ส.ต.ท. หาญณรงค เรืองรักษ ผบ.หมู กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.4 2205 12202 0011 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12301 0244

289 ส.ต.ท. อนุชา ตาแปง ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน 1113 14202 0281 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0140

290 ส.ต.ท. อนุพงษ ภาชนะ ผบ.หมู (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5839 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0676

291 ส.ต.ท. อนุพันธ คงประพันธ ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0947 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0519

292 ส.ต.ท. อนุสรณ ยืนยง ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1920 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. 2103 12301 1123

293 ส.ต.ท. อโนเชาว แสงประสิทธิ์ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0517 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0685

294 ส.ต.ท. อภิรักษ ขจรอนันต ผบ.หมู (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0631 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0724

295 ส.ต.ท. อภิวัฒน เนตรคํายวง ผบ.หมู (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0534 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12301 0264

296 ส.ต.ท. หญิง อริญชย รมุดี ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0357 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0649

297 ส.ต.ท. หญิง อลิษา พวงสุวรรณ ผบ.หมู งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0395 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1676

298 ส.ต.ท. อานนท ใจกลา ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4297 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0703

299 ส.ต.ท. อามอารัญ น้ําเงิน ผบ.หมู ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0030 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0677

300 ส.ต.ท. อารริ๊ฟ เหมรา ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0133 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0130



บัญชแีนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่  ๑๑๖/2562 ลง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 หนา 16

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตําแหนงใหม เลขตําแหนงยศ

301 ส.ต.ท. อิสระ ลีเจริญศิริ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 14202 0276 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0332

302 ส.ต.ท. เอกชัย นามบุตร ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0102 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0338

303 ส.ต.ท. เอกพัน บุญทา ผบ.หมู (ป.) สภ.ลาดหลุมแกว จว.ปทุมธานี 0104 14202 0600 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0216

304 ส.ต.ท. เอกภพ สังขสี ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2398 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0422

305 ส.ต.ท. เอกวิทย เจริญศักดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 0808 14202 0638 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0509

306 ส.ต.ท. เอกวุฒิ บุญกาญจน ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0022 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12301 0038

307 ส.ต.ต. กันตฐิติ สุพรมมา ผบ.หมู (จร.) สน.ยานนาวา ปน.2-4047 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1284

308 ส.ต.ต. หญิง กานตธิดา อยูศิริ ผบ.หมู ฝอ.บก.สสท. 2803 12301 0005 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12301 0030

309 ส.ต.ต. เกรียงไกร ศรสีงา ผบ.หมู (ป.) สภ.ดงละคร ปนย.370 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0164

310 ส.ต.ต. เกียรติศักดิ์ ดวงแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.บางแมนาง จว.นนทบุรี ปนบ.1122 ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1275

311 ส.ต.ต. คุณานนท สาดสูงเนิน ผบ.หมู (จร.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5669 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12301 0057

312 ส.ต.ต. ณชพล แกวกระจาง ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0395 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12202 0048

313 ส.ต.ต. ณัฐปคัลภ จันทโชติ ผบ.หมู (จร.) สน.บางเขน 1102 14205 0022 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0020

314 ส.ต.ต. ณัฐพงค หยูตุง ผบ.หมู (จร.) สน.ทองหลอ ท.245 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0125

315 ส.ต.ต. ณัฐพัชร สมานทอง ผบ.หมู งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0939 ผบ.หมู กก.2 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0252

316 ส.ต.ต. ประณต สอนศรี ผบ.หมู งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0931 ผบ.หมู กก.2 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0253

317 ส.ต.ต. พงศธร ดวงแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองบอน จว.ตราด ปตร.989 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0293

318 ส.ต.ต. ภาคภมูิ กาญจนรัตกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี ปปท.1624 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1049

319 ส.ต.ต. ภาคภมูิ อินทรพรหม ผบ.หมู (จร.) สน.ทองหลอ ท.247 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0536

320 ส.ต.ต. ภาณุพงศ แกวนอย ผบ.หมู (ป.) สภ.วังนอย จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2910 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0035
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321 ส.ต.ต. วรวิทย นามนนท ผบ.หมู กก.ตชด.14 2502 12202 6029 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12301 0006

322 ส.ต.ต. สมัทชา ไชยรถ ผบ.หมู ฝายอํานวยการ ศฝร.ภ.4 1403 12202 0070 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0319

323 ส.ต.ต. สุทิน ดํานิล ผบ.หมู (ป.) สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท 0102 14202 0096 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1169

324 ส.ต.ต. สุริยา ภาวะนิตย ผบ.หมู (จร.) สน.เตาปูน 1102 14205 1341 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12301 0390


