
 
 
 

 ( สำเนา ) 

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 
ที่   ๒๔/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการตำรวจ 

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

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗           
แกไขเพิ ่มเติมโดยคำสั ่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐                    
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตำรวจ และคำสั่งสำนักงานตำรวจแหงชาติ ที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ 
ลงวันที ่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื ่อง การมอบหมายอำนาจการสั ่งแตงตั ้งขาราชการตำรวจ จึงแตงตั้ง        
ขาราชการตำรวจระดับรองสารวัตร และ ผูบังคับหมู จำนวน ๔๓๒ นาย ดำรงตำแหนงตาง ๆ ปรากฏตามบัญชี
รายชื่อที่แนบทายคำสั่งนี้ 

  ทั ้งนี้ ตั ้งแตวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนไป โดยใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม             
ไปรับอัตราเงินเดือนใหมหรือใหโอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจายสำหรับตำแหนงใหม ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๓ เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๓๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 (ลงชื่อ) พลตำรวจโท สุทิน ทรัพยพวง 
 ( สุทิน ทรัพยพวง ) 
 ผูบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 
 
 
 
 สำเนาถูกตอง 
 
 
วาที่ พันตำรวจเอก 
 ( อนุชิต ลายลักษณ ) 
 ผูกำกับการฝายอำนวยการ๑ กองบังคับการอำนวยการ 
 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตาํแหนงใหม เลขตําแหนง

1 ร.ต.อ. จันดี ธาตุสุวรรณ รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0049 รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0072

2 ร.ต.อ. เจริญชัย นุชสองพ่ีนอง รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0216 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ปปป. 2110 12301 0008

3 ร.ต.อ. เชิดศักดิ์ เกณทกระโทก รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1416 รอง สว.(อก.) ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1364

4 ร.ต.อ. ทรงพล พละสาร รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0117 รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0184

5 ร.ต.อ. ทวีภาพ ทองมา รอง สว.(ป.) ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1336 รอง สว.(อก.) ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1329

6 ร.ต.อ. ธรรมชาติชาย ทัพหิรัญ รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0074 รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0155

7 ร.ต.อ. ประจวบ มณีสุวรรณ รอง สว.(อก.) ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 12301 1643 รอง สว.(อก.) กก.7 บก.ทล. 2103 12301 1611

8 ร.ต.อ. พิชัย มามีสุข รอง สว.(ป.) กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0281 รอง สว.(ป.) กก.5 บก.ปปป. 2110 12202 0075

9 ร.ต.อ. หญิง มาลา หาญสุวรรณ รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0162 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0036

10 ร.ต.อ. วัศยรุจ ศรธนาอภิวัฒน รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0111 รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0041

11 ร.ต.อ. วิเชียร สุขกิจ รอง สว.(ป.) ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0558 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0061

12 ร.ต.อ. วิเชียร เหลาตระกูล รอง สว.(สส.) ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12204 0668 รอง สว.(อก.) ส.รน.3 กก.10 บก.รน. 2106 12301 1440

13 ร.ต.อ. วิษณุกรณ ณัฎฐานภามาศ รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0117 รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0170

14 ร.ต.อ. วิสุทธิ์ ศรีรันต รอง สว.(ป.) ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1316 รอง สว.(อก.) ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1299

15 ร.ต.อ. วีระพงษ กัญญาสาย รอง สว.(ป.) ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1541 รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1461

16 ร.ต.อ. ศักรินทร พุกดํา รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0150 รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0042

17 ร.ต.อ. สมชาย อูไทย รอง สว.(ป.) ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0139 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0211

18 ร.ต.อ. สมระโชติ ตีเมืองซาย รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 0990 รอง สว.(ป.) ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1129

19 ร.ต.อ. สิระพงษ สืบจากอินทร รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0187 รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0186

20 ร.ต.อ. เอกภพ เดนเวหา รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0081 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12301 0023

ยศ
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21 ร.ต.ท. กิจจา จินาเกตุ รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ป. 2102 12202 0405 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0185

22 ร.ต.ท. จักรกริช แกวประเสริฐ รอง สว.(ป.) กก.5 บก.ป. 2102 12202 0518 รอง สว.(ป.) กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0225

23 ร.ต.ท. เฉลิม สุขเสนา รอง สว.(ป.) ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1597 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ทล. 2103 12301 0004

24 ร.ต.ท. ทองพูน ปรางศรี รอง สว.(ป.) ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0606 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0570

25 ร.ต.ท. ธนเสฎฐ ศิรอิภิพัฒน รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0077 รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0142

26 ร.ต.ท. นรุตมโชต แตงเจริญ รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0114 รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0081

27 ร.ต.ท. หญิง นวรตัน นาธงชัย รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0247 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0043

28 ร.ต.ท. หญิง นวลนิจ กุศลสราง รอง สว.(ป.) กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0224 รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0106

29 ร.ต.ท. บัญชา ตุนมี รอง สว.(ป.) ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1604 รอง สว.(ป.) ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0972

30 ร.ต.ท. พศิน โยธาจันทร รอง สว.(อก.) กก.1 บก.ทล. 2103 12301 0049 รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0067

31 ร.ต.ท. ภักดี มีศิลป รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ป. 2102 12202 0402 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0184

32 ร.ต.ท. มนตรี สังขะไชย รอง สว.(ป.) ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0925 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.รฟ. 2104 12301 0005

33 ร.ต.ท. มานะ เทียมสุวรรณ รอง สว.(ป.) กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0241 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0005

34 ร.ต.ท. หญิง ยุพา ยุติธรรม รอง สว.(ป.) ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0538 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0155

35 ร.ต.ท. หญิง รมิตรา ปอมจัตุรัส รอง สว.(ป.) ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0211 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0139

36 ร.ต.ท. หญิง วรนุช มากบุญ รอง สว.(อก.) กก.5 บก.ปคม. 2108 12301 0219 รอง สว.(อก.) กก.3 บก.ปคม. 2108 12301 0129

37 ร.ต.ท. หญิง วรรณา พุมพวง รอง สว.(อก.) ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 2104 12301 0578 รอง สว.(อก.) กก.4 บก.รฟ. 2104 12301 0525

38 ร.ต.ท. สุทธิภาพ ภาคสทุธิ รอง สว.(ป.ทางนํ้า) ส.รน.4 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1458 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0216

39 ร.ต.ท. สุรเชษฐ พงษพานิช รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0060 รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0201

40 ร.ต.ท. อํานาจ มุณีสวาง รอง สว.(ป.) กก.6 บก.ปทส. 2107 12202 0392 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.หาดใหญ กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0488
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41 ร.ต.ท. อุดม ชื่นคุณากร รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0059 รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0104

42 ร.ต.ต. หญิง กรวรรณ โพธิเสถียร รอง สว.(อก.) กก.1 บก.ปอศ. 2109 12301 0039 รอง สว.(อก.) กก.3 บก.ปอศ. 2109 12301 0109

43 ร.ต.ต. เจตน บุญครอง รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ทล. 2103 12301 1913 รอง สว.(อก.) กก.8 บก.ทล. 2103 12301 1768

44 ร.ต.ต. ชัยธวัชว สุธรรมสิริโยธิน รอง สว.(ป.) ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0962 รอง สว.(ป.) ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1237

45 ร.ต.ต. ฐิติวุฒ ิพิพัฒนคุปติกุล รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1168 รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปทส. 2107 12202 0276

46 ร.ต.ต. ณรงคกร สุรยิกุล ณ อยุธยา รอง สว.(ป.) ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0578 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0350

47 ร.ต.ต. หญิง ดนิตา ทัพวิโรจน รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0061 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0007

48 ร.ต.ต. ทชา ศรมีาชัย รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ป. 2102 12202 0400 รอง สว.(อก.) ส.รน.2 กก.10 บก.รน. 2106 12301 1405

49 ร.ต.ต. ทัพพพงศ ทอนสูงเนิน รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0160 รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0044

50 ร.ต.ต. หญิง นงลักษณ ดีมาก รอง สว.(ป.) กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0225 รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0209

51 ร.ต.ต. นพดล ปดภัย รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0085 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0213

52 ร.ต.ต. ปฏิภูมิ สงอาจินต รอง สว.(ป.ทางนํ้า) ส.รน.2 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1146 รอง สว.(ป.ทางนํ้า) ส.รน.1 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1253

53 ร.ต.ต. ปริวัฒน เปรมปรีดิ์ รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0503 รอง สว.(ป.) ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0669

54 ร.ต.ต. หญิง ปุณยะรัตน ไชยวาปราวรรณ รอง สว.(ป.) ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0545 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0713

55 ร.ต.ต. มะรอป มะรีเละ รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0132 รอง สว.(ป.) กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0305

56 ร.ต.ต. มานพ คงโภชน รอง สว.(ป.) ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0256 รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0175

57 ร.ต.ต. หญิง วรรณกาญจน เทียมสุวรรณ รอง สว.(ป.) กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0243 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0006

58 ร.ต.ต. สมโภชน แทนขํา รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ทล. 2103 12301 0033 รอง สว.(ป.) ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0246

59 ร.ต.ต. หญิง สายใจ งามศักดิ์ศรีขจร รอง สว.(ป.ทางนํ้า) กก.3 บก.รน. 2106 12206 0231 รอง สว.(ป.ทางนํ้า) ส.รน.1 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0262

60 ร.ต.ต. หญิง สุนันทา เรืองลําใย รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0070 รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0076
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61 ร.ต.ต. สุพัฒน บุญศรี รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0046 รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0160

62 ร.ต.ต. สุรชัต ลักษณะแมน รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0122 รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0106

63 ร.ต.ต. อภิสิทธิ์ รักพงษ รอง สว.(ป.) ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1129 รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 0990

64 ด.ต. กฤษณะ บุสสี ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1792 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0194

65 ด.ต. กอรน ขุนบุญจันทร ผบ.หมู ส.รน.5 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0920 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1735

66 ด.ต. หญิง กัณฐิกา เอ่ียมสําอางค ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0494 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0559

67 ด.ต. หญิง กานตธนวีร อินทรพิทักษ ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12301 0132 ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0145

68 ด.ต. กําพล ลอมวงษ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0041 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0098

69 ด.ต. กิตติธัชช อยูคง ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0097 ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0180

70 ด.ต. กิตติพงศ เพ็งสุทธิ์ ผบ.หมู ส.รน.3 กก.8 บก.รน. 2106 12301 1219 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1187

71 ด.ต. หญิง กิตติยา ดินอะ ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0086 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0153

72 ด.ต. หญิง เกตนนิภา ชมแกว ผบ.หมู ส.รน.2 กก.6 บก.รน. 2106 12301 0822 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0788

73 ด.ต. เกรียงไกร แกวไทรนันท ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12301 0568 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0597

74 ด.ต. เกรียงไกร คุมมาลัย ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0170 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0058

75 ด.ต. เกียรติกวิน พรหมเมศร ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1746 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1678

76 ด.ต. ไกรยุทธ พันธกําเหนิด ผบ.หมู ฝอ.บก.ทล. 2103 12301 0006 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12301 1773

77 ด.ต. ขวัญชัย มิ่งขวัญ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0061 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12301 0106

78 ด.ต. ขวัญประเทศ ทองคลัง ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0082 ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0209

79 ด.ต. หญิง ขวัญเรือน สุทธิพันธ ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12301 0141 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12301 0037

80 ด.ต. คงกระพัน พลบํารุง ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1820 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1071
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81 ด.ต. คณาธิป สงพิมพ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0051 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0129

82 ด.ต. คณิณณัฏฐ พงคธนาธนนภัช ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0708 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1204

83 ด.ต. คมกริช กาญจนชาติ ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0103 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12301 0021

84 ด.ต. คําสัน โคตพันธ ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0194 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0124

85 ด.ต. จักรกริช ค้ําบุตร ผบ.หมู ฝอ.บก.ทล. 2103 12301 0009 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0086

86 ด.ต. จารุวัช คงนวล ผบ.หมู ส.รน.2 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1266 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1318

87 ด.ต. จํานงค ผองศรี ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 2104 12301 0386 ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0507

88 ด.ต. จําลอง แกวเกาะสะบา ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1930 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.7 บก.รน. 2106 12301 1064

89 ด.ต. ณัฐพนธ เยื้อนแยมกุล ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0103 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0085

90 ด.ต. จิรชัย เพงพินิจ ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0709 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1200

91 ด.ต. หญิง จิรนันท ทะสา ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12301 0265 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0019

92 ด.ต. จิรวัฒน แสงสุวรรณ ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0136 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0204

93 ด.ต. หญิง จิราภรณ โชวสูงเนิน ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0058 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0122

94 ด.ต. หญิง จีรพร ฉลาดเอ้ือ ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0135 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0065

95 ด.ต. จุติภัทร ดวงพูล ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0072 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0157

96 ด.ต. จุลพจน ฉ่ําพิพัฒน ผบ.หมู ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. 2101 12301 0127 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0075

97 ด.ต. เจษฎา แยมมะลิ ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0732 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1207

98 ด.ต. เจษฎา สินเติม ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0267 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0350

99 ด.ต. ใจสิงห สุมสม ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0989 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0048

100 ด.ต. เฉลิมชัย ศรีเมืองแกว ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0961 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1437
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101 ด.ต. ชนมสวัสดิ์ สาระณะ ผบ.หมู กก.8 บก.รน. 2106 12206 1100 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1156

102 ด.ต. ชรินทร อนมั่น ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0522 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0686

103 ด.ต. หญิง ชลธิชา ชัยคํา ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12301 0053 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0117

104 ด.ต. ชลธี บุญจันทร ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0255 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0126

105 ด.ต. หญิง ชวนพิศ สุขเปยม ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0129 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0068

106 ด.ต. ชัชชัย สมัย ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1289 ผบ.หมู ฝอ.บก.ทล. 2103 12301 0025

107 ด.ต. ชัยการ วาทะงาม ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0420 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1234

108 ด.ต. ชัยดร ทองน้ําแกว ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0145 ผบ.หมู กก.6 บก.ปทส. 2107 12202 0392

109 ด.ต. ชัยธัช ไทยภักดี ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0077 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0160

110 ด.ต. ชัยยพล เทียนทองชีวมี ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0117 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1856

111 ด.ต. ชัยยา พระวังกํ่า ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0558 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0569

112 ด.ต. ชัยยา สุธรรมแปง ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1299 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1316

113 ด.ต. ชัยรัตน เจริญเดช ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0167 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0054

114 ด.ต. ชัยวิทย ศรจิตต ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0090 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0117

115 ด.ต. ชาญศักดิ์ ดําคง ผบ.หมู ส.รน.5 กก.6 บก.รน. 2106 12301 0932 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0798

116 ด.ต. ชาวิช ปรีเปรม ผบ.หมู กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 12204 0077 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0036

117 ด.ต. ชุติพนธ ชางแกว ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0063 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0047

118 ด.ต. ชุติมันต ฤทธิเดช ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0430 ผบ.หมู กก.6 บก.ปทส. 2107 12202 0376

119 ด.ต. เชวงวิทย เฉยยั่งยืน ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12301 0012 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12301 0141

120 ด.ต. ไชยยศ ไชยเมือง ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0976 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0060
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121 ด.ต. ไชยรัตน วงศสุย ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0146 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0048

122 ด.ต. ญณัทพงศ เพียรธนสาร ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0539 ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0188

123 ด.ต. ฐปนพัฒน มนตก่ิง ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0120 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12301 0017

124 ด.ต. หญิง ณภัค สิริชาญภาษร ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12301 0131 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0124

125 ด.ต. ณรงค พัชรพจนากรณ ผบ.หมู กก.4 บก.ปทส. 2107 12202 0253 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0070

126 ด.ต. ณรงคฤทธิ์ ดําเกลี้ยง ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0151 ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0226

127 ด.ต. ณรงคศักดิ์ ฝกฝาย ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1313 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1348

128 ด.ต. ณรงคศักดิ์ สอนหลวย ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0118 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0161

129 ด.ต. ณัฏฐเดช นามแกว ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0170 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0069

130 ด.ต. หญิง ณัฐนันท ผิวขํา ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0139 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0070

131 ด.ต. หญิง ณัฐนันท พลับพลาศรี ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0140 ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0571

132 ด.ต. ณัฐพงศ ปทุมมาศ ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1461 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1541

133 ด.ต. ณัทกร มงคลนันท ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0710 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1201

134 ด.ต. ดนัย วีรวรรณ ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0078 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0112

135 ด.ต. หญิง ดาวประกาย สงฆเจริญ ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0209 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0267

136 ด.ต. ดํารง ไกรปราบ ผบ.หมู ฝอ.บก.ปทส. 2107 12301 0015 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0174

137 ด.ต. ดํารง สืบแสง ผบ.หมู ส.รน.3 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0837 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0794

138 ด.ต. ดุสิต รักษชู ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0595 ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0190

139 ด.ต. เดโช นิลมาศ ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0060 ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0318

140 ด.ต. ทรงศักดิ์ โพธิขํา ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0098 ผบ.หมู ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0737
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141 ด.ต. ทวี บุตรอุดร ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12301 0472 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0213

142 ด.ต. ทวีศักดิ์ ดวงนคร ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0069 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0188

143 ด.ต. ทวีศักดิ์ รัตนวราหะ ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0914 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1875

144 ด.ต. ทวีศักดิ์ เสนานคร ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0172 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0051

145 ด.ต. ทินกร โนมะยา ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1421 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1472

146 ด.ต. ทินกร โสรัจจ ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12301 0245 ผบ.หมู กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1359

147 ด.ต. ธนกร ศรีนุน ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0226 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0103

148 ด.ต. ธนพล หึกขุนทด ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0126 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0183

149 ด.ต. ธนภัทร แขโส ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0432 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1236

150 ด.ต. ธนะเมศฐ ปจฉิมาพิหงษ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0057 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0084

151 ด.ต. ธนาวรรธน ภูครองตา ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12301 0110 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0210

152 ด.ต. ธาตรี คงทวี ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12301 0025 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12202 0034

153 ด.ต. ธีระศักดิ์ ศรีแกวณวรรณ ผบ.หมู ส.รน.5 กก.6 บก.รน. 2106 12301 0933 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0920

154 ด.ต. เธียรศักดิ์ ฤทธิ์สุวรรณ ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0201 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0224

155 ด.ต. หญิง นพเกา อ่ิมบุญ ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0451 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0539

156 ด.ต. นพฤทธิ์ เสมอเหมือน ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0098 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0165

157 ด.ต. หญิง นพวรรณ บัวหอม ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสน กก.2 บก.รฟ. 2104 12301 0286 ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสน กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0301

158 ด.ต. นราธิป รากแกน ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1186 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1514

159 ด.ต. นฤเบศวร ยินขุนทด ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0054 ผบ.หมู ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0658

160 ด.ต. หญิง นองนุช คอนพิรุณ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0056 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0118
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161 ด.ต. นันทพงศ อินทอง ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12301 0007 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0102

162 ด.ต. หญิง นาถลดา บัวศรี ผบ.หมู ส.รน.2 กก.12 บก.รน. 2106 12301 1885 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.12 บก.รน. 2106 12206 1912

163 ด.ต. นิติธร ศรีภักดี ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1193 ผบ.หมู กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0126

164 ด.ต. นิธิภัทร บุญเหมาะ ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0193 ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0307

165 ด.ต. หญิง นิภา เอ่ียมนภา ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12301 0177 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12301 0108

166 ด.ต. นิรพงษ ยอดศรี ผบ.หมู ส.รน.2 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1145 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 12206 0992

167 ด.ต. นิรันดร นะระแสน ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0147 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0043

168 ด.ต. หญิง นิโลบล เชียงทอง ผบ.หมู ส.รน.6 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0505 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0439

169 ด.ต. นิวัฒ จันทรัตน ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0892 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0056

170 ด.ต. นิวัฒน สิงหมี ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12301 0708 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0766

171 ด.ต. บรรจง ทาวะรมย ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0122 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0049

172 ด.ต. บรรจง สุระถาวร ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1484 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1422

173 ด.ต. บรรพต เช้ือแกว ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1159 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1197

174 ด.ต. บัณฑิต สุรัมย ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0659 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1196

175 ด.ต. บํารุง งามสวย ผบ.หมู ส.รน.1 กก.12 บก.รน. 2106 12206 1862 ผบ.หมู กก.12 บก.รน. 2106 12206 1837

176 ด.ต. บําเหน็จ สีลาแยง ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0360 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0290

177 ด.ต. บุญมั่น เหลาคม ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0493 ผบ.หมู ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0666

178 ด.ต. บุญฤทธิ์ นะวะกะ ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1668 ผบ.หมู กลุมงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 12202 1885

179 ด.ต. บุญเสริม สอนคํา ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0125 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0099

180 ด.ต. หญิง เบญจพร ชุมธรรม ผบ.หมู กก.7 บก.ทล. 2103 12301 1611 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 12301 1643
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181 ด.ต. หญิง ปติมา จิรทิมประทุม ผบ.หมู กก.1 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0065 ผบ.หมู กก.2 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0254

182 ด.ต. ประกาศิต บุญศรี ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1190 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1831

183 ด.ต. ประกิจ เฉลิมหมู ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0154 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0061

184 ด.ต. ประดิษฐ คิ้วเจริญ ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0505 ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0187

185 ด.ต. ประสิทธิ์ เกตุกาหลง ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12301 1054 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1059

186 ด.ต. ประเสริฐ คงทน ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1593 ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0690

187 ด.ต. ประเสริฐ เชื้อดี ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12202 0033 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0092

188 ด.ต. หญิง ปรัชญา เติมกลา ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0067 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0138

189 ด.ต. ปราโมทย ของโพธิ์ ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0086 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0048

190 ด.ต. ปรีชา ฤทธิ์ชวย ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0620 ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0195

191 ด.ต. ปรีชา ศรนรินทร ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0219 ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0326

192 ด.ต. หญิง ปรีญา ออนนอม ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0166 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0067

193 ด.ต. ปวริศ ไชยถาวร ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0660 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1197

194 ด.ต. ปญญา ชะบา ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0307 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0199

195 ด.ต. ปญญา สุพล ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0559 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0563

196 ด.ต. ปณฑิวัฒน รอดยานน้ํา ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12301 0336 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0339

197 ด.ต. ปณณวิชญ สรอยปลิว ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0049 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0126

198 ด.ต. ปยศักดิ์ อุบล ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1716 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1666

199 ด.ต. ปยะ พลสามารถ ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0048 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0025

200 ด.ต. เปรม เรืองเอียด ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0606 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0071
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201 ด.ต. เปรมวิชช บินตาสุระสีห ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12202 0034 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0169

202 ด.ต. เปรมวิศุทธิ์ พัฒนอติพงศ ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0847 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1848

203 ด.ต. ผชา ผิวแกวดี ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1778 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1587

204 ด.ต. พงศกร ชินบุตร ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0182 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12301 0022

205 ด.ต. พงศกร ศรีวรพจน ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0170 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0042

206 ด.ต. พงศธร กนกวรรธนเมธา ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0155 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0059

207 ด.ต. พงศธร ศรีพิบูลย ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0164 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0062

208 ด.ต. พงศปณต จิตบุญ ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0163 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0057

209 ด.ต. พงศพล ศรีสุข ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0578 ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 12301 0041

210 ด.ต. พงษศิริ พันธุเวช ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0439 ผบ.หมู กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1157

211 ด.ต. หญิง พรชนก อยูชั่วกัลป ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0175 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0045

212 ด.ต. พรเทพ ธีระชาติ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0066 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0147

213 ด.ต. หญิง พัทธธีรา ปนธง ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1259 ผบ.หมู ฝอ.บก.ทล. 2103 12301 0021

214 ด.ต. พันธ ทองรอด ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0364 ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0432

215 ด.ต. พิเชด ชุมขุนทด ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0132 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0154

216 ด.ต. พิเชษฐ บุญขันธ ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0165 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0053

217 ด.ต. หญิง พิศมัย บัวเพชร ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0176 ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0470

218 ด.ต. พิษณุ แสงรัตนกูล ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0614 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1391

219 ด.ต. พิสิทธิ์ จิตรตรง ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0079 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0208

220 ด.ต. พีรวัส พุทธลีลาส ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0073 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12204 0128
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221 ด.ต. พีระพงษ เพ็ชรฉกรรจ ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0126 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0166

222 ด.ต. ไพฑูรย มูลสาคู ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0047 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0110

223 ด.ต. ไพโรจน รังสิวรารักษ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0047 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0132

224 ด.ต. ภัคพล ถาวรกุล ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0750 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1879

225 ด.ต. ภานุมาศ คูหา ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0814 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1799

226 ด.ต. ภิเศก บํารุงกิจ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0044 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0136

227 ด.ต. มงคล ลอยมา ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0168 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0201

228 ด.ต. หญิง มนธิชา พันธทา ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0053 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0125

229 ด.ต. มาโนชญ ทองมา ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1681 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0710

230 ด.ต. มีสิทธิ์ มวงไหมทอง ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0042 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0113

231 ด.ต. เมธากร กมลเสถียร ผบ.หมู กก.8 บก.ทล. 2103 12301 1771 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1792

232 ด.ต. ไมตร ีกี้เจริญ ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0084 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0164

233 ด.ต. ไมตร ีจันทรหอม ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0165 ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0336

234 ด.ต. ยุทธภูมิ วันโสภา ผบ.หมู ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0739 ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0710

235 ด.ต. โยธิน ไชยจันทา ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. 2103 12301 1124 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1140

236 ด.ต. รังสรรค ศุภษร ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0116 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0155

237 ด.ต. หญิง รัชญา ผิวสําอางค ผบ.หมู ส.รน.4 กก.6 บก.รน. 2106 12301 0896 ผบ.หมู ส.รน.4 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0872

238 ด.ต. รัชธิชัย ลายหมู ผบ.หมู ส.รน.3 กก.7 บก.รน. 2106 12301 1063 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.7 บก.รน. 2106 12206 1037

239 ด.ต. รัฐพงษ จันทรแดง ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1329 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1336

240 ด.ต. รัฐศักดิ์ นกจั่น ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0076 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0156
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241 ด.ต. รันดร สิทธิเขต ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0396 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1235

242 ด.ต. หญิง เรวดี คลายแกว ผบ.หมู กก.9 บก.รน. 2106 12301 1228 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1332

243 ด.ต. ฤทธิชัย จุนปาน ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0135 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0214

244 ด.ต. ฤทธิเดช คงหนู ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0092 ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0429

245 ด.ต. ฤทธิศักดิ์ พิมขวา ผบ.หมู ส.รน.3 กก.7 บก.รน. 2106 12206 1027 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.11 บก.รน. 2106 12206 1932

246 ด.ต. หญิง ลดาภรณ เจริญฤทธิ์ ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอท. 2112 12301 0018 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอท. 2112 12202 0043

247 ด.ต. หญิง วณัฏยา มุสิด ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. 2103 12301 1613 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1722

248 ด.ต. วที สุขพินิจ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0070 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0149

249 ด.ต. วรพงค เขียมสุวรรณ ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0547 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0226

250 ด.ต. วรพจ ชูแสง ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0112 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0077

251 ด.ต. วัฐฎาชัย แสงอยู ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0686 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0522

252 ด.ต. วัฒนา ทาปลัด ผบ.หมู ส.รน.1 กก.11 บก.รน. 2106 12301 1929 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.11 บก.รน. 2106 12206 1934

253 ด.ต. วารินทร คงทอง ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0713 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1205

254 ด.ต. วารุทธิ์ การถาง ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0103 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0109

255 ด.ต. หญิง วาสนา ฉิมเกตุ ผบ.หมู กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0374 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0494

256 ด.ต. หญิง วิจิตร มะลิสอน ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคบ. 2111 12301 0020 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12301 0088

257 ด.ต. วิชาญ บุญเกลี้ยง ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0200 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0329

258 ด.ต. วิชิต ชางพันธ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0045 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0135

259 ด.ต. วิชิต ชาวเฉียง ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0569 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0502

260 ด.ต. วิชิต บุรพวง ผบ.หมู ส.รน.1 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1358 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1396



บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่  ๒4/2563 ลง วันที่  ๓๑ มกราคม 2563 หนา 14

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตาํแหนงใหม เลขตําแหนงยศ

261 ด.ต. วิฑูรย สืบเจริญดี ผบ.หมู กก.5 บก.ปปป. 2110 12202 0075 ผบ.หมู กก.6 บก.ปปป. 2110 12202 0093

262 ด.ต. วินัย เฮาเลิศ ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0079 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0154

263 ด.ต. วิรัช มหาชัย ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0115 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0079

264 ด.ต. วิสิฐ จันทรพฤกษ ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0735 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1208

265 ด.ต. วีระ แฝงจันดา ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0354 ผบ.หมู ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0735

266 ด.ต. วีระ สรอยเปย ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0113 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0050

267 ด.ต. วีระชัย สุขเพชร ผบ.หมู ส.รน.4 กก.7 บก.รน. 2106 12301 1096 ผบ.หมู ส.รน.4 กก.7 บก.รน. 2106 12206 1070

268 ด.ต. วีระเดช วรรณสุข ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0662 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1198

269 ด.ต. วีระยุทธ รักษาพล ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0308 ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0183

270 ด.ต. วีระวิทย ชูกรณ ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0617 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12301 0039

271 ด.ต. เวฬุกร กุนเสน ผบ.หมู ส.รน.2 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0562 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1464

272 ด.ต. ศราวุธ กลิ่นถาวร ผบ.หมู ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 2104 12301 0603 ผบ.หมู ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0606

273 ด.ต. ศราวุธ วงษสุวรรณ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12301 0038 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12301 0073

274 ด.ต. ศรีสุวรรณ โททัย ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0134 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1534

275 ด.ต. ศักดิ์ชาญ โพธิ์ชัยภูมิ ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0192 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1592

276 ด.ต. ศักดิพงศ ภูริพัฒนสมบัติ ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0093 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0216

277 ด.ต. ศิริชัย คชพันธ ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0078 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0093

278 ด.ต. ศุภกิตติ์ ปนพรม ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1629 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1681

279 ด.ต. ศุภวัฒน ผอมสวัสดิ์ ผบ.หมู กก.2 บก.ปอท. 2112 12202 0048 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0096

280 ด.ต. ศุภเสกข เพชรดี ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1391 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1574
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281 ด.ต. สถิต สุขวิทย ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0663 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1199

282 ด.ต. สนธยา มะลิพรม ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0036 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0189

283 ด.ต. สนิท อรอินทร ผบ.หมู ส.รน.5 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1464 ผบ.หมู ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0720

284 ด.ต. สมชาย ชางการ ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1587 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1488

285 ด.ต. สมชาย ภักดีรัตนกุล ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0462 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1226

286 ด.ต. สมชิต เพียผิว ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0062 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0150

287 ด.ต. สมบูรณ กูลระวัง ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0510 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0241

288 ด.ต. สมพงษ ชิดสนิท ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0004 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0190

289 ด.ต. สมพงษ วัตถากรณ ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0168 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0063

290 ด.ต. สมภพ จุยศิริ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0063 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0090

291 ด.ต. สมยศ ณ รังษี ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0945 ผบ.หมู ส.รน.4 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0646

292 ด.ต. สมศักดิ์ อิ้วสู ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1671 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0477

293 ด.ต. สมาน เชยสระนอย ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0495 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0472

294 ด.ต. สมานมิตร กุลยะ ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0600 ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0194

295 ด.ต. สมิง ชูสุข ผบ.หมู ส.รน.3 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0844 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0930

296 ด.ต. สราวุธ ศรแียม ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0052 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0103

297 ด.ต. สฤษดิ์ จันทอก ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0334 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0277

298 ด.ต. สวาท ทาบุราญ ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0773 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1067

299 ด.ต. สัญญา บุพศิริ ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0357 ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0452

300 ด.ต. สัญญา ภูเอ่ียม ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0232 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปปป. 2110 12301 0012
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301 ด.ต. สัตตบุษย ประทุมพร ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0239 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0008

302 ด.ต. สาธิต คําขันธ ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0153 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0064

303 ด.ต. สายัณห คีรีรชัโภคิน ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0237 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0165

304 ด.ต. สารัตน พลไทย ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12301 0178 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0203

305 ด.ต. สํารวจ โตเทศ ผบ.หมู กก.4 บก.ปปป. 2110 12301 0062 ผบ.หมู กก.4 บก.ปปป. 2110 12202 0068

306 ด.ต. สําเร็จ กองสุวรรณ ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0085 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0158

307 ด.ต. สิทธิโชค สีแดง ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0109 ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0225

308 ด.ต. สิทธิเดช บุญพรม ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0161 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0056

309 ด.ต. หญิง สิริยาภรณ โสะพันธ ผบ.หมู กก.9 บก.รน. 2106 12301 1226 ผบ.หมู กก.9 บก.รน. 2106 12206 1221

310 ด.ต. สุชาติ พาโคกทม ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12301 0160 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0194

311 ด.ต. สุดใจ จาผาย ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0088 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12301 0160

312 ด.ต. สุทธินันท ดีใหม ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1047 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1092

313 ด.ต. สุทธิพงศ บานใหม ผบ.หมู กก.2 บก.รน. 2106 12206 0167 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0679

314 ด.ต. สุทิน มะโน ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0267 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1593

315 ด.ต. สุนทร ดําเกาะ ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 12301 1738 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1746

316 ด.ต. สุนทร ภูตะนารถ ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12301 0275 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0276

317 ด.ต. สุภชัย กาญจนโชติดํารง ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1472 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1421

318 ด.ต. หญิง สุภาพร เขียวชวย ผบ.หมู กก.3 บก.รฟ. 2104 12301 0331 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0364

319 ด.ต. หญิง สุภาพร ทิพยอุทัย ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12301 0129 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12301 0265

320 ด.ต. สุมล อนันธขาล ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0717 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1206
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321 ด.ต. สุรชัย ตามสีรัมย ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0155 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0956

322 ด.ต. สุรศักดิ์ ไทยพัฒนกิจ ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0977 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0057

323 ด.ต. สุรศักดิ์ มิ่งขวัญ ผบ.หมู ส.รน.2 กก.12 บก.รน. 2106 12206 1888 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.12 บก.รน. 2106 12206 1916

324 ด.ต. สุรยิะ โมสิกะ ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1666 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1716

325 ด.ต. สุรยิา วงศสงา ผบ.หมู กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1153 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1084

326 ด.ต. สุวิทย ทรัพยมี ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0612 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.6 บก.รน. 2106 12301 0932

327 ด.ต. เสกสรร ชลประเสริฐ ผบ.หมู ส.รน.1 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1116 ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0330

328 ด.ต. เสนาะ ทองดูศรี ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0978 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0061

329 ด.ต. เสรีพงษ ทองอินทร ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0112 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0047

330 ด.ต. หญิง แสงดาว จิโสะ ผบ.หมู ส.รน.1 กก.9 บก.รน. 2106 12301 1258 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1234

331 ด.ต. หญิง หัทยา ชลสาคร ผบ.หมู ส.รน.4 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0872 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0907

332 ด.ต. หัสดี ชิลนาค ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0639 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0364

333 ด.ต. หิรัญคณิน ทรัพยมามูล ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1219 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1168

334 ด.ต. อคร ตระกูลบุญเอียด ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0707 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1203

335 ด.ต. อนันต มานสะอาด ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0075 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0159

336 ด.ต. อนิวรรต ปนเพชร ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0872 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0521

337 ด.ต. อนิวัฒน นามทาเดื่อ ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12301 0176 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0202

338 ด.ต. อนุชา อธิกะ ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0257 ผบ.หมู กก.5 บก.ปปป. 2110 12202 0082

339 ด.ต. อนุชิต ยนจอหอ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12301 0037 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0146

340 ด.ต. อนุเชษฐ ชางเรือนกลาง ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1097 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1034
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341 ด.ต. อภัยศาล ผลาภรณ ผบ.หมู กก.8 บก.รน. 2106 12206 1099 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1200

342 ด.ต. อภิชาติ จักรนารายณ ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0781 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0420

343 ด.ต. อภิชาติ สุวรรณเพ็ชร ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0970 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0047

344 ด.ต. อภิเชษ แกนสาร ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0599 ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0191

345 ด.ต. หญิง อรทัย ขุนเศรษฐ ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12301 0088 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคบ. 2111 12301 0020

346 ด.ต. อรรถวุฒ ิสีทา ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1364 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1416

347 ด.ต. หญิง อัจฉรา ขําเกิด ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0048 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0190

348 ด.ต. อาเขต อุตรวิเศษ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12301 0036 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0137

349 ด.ต. อาทัด ดอนโค ผบ.หมู ฝอ.บก.ปทส. 2107 12301 0023 ผบ.หมู กก.4 บก.ปทส. 2107 12202 0258

350 ด.ต. อารยะ ปานสวี ผบ.หมู กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0155 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปทส. 2107 12301 0017

351 ด.ต. อํานาจ ลายละเอียด ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0580 ผบ.หมู ส.รน.6 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0505

352 ด.ต. อุทัย ไชยศรีสงคราม ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0070 ผบ.หมู กก.4 บก.ปทส. 2107 12202 0253

353 ด.ต. อุทิตย แกวใสย ผบ.หมู กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1157 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1269

354 ด.ต. เอกชัย ถนอมทรัพย ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12301 0022 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0139

355 ด.ต. หญิง เอกชัย บุญบุตร ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0134 ผบ.หมู กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 12204 0197

356 ด.ต. เอกภพ เคียมเคา ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12301 0109 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12301 0036

357 ด.ต. เอกลักษณ ศะศิเดโช ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0167 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0044

358 ด.ต. เอนก สารโยธา ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0050 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0139

359 จ.ส.ต. กิตติศักดิ์ ลาภขจรกิจ ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0276 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0100

360 จ.ส.ต. เจษฏา โพธิ์ศรี ผบ.หมู กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 12206 1807 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1397
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361 จ.ส.ต. เฉลิมพล ไขทอง ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0065 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0078

362 จ.ส.ต. ชินกร นันดี ผบ.หมู ส.รน.2 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0292 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0612

363 จ.ส.ต. ธนพล สาริปา ผบ.หมู ส.รน.3 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1337 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 12206 1000

364 จ.ส.ต. ธวัชชัย ธนปญญาบูรณ ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12301 0158 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0179

365 จ.ส.ต. พงษรัตน รื่นเริง ผบ.หมู ฝอ.บก.รน. 2106 12301 0015 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0524

366 จ.ส.ต. พีระยุทธ เรืองยศ ผบ.หมู ส.รน.2 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1264 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.7 บก.รน. 2106 12206 0957

367 จ.ส.ต. มานพ ยิ้มประดิษฐ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0060 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0118

368 จ.ส.ต. วันชนะ รูปงาม ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0526 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1577

369 จ.ส.ต. วัยวัฒน ซื่อสัตย ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0149 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0060

370 จ.ส.ต. วีรเดช ปองเรือ ผบ.หมู ส.รน.3 กก.11 บก.รน. 2106 12206 1999 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0523

371 จ.ส.ต. วีรยุทธ ทองคํา ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0988 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0075

372 จ.ส.ต. ศราวุฒิ แสงสีทา ผบ.หมู ส.รน.6 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0721 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1404

373 จ.ส.ต. หญิง ศิลารักษณ สกรรัตน ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 2104 12301 0577 ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0596

374 จ.ส.ต. ศิวะดล นพไธสง ผบ.หมู ส.รน.3 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1421 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1548

375 จ.ส.ต. สมเชาว สุทธิพันธ ผบ.หมู บก.ปอท. 2112 12301 0003 ผบ.หมู กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 12301 0190

376 จ.ส.ต. อนันต พูลคลองตัน ผบ.หมู กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 12204 0074 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0026

377 จ.ส.ต. เอกนรินทร แกวเพชร ผบ.หมู ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0442 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0378

378 ส.ต.อ. กฤติกา สิงหคราช ผบ.หมู กก.2 บก.รน. 2106 12206 0184 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1254

379 ส.ต.อ. กฤษณะ แสงบัวแกว ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0037 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0580

380 ส.ต.อ. กัณณุรักษ บุญล้ํา ผบ.หมู ส.รน.2 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1150 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1266
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381 ส.ต.อ. กัมปนาท อุตบัววงศ ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0456 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0947

382 ส.ต.อ. กิตติศักดิ์ มินศรี ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0106 ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0142

383 ส.ต.อ. กุญชวิสิฏฐ วงศคําแกว ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0029 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0092

384 ส.ต.อ. ไกรฤกษ พึ่งภู ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0170 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0098

385 ส.ต.อ. คุณากร เกลื่อนเพชร ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0998 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0078

386 ส.ต.อ. จตุรวิทย ขุนศรแีกว ผบ.หมู ส.รน.3 กก.7 บก.รน. 2106 12206 1037 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.7 บก.รน. 2106 12206 0949

387 ส.ต.อ. จักราวุธ พันชนะ ผบ.หมู กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 12206 1770 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1319

388 ส.ต.อ. ฉัตรชัย แสงนาฮาย ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0202 ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0689

389 ส.ต.อ. ณรงครัฐ ทองบุญชู ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0761 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0576

390 ส.ต.อ. หญิง ณัฐธิดา บุญลอมรักษ ผบ.หมู ส.รน.3 กก.5 บก.รน. 2106 12301 0644 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0632

391 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ ภาคฤทธิ์ ผบ.หมู กก.4 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0524 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1083

392 ส.ต.อ. ทรงเกียรติ มากมูล ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1875 ผบ.หมู บก.รฟ. 2104 12301 0001

393 ส.ต.อ. ทรงวุฒ ิบํารุง ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0698 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0469

394 ส.ต.อ. หญิง ทัศนีย รัตนกุล ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12202 0032 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12301 0019

395 ส.ต.อ. ธีระพล สินธุยะ ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1175 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1823

396 ส.ต.อ. นันทวัฒน รัตนพันธ ผบ.หมู ส.รน.1 กก.7 บก.รน. 2106 12206 0949 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1695

397 ส.ต.อ. ปญญา เหลือลน ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0030 ผบ.หมู กก.5 บก.ปปป. 2110 12202 0074

398 ส.ต.อ. พิชัย ปานทอง ผบ.หมู กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 12206 1816 ผบ.หมู ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12301 0625

399 ส.ต.อ. พิทักษ มาลาทอง ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0699 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0150

400 ส.ต.อ. พิทักษ ฤทธิ์ภู ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0711 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1202
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401 ส.ต.อ. พีระพงษ พรมจันทรา ผบ.หมู ส.รน.2 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0306 ผบ.หมู ส.รน.4 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1443

402 ส.ต.อ. ยุทธชัย กุมารจันทร ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0760 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0590

403 ส.ต.อ. วรวิทย สาระพิษ ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0037 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0024

404 ส.ต.อ. วันชัย ขันภักดี ผบ.หมู กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 12206 1692 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1435

405 ส.ต.อ. ศิรวัฒน ตันทา ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0597 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0406

406 ส.ต.อ. สมัทชา ไชยรถ ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0319 ผบ.หมู กก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0412

407 ส.ต.อ. สรศักดิ์ เทียมสงวน ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12301 0106 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0046

408 ส.ต.อ. สิทธิโชค ฉิมอําพันธุ ผบ.หมู กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 12206 1767 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.12 บก.รน. 2106 12206 1841

409 ส.ต.อ. สุขสันต เครอืยิ้ม ผบ.หมู กก.4 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0525 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1170

410 ส.ต.อ. สุชาติ พรมสอน ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0087 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0049

411 ส.ต.อ. หญิง สุรีภรณ เหลาคุม ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12301 0020 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0086

412 ส.ต.อ. เอกชัย ขุนเจริญ ผบ.หมู กก.5 บก.รฟ. 2104 12301 0621 ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0695

413 ส.ต.ท. เกียนติศักดิ์ แหงหลา ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0064 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0116

414 ส.ต.ท. ฉัตรชัย เดชพวง ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0213 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0103

415 ส.ต.ท. ณัฏฐปรัชญ สุนา ผบ.หมู ส.รน.4 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0648 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0628

416 ส.ต.ท. ณัฐกิตติ์ ขําสม ผบ.หมู ส.รน.6 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0720 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12301 0220

417 ส.ต.ท. ณัฐพงค หยูตุง ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0125 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0066

418 ส.ต.ท. ทรงยศ ทิพโหมด ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0455 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1257

419 ส.ต.ท. ธนวัฒน ศรีเพชร ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12301 0274 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0297

420 ส.ต.ท. ธีระพล วงษภา ผบ.หมู กก.2 บก.รน. 2106 12206 0173 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12301 0636
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421 ส.ต.ท. ธีระยุทธ พิทักษี ผบ.หมู กก.3 บก.รน. 2106 12206 0200 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0626

422 ส.ต.ท. นครินทร จุนเด็น ผบ.หมู ส.รน.3 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1195 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0810

423 ส.ต.ท. นัฐวุฒ ิพุมนวล ผบ.หมู ส.รน.2 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1155 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1272

424 ส.ต.ท. พิทวัส รัตนบริหาร ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0054 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0114

425 ส.ต.ท. ภาสกร มวงกล่ํา ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0532 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0260

426 ส.ต.ท. รังสิมันตุ จันทนะโสตถิ์ ผบ.หมู กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 12206 1801 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0631

427 ส.ต.ท. ลัทธิ จิณรินทร ผบ.หมู กก.2 บก.รน. 2106 12206 0171 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0009

428 ส.ต.ท. ศตวรรษ ศรีรตันะ ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0688 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12301 0472

429 ส.ต.ท. ศรายุทธ โมเล็ก ผบ.หมู ส.รน.6 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0495 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0440

430 ส.ต.ท. สิทธิกร แสงมณี ผบ.หมู ส.รน.2 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0555 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1359

431 ส.ต.ต. ปริวัตร มั่นศักดิ์ ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0849 ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12204 0157

432 ส.ต.ต. ยุทธนา ราษฎรสรรเสรญิ ผบ.หมู กลุมงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 12202 1886 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0154


