
 

( สำเนา ) 

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 
ที่   ๒๕/๒๕๖๓ 

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 ๓๖๒ 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 
 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่  ๒5/2563 ลง วันที่  ๓๑ มกราคม 2563 หนา 1

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตาํแหนงใหม เลขตําแหนง

1 ร.ต.อ. มานพ สุทธิบุตร รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0036 รอง สว.(อก.) กก.5 บก.ปทส. 2107 12301 0290

2 ร.ต.ท. เกษศักดิ์ ปทุมานนท รอง สว.(ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6475 รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0040

3 ร.ต.ท. ชัยยงค ชมเชย รอง สว.(ป.) สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี ปนบ.1079 รอง สว.(ป.) ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1604

4 ร.ต.ท. วิษณุ เข็มพันธ รอง สว.(ป.) สน.บุคคโล ปน.3-3605 รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปปป. 2110 12202 0052

5 ร.ต.ท. สมนึก ถนนแกว รอง สว.(สส.) กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0550 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0393

6 ร.ต.ต. ฐิติ กิจธารา รอง สว.(ป.) สน.บางซื่อ 1109 14202 0298 รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0037

7 ร.ต.ต. บัณฑิตย โชคอํานวย รอง สว.(สส.) สน.สําราญราษฎร ปน.1-5102 รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0063

8 ร.ต.ต. วัชรินทร นิ่มเนตร รอง สว.(สส.) กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0618 รอง สว.(ป.) กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0325

9 ร.ต.ต. วิรัตน โชตินิธิธํารง รอง สว.(สส.) กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0775 รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ป. 2102 12202 0089

10 ร.ต.ต. ศักดิ์ดา เสาหงษ รอง สว. (ป.) สภ.ปากทอ จว.ราชบุรี ปรบ.1670 รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปอท. 2112 12202 0127

11 ร.ต.ต. สมนึก แกววันดีธนโชติ รอง สว.(ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2622 รอง สว.(อก.) ส.รน.1 กก.12 บก.รน. 2106 12301 1851

12 ร.ต.ต. สุทธิพงษ กุศล รอง สว.(สส.) สน.บางนา 1112 14204 0678 รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0750

13 ร.ต.ต. อรุณ บุตตะนันท รอง สว.(ป.) สภ.ตากฟา ภ.จว.นครสวรรค ปนว.2844 รอง สว.(ป.) ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0301

14 ร.ต.ต. เอกลักษณ รุงเรือง รอง สว.(จร.) สน.โคกคราม 1102 14205 1100 รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ป. 2102 12202 0158

15 ด.ต. กมล พึ่งธรรม ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0263 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอท. 2112 12202 0128

16 ด.ต. กฤษณะ พรมเคน ผบ.หมู (จร.) งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0915 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0068

17 ด.ต. กฤษดา พิพิธกุล ผบ.หมู (สส.) สภ.บานแพว จว.สมุทรสาคร ปสค.990 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0550

18 ด.ต. กวีวัฒน ภัณฑิลาทิพพ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี ปนบ.2585 ผบ.หมู ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0659

19 ด.ต. กิตติ เชื้อปญญา ผบ.หมู กก.ตชด.33 2504 12202 4466 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0447

20 ด.ต. กีรติพร ใจลังกา ผบ.หมู กก.ตชด.32 2504 12202 2483 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1219

ยศ
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21 ด.ต. หญิง กุณฑิษฎา วงศเปย ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1795 ผบ.หมู กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1155

22 ด.ต. ขวัญชัย อยูเปนสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร 0708 14202 0198 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0257

23 ด.ต. เขมรินทร สีทองเสอื ผบ.หมู (สส.) สน.พหลโยธิน 1109 14204 0457 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0122

24 ด.ต. คณิต ครือเครือ ผบ.หมู กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 1702 12204 0170 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0491

25 ด.ต. คณิศร กลั่นบุศย ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี ปนบ.1307 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0117

26 ด.ต. จักรภัทร ขวัญกิจนิรามัย ผบ.หมู(ธร.) สภ.รองกวาง จว.แพร ปพร.1337 ผบ.หมู กก.4 บก.ปทส. 2107 12301 0223

27 ด.ต. จินตวีร เกียงมี ผบ.หมู ฝอ.วน. 0106 12301 0007 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0015

28 ด.ต. จิรพันธ กันทะยอด ผบ.หมู กก.ตชด.44 2505 12202 6247 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0432

29 ด.ต. เฉลิมฤทธิ์ สุขบาง ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี ปปท.801 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0271

30 ด.ต. ชนะ เหลาดี ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองกาญจนบุรี ปกจ.1700 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0678

31 ด.ต. ชวนินทร มณีดํา ผบ.หมู กก.1 บก.ส.2 2303 12204 0023 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0153

32 ด.ต. ชัยณรงค สงเรอืง ผบ.หมู (ป.) สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 14202 0775 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0278

33 ด.ต. ชัยยง คงเผาพงศ ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0399 ผบ.หมู กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0105

34 ด.ต. ชัยวัฒน เขียวอ่ิม ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0203 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0209

35 ด.ต. ชัยวัฒน มณีเนตร ผบ.หมู (ป.) สภ.วารินชําราบ 0309 14202 0914 ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0700

36 ด.ต. เชษฐภิญู ศิริพันธ ผบ.หมู กก.ตชด.42 2505 12202 3621 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0500

37 ด.ต. ไชยวิชิต แสนทรพัย ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0414 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0363

38 ด.ต. ณฐนน แสงสุข ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0333 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0135

39 ด.ต. ณรงค ใจกลา ผบ.หมู (สส.) สภ.บานยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ 0704 14204 0453 ผบ.หมู กก.4 บก.รน. 2106 12301 0260

40 ด.ต. ณรงค วรรณสุข ผบ.หมู (จร.) สน.บุคคโล ปน.3-3633 ผบ.หมู กก.3 บก.ปปป. 2110 12202 0059
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41 ด.ต. ณรงค สายหยุด ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.ยโสธร 1307 12204 0038 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0234

42 ด.ต. ณรงค เอกมณี ผบ.หมู (สส.) สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 14204 0182 ผบ.หมู กก.9 บก.รน. 2106 12301 1226

43 ด.ต. ณัฏฐธนัน มวงยืนนาน ผบ.หมู (ป.) สภ.ละแม จว.ชุมพร ปชพ.2097 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0510

44 ด.ต. ณัฐฑี ธิพันธ ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1764 ผบ.หมู กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1156

45 ด.ต. ณัธภูมิ ศิลาวุธ ผบ.หมู (จร.) สน.ทองหลอ ท.250 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0187

46 ด.ต. หญิง ดรุณี ศรีประทีป ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี 0204 14202 0682 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0773

47 ด.ต. ดุริยา เพาะปลูก ผบ.หมู (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-2998 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0405

48 ด.ต. เดชฤทธิ์ นอยขุย ผบ.หมู พฐ.จว.สมุทรปราการ 2704 12314 0340 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1820

49 ด.ต. ตนตระกูล คําสระ ผบ.หมู กก.ตชด.44 2505 12202 6618 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0495

50 ด.ต. ไตรสิน โชติชนะกรกุล ผบ.หมู กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12301 0083 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1787

51 ด.ต. ถาวร จันทมา ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.1 บก.ทท.2 3203 12202 0204 ผบ.หมู ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0740

52 ด.ต. ทรงสมัย สิงหขันธ ผบ.หมู กก.คธม.บช.ทท. 3200 12202 0007 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1778

53 ด.ต. ทองสุข ศรีบุญ ผบ.หมู (จร.) สน.เพชรเกษม 1104 14205 0328 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0088

54 ด.ต. ทิชากร ขาวงาม ผบ.หมู ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 12301 0129 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0012

55 ด.ต. เทอดพงษ ใยวังหนา ผบ.หมู (ป.) สภ.มโนรมย จว.ชัยนาท ปชน.1043 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0402

56 ด.ต. ธนกฤต สําเภา ผบ.หมู กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12301 1137 ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0233

57 ด.ต. ธนากร เหลาอุดมลาภ ผบ.หมู(ป.)สภ.ปราสาท ปสร.2478 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1090

58 ด.ต. ธนูทอง ฤทธิ์รอด ผบ.หมู (ป.) สภ.ชาติตระการ ภ.จว.พิษณุโลก ปพล.2814 ผบ.หมู กก.4 บก.ปทส. 2107 12202 0270

59 ด.ต. ธเนศ จันทนา ผบ.หมู กก.ตชด.14 2502 12202 6690 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1784

60 ด.ต. ธรรมฤทธิ์ ใจการ ผบ.หมู(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม ปชม.5898 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1323
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61 ด.ต. ธวัช สุดสิน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสิงหบุรี ปสห.573 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0353

62 ด.ต. ธันยพัฒน เฉลิมชเนนทร ผบ.หมู กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 [สส.] 1602 12204 0132 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0400

63 ด.ต. นนทิวัฒน ทัศวา ผบ.หมู (สส.) สภ.สะบายอย จว.สงขลา ปสข.3851 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1930

64 ด.ต. นรงคกร ชํานาญกิจ ผบ.หมู กก.ตชด.13 2502 12202 4952 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1225

65 ด.ต. นรินทรธัช นูสาสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาคอ ภ.จว.เพชรบูรณ 0607 14202 0230 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0334

66 ด.ต. นเรศ ฉิมพุก ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําปราณ จว.ประจวบคีรขีันธ ปปข.1255 ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0324

67 ด.ต. นเรศ แสงสรอย ผบ.หมู กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 [สส.] 1602 12204 0106 ผบ.หมู กก.3 บก.ปปป. 2110 12202 0060

68 ด.ต. นฤพงษ มั่นพุฒ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาตะโก ภ.จว.นครสวรรค ปนว.3160 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0278

69 ด.ต. นิกร สีเมือง ผบ.หมู (สส.) สภ.บานลาด จว.เพชรบุรี ปพบ.1652 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0699

70 ด.ต. นิติรุจน กิตติอิสราเวทย ผบ.หมู (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1019 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0161

71 ด.ต. นิยม บุญรอด ผบ.หมู (คผศ.) สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 14202 0700 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1729

72 ด.ต. นิรภัฏ วัฒนประเสริฐกุล ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0511 ผบ.หมู ส.รน.4 กก.6 บก.รน. 2106 12301 0896

73 ด.ต. หญิง เนตรนพิศ กองแกว ผบ.หมู(ป.) สภ.เชียงมวน จว.พะเยา ปพย.1519 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1259

74 ด.ต. บรรเจิด ทองพูล ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0298 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0396

75 ด.ต. บุญเลิศ มะโนนอม ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0075 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0104

76 ด.ต. บุญแล แสงทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี ปกจ.2280 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0664

77 ด.ต. ประดิษฐ อภิฉัตรวงศ ผบ.หมู(ป.) สภ.หนองมวงไข จว.แพร ปพร.1043 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1289

78 ด.ต. ประเทือง บุญโยธา ผบ.หมู (ป.) สน.สําเหร ปน.3-4426 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0086

79 ด.ต. ประยูร เบิกบาน ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.957 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0172

80 ด.ต. ประเสริฐ พงษา ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4170 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.6 บก.รน. 2106 12301 0933
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81 ด.ต. ปองภพ ถีระวงค ผบ.หมู (สส.) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล ปสต.1055 ผบ.หมู กก.6 บก.รน. 2106 12301 0746

82 ด.ต. ปยวิทย มีวาสนา ผบ.หมู กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 12204 0037 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0505

83 ด.ต. พงศภัค สายนอย ผบ.หมู กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0056 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0518

84 ด.ต. พงษนรินทร แกววิกา ผบ.หมู (สส.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี ปสบ.1439 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0217

85 ด.ต. พชธกร โสฬศ ผบ.หมู (ป.) สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี ปกจ.1029 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0680

86 ด.ต. พวงเพ็ญ เรืองวิลัย ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-6973 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0267

87 ด.ต. พัสกร งามจิต ผบ.หมู(ป.) สภ.แมสาย จว.เชียงราย ปชร.3557 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1303

88 ด.ต. พิเชษฐ ชมขวัญ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 12202 0074 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0255

89 ด.ต. พิทยา เหมันตา ผบ.หมู กก.ตชด.21 2503 12202 1163 ผบ.หมู กก.6 บก.ปทส. 2107 12202 0359

90 ด.ต. พิทักษ ลั่นจันทึก ผบ.หมู (สส.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี ปสบ.1440 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0216

91 ด.ต. พิพัฒน สระทองหน ผบ.หมู กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0090 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอท. 2112 12202 0126

92 ด.ต. พิเศก ภูมีศรี ผบ.หมู กก.ตชด.23 2503 12202 5133 ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0694

93 ด.ต. ภัทรวฒิุ คงเผาพงษ ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0019 ผบ.หมู กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0128

94 ด.ต. ภาณุมาศ พัดคง ผบ.หมู กก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 12202 0085 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0232

95 ด.ต. ภูมัย ศิมันตา ผบ.หมู (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0333 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0272

96 ด.ต. ภูริชัย มานพกาวี ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองหญาไซ จว.สุพรรณบุรี ปสพ.2464 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0077

97 ด.ต. มงคลชัย ตาดี ผบ.หมู (ป.) สภ.ดงเจริญ ภ.จว.พิจิตร ปพจ.753 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12204 0284

98 ด.ต. มานพ ศอกกําปง ผบ.หมู ฝายยุทธศาสตร บก.อก.สกบ. 0301 12301 0050 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0102

99 ด.ต. หญิง มาลัย ฮึงเสงี่ยม ผบ.หมู กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12301 0290 ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0227

100 ด.ต. ยศพัทธ บุญหอม ผบ.หมู กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0068 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0526
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101 ด.ต. หญิง ยุภาพร โสมรักษ ผบ.หมู ฝอ.บก.ทท.1 3202 12301 0002 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0205

102 ด.ต. รณชัย พรหมทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา 0907 14202 0091 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0281

103 ด.ต. รัฐศาสตร ทองผา ผบ.หมู (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0387 ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0182

104 ด.ต. รุงโรจน วิบูลยเขตร ผบ.หมู ฝอ.ศพฐ.8 2711 12314 0238 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0368

105 ด.ต. เลิศ เทพรัตน ผบ.หมู ฝายการฌาปนกิจสงเคราะห สก. 0403 12301 0053 ผบ.หมู ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0607

106 ด.ต. วาทยุทธ แกวถาวร ผบ.หมู กก.ตชด.14 2502 12202 6170 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0363

107 ด.ต. หญิง วาสนา คชภักดี ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0039 ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0479

108 ด.ต. วิทวัฒน สุวรรณนอย ผบ.หมู (ป.) กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0063 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0493

109 ด.ต. วินัย โพธิ์พรม ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0770 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0039

110 ด.ต. วิษณุ ทัพสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1109 14202 0627 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอท. 2112 12202 0129

111 ด.ต. วุฒิชัย เพ็ชรคงทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.โพทะเล จว.สิงหบุรี ปสห.407 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0620

112 ด.ต. ศราวิน มีคําสัตย ผบ.หมู(ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม ปชม.4567 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0163

113 ด.ต. ศักดิ์ชัย สุวรรณภักดี ผบ.หมู กก.ตชด.43 2505 12202 4528 ผบ.หมู กก.9 บก.รน. 2106 12301 1228

114 ด.ต. หญิง ศิวนาถ สุวรรณแสน ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.บางนา ปน.2-4521 ผบ.หมู กก.4 บก.รน. 2106 12301 0261

115 ด.ต. ศิวัฒ ชนะพาล ผบ.หมู (ป.) สภ.สระแกว จว.สุพรรณบุรี ปสพ.1103 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0256

116 ด.ต. ศุภกร จูมแพง ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองระนอง จว.ระนอง ปรน.962 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1615

117 ด.ต. ศุภกิต ภักดี ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0356 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0354

118 ด.ต. สงคราม คนแคลว ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 12202 0105 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0746

119 ด.ต. สงคราม เสวันนา ผบ.หมู พฐ.จว.ปราจีนบุรี 2705 12314 0392 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0976

120 ด.ต. สถาพร ภูจอมจิตร ผบ.หมู (สส.) สน.ทุงมหาเมฆ 1112 14204 0552 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0069
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121 ด.ต. สถิต จัดนอก ผบ.หมู สภ.แสนภูดาษ ปฉช.1274 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1554

122 ด.ต. สมชาย ราตรี ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 12202 0087 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0449

123 ด.ต. สมนึก เมฆหมอก ผบ.หมู(จร.) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี ปพบ.2053 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0578

124 ด.ต. สมพงษ ศรีงาม ผบ.หมู (สส.) สน.บางขุนนนท ปน.3-5054 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0090

125 ด.ต. สมัย สมชมภู ผบ.หมู (จร.) สน.คลองตัน ปน.2-3625 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0074

126 ด.ต. สยาม ทรัพยทวี ผบ.หมู(สส.) สภ.บอหลวง จว.เชียงใหม 0503 14204 0436 ผบ.หมู กก.4 บก.ปทส. 2107 12202 0260

127 ด.ต. สัญญา ขันโท ผบ.หมู ฝายแตงตั้ง ทพ. 0402 12301 0104 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0977

128 ด.ต. สาธิต หิรัญเกื้อ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.ปากคลองสาน 1010 12202 0089 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0961

129 ด.ต. สานิต ชวยชู ผบ.หมู (ป.) สภ.คุระบุรี จว.พังงา ปพง.1170 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.8 บก.รน. 2106 12301 1171

130 ด.ต. สามารถ สัมฤทธิ์ ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.1 2202 12202 0078 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1814

131 ด.ต. สายชล เย็นจุระ ผบ.หมู กองรอยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2373 ผบ.หมู กก.4 บก.ปทส. 2107 12202 0264

132 ด.ต. สําราญ กล่ําแสง ผบ.หมู (ป.) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2442 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0083

133 ด.ต. สิทธิศักดิ์ มาลารัตน ผบ.หมู.ฝอ.สก. 0403 12301 0005 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12301 0002

134 ด.ต. หญิง สิริภรณ เรือแกว ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 0505 14202 0203 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1328

135 ด.ต. สุทธิพร แกวมูลกิจ ผบ.หมู (จร.) สน.บางโพ 1003 12205 0127 ผบ.หมู ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0746

136 ด.ต. สุทัศน ศิริรัตน ผบ.หมู (จร.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3136 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1692

137 ด.ต. สุบรรชา ทองมณี ผบ.หมู กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 12204 0028 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1753

138 ด.ต. สุรเชษฐ รูปชัยภูมิ ผบ.หมู (สส.) สน.เทียนทะเล 1116 14204 0281 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0167

139 ด.ต. สุระศักดิ์ คํานนท ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 3203 12202 0060 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0162

140 ด.ต. สุวิทย ขุนรักษ ผบ.หมู กองรอยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2199 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0062
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141 ด.ต. สุวิทย พรศิริ ผบ.หมู (ป.) สภ.บอพลอย จว.กาญจนบุรี ปกจ.1787 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0687

142 ด.ต. เสนาะ หนูชวย ผบ.หมู ฝอ.บก.อคฝ. 1014 12202 0030 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0078

143 ด.ต. โสภณ ตะพัง ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.3 3204 12301 0017 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0676

144 ด.ต. หฤษฎ บุญนํา ผบ.หมู กองรอยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1754 ผบ.หมู กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0096

145 ด.ต. อดุล สวางเดือน ผบ.หมู กลุมงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร. 3103 12314 0068 ผบ.หมู กก.10 บก.รน. 2106 12301 1351

146 ด.ต. อนุชิต ขจรบริรักษ ผบ.หมู กก.ดส. 1000 12202 0032 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0207

147 ด.ต. อนุชิต มีเครอืรอด ผบ.หมู (จร.) สน.ทุงสองหอง 1102 14205 0179 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0181

148 ด.ต. อนุชิต เหมือนมาตย ผบ.หมู (จร.) สน.บวรมงคล 1104 14205 0577 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0051

149 ด.ต. อนุสิษฐ แวมประชา ผบ.หมู (เวรบริการ)(ส.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4600 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0276

150 ด.ต. อภิสิทธิ์ ศรีศิริ ผบ.หมู(จร.)สภ.กลางดง จ.นครราชสีมา ปนม.2759 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0221

151 ด.ต. หญิง อังศุมาลี เหลาชํานะ ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.2 3203 12202 0468 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0261

152 ด.ต. อัมรินทร วรรณสอน ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.1 2202 12202 0151 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0435

153 ด.ต. อําไพ จันทรวิเศษ ผบ.หมู (จร.) สน.โคกคราม 1102 14205 1111 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0193

154 ด.ต. อิทธิพันธ เวียงแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองราชบุรี ปรบ.1410 ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0332

155 ด.ต. อุกฤษฎ บุปผาชาติ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ 0704 14202 0526 ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0316

156 ด.ต. อุทัย บุตรดาวัน ผบ.หมู กก.สืบสวน 1307 12428 0041 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0238

157 ด.ต. อุทิศ สิทธี ผบ.หมู (ป.) สภ.พนม จว.สุราษฎรธานี 0808 14202 0582 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0219

158 ด.ต. เอกชัย หนูวิไล ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 12301 0288 ผบ.หมู ส.รน.4 กก.10 บก.รน. 2106 12301 1462

159 จ.ส.ต. หญิง กนกวรรณ ขวัญเมือง ผบ.หมู กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12207 2556 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0343

160 จ.ส.ต. หญิง กฤติยากร ลายขวะ ผบ.หมู (ธร.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.3377 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 12301 1738
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161 จ.ส.ต. กึกกอง พื้นผา ผบ.หมู (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส ปนธ.-1305 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.7 บก.รน. 2106 12301 1063

162 จ.ส.ต. จิณณะ คงสกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0228 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0087

163 จ.ส.ต. จีระวัฒน ไชยผา ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0346 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0093

164 จ.ส.ต. ชินพันธ แสงภักดิ์โยธิน ผบ.หมู (สส.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4362 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0211

165 จ.ส.ต. บรรจง จุยประโคน ผบ.หมู กก.ตชด.21 2503 12202 1432 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0103

166 จ.ส.ต. บุญแสน เมฆหมอก ผบ.หมู กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 12202 0193 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0145

167 จ.ส.ต. หญิง ปรารถนา ผองอําพันธ ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1521 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0580

168 จ.ส.ต. พงษชัย เจริญขวัญ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0185 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0588

169 จ.ส.ต. มงคล ชิณภาพ ผบ.หมู กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0089 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0308

170 จ.ส.ต. หญิง เยาวรตัน ศรีปาน ผบ.หมู (พงว.)(ป.) สน.ราษฎรบูรณะ ปน.3-2329 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1671

171 จ.ส.ต. รังสฤษฏ แสนพล ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0048 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0219

172 จ.ส.ต. ราชศักดิ์ รมไทร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร ปสค.572 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0115

173 จ.ส.ต. หญิง เรวดี เล่ียมแกว ผบ.หมู (พงว.)(ป.) สน.ราษฎรบูรณะ ปน.3-2328 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0561

174 จ.ส.ต. วรพิสิทษฐ จันละบุตร ผบ.หมู(จร.)สภ.เมืองยโสธร ปยส.864 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1569

175 จ.ส.ต. วรวุฒิ สรอยชด ผบ.หมู(ป.)สภ.โชคนาสาม ปสร.1732 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1480

176 จ.ส.ต. วรศักดิ์ เจริญฤทธิ์ ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.3 3204 12202 0428 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1668

177 จ.ส.ต. วีรภัทร สุมานัส ผบ.หมู ฝายดนตรี สก. 0403 12406 0192 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0023

178 จ.ส.ต. ศราวุฒิ วาสนาพูนทรัพย ผบ.หมู กก.ตชด.21 2503 12202 1614 ผบ.หมู กก.4 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0511

179 จ.ส.ต. สยาม เปรมมล ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0421 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0503

180 จ.ส.ต. สุภชัย หนูแกว ผบ.หมู (สส.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ปยล.2471 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 12301 1024
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181 จ.ส.ต. อดิศร เปกาลี ผบ.หมู กก.ตชด.24 2503 12202 6044 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1247

182 จ.ส.ต. อนุศักดิ์ เมืองคําสิงห ผบ.หมู กก.ตชด.๒๑ 2503 12202 1597 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0638

183 ส.ต.อ. กรัญต สุขเกษม ผบ.หมู กก.มาตํารวจ บก.สปพ. 1013 12301 1457 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0439

184 ส.ต.อ. กฤษฎา ทองยืน ผบ.หมู (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5719 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1194

185 ส.ต.อ. กฤษณะ สุวรรณวงษ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0049 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0455

186 ส.ต.อ. กิตติ นอยกําเหนิด ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4521 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอท. 2112 12202 0158

187 ส.ต.อ. กิตติศักดิ์ สิงหภา ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดพราว 1111 14202 0295 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1047

188 ส.ต.อ. กีรติ ติ๊บเตปน ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 3202 12202 0498 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0206

189 ส.ต.อ. คงศักย โสภณกุล ผบ.หมู กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0139 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0610

190 ส.ต.อ. คณาวุฒิ รักษาชาติ ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2397 ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0540

191 ส.ต.อ. ฉัตรชัย เมืองทอง ผบ.หมู (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-4858 ผบ.หมู กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 12204 0192

192 ส.ต.อ. ฉัตรชัย อาจกลา ผบ.หมู ฝายยานพาหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 12202 0095 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0037

193 ส.ต.อ. ฉัตรพล หวังสูศึก ผบ.หมู (ป.) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2808 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0094

194 ส.ต.อ. ชัยวัฒน วิจิตรพล ผบ.หมู กก.ดส. 1000 12202 0428 ผบ.หมู กก.4 บก.ปทส. 2107 12202 0285

195 ส.ต.อ. ณัฐพงศ คงจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ปนธ.2392 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอท. 2112 12202 0162

196 ส.ต.อ. ณัฐพล จินตนาโกศล ผบ.หมู (ป.) สภ.บางใหญ จว.นนทบุรี ปนบ.2155 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคบ. 2111 12301 0015

197 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ แกวตาล ผบ.หมู (ป.) สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี ปกจ.1925 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0672

198 ส.ต.อ. ทศพล ทีสุกะ ผบ.หมู กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.2 2203 12202 0013 ผบ.หมู กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 12204 0194

199 ส.ต.อ. ทัศนพล ทรัพยสิรินาวิน ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 14202 0460 ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0495

200 ส.ต.อ. ทินภัตร เมธากีรติ ผบ.หมู (สส.) กก.สส.3 บก.สส. 1012 12204 0115 ผบ.หมู กก.4 บก.ปทส. 2107 12202 0256
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201 ส.ต.อ. ธนากร พุมประเสริฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางปะกง ปฉช.1294 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0763

202 ส.ต.อ. ธีรพิชญ ชูชวย ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0475 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0501

203 ส.ต.อ. นิเวศ พรมรักษา ผบ.หมู (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-2974 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1195

204 ส.ต.อ. บุลากร ถนนทิพย ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1621 ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0430

205 ส.ต.อ. ประเสริฐศักดิ์ พิบูลย ผบ.หมู (จร.) สน.บางขุนนนท ปน.3-5287 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0179

206 ส.ต.อ. พงศเดช เดชะ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0126 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0079

207 ส.ต.อ. พชร หงสหิน ผบ.หมู(ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม ปชม.3912 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1271

208 ส.ต.อ. พลศักดิ์ ประทุมวัน ผบ.หมู ศฝร. 1000 12202 0197 ผบ.หมู กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1360

209 ส.ต.อ. พัลลภ สิงหออย ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.3 2204 12202 0071 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0173

210 ส.ต.อ. พิษณุ มาลัยสอน ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0071 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0401

211 ส.ต.อ. พีระวัฒน มีศิลารัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาคอ ภ.จว.เพชรบูรณ ปพช.2057 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1159

212 ส.ต.อ. เมธา มีภาษี ผบ.หมู งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1144 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12301 0178

213 ส.ต.อ. รัตนศักดิ์ พรหมเมตตา ผบ.หมู ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 0113 ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1182

214 ส.ต.อ. วชิระ นาสมภักดิ์ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0053 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0486

215 ส.ต.อ. วทัญู จันแสง ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2396 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1232

216 ส.ต.อ. หญิง วาสิฏฐี แสงชนินทร ผบ.หมู บช.ศ. 2900 12301 0003 ผบ.หมู ฝอ.บก.รน. 2106 12301 0009

217 ส.ต.อ. สุรยิา ชินวงค ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0323 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0120

218 ส.ต.อ. สุรยิา วงษประพันธ ผบ.หมู (สส.) สน.บางกอกนอย ปน.3-4930 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0112

219 ส.ต.อ. สุวัฒนชัย แกวศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.แหลมงอบ จว.ตราด ปตร.1835 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0082

220 ส.ต.อ. อนุพนธ สมัยเอ่ียม ผบ.หมู (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5521 ผบ.หมู กก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0411
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221 ส.ต.อ. อรรถพร อินทนิล ผบ.หมู(จร.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง ปลป.1934 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1354

222 ส.ต.อ. หญิง อุษณีย เณรตากอง ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0453 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0136

223 ส.ต.ท. กฤช ชัยชิต ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0509 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12301 0388

224 ส.ต.ท. กฤชณัฏฐ จันทรตาฝน ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน 1109 14202 0447 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอท. 2112 12202 0159

225 ส.ต.ท. กฤติเดช หอละเอียด ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน 1112 14202 0471 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0102

226 ส.ต.ท. กฤษฎา ทองสน ผบ.หมู กองรอยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1438 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12301 0020

227 ส.ต.ท. กฤษฎา ไสวงาม ผบ.หมู กองรอยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1537 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0185

228 ส.ต.ท. กฤษฎิ์ดนัย หวลสันเทียะ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0176 ผบ.หมู กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 12204 0196

229 ส.ต.ท. กฤษณะ ชมภูราษฏร ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2511 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0148

230 ส.ต.ท. หญิง กลวยไม วรรณภาค ผบ.หมู. ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว. 2703 12314 0385 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปปป. 2110 12301 0007

231 ส.ต.ท. กานตณวัฒน บุญพิเชฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ผักไห จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3055 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0360

232 ส.ต.ท. กิตติพงษ พวงแมกลอง ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1796 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0100

233 ส.ต.ท. เกริกเกียรติ อินทรเสนา ผบ.หมู กก.ตชด.14 2502 12202 6092 ผบ.หมู กก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0406

234 ส.ต.ท. จตุรงค ปะวันเต ผบ.หมู (ป.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4340 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1211

235 ส.ต.ท. จักรพงษ วงษสารักษ ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ 1112 14202 0539 ผบ.หมู กก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0413

236 ส.ต.ท. จิรพงค ณ พัทลุง ผบ.หมู (สส.) สน.ลาดพราว 1111 14204 0303 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0619

237 ส.ต.ท. จิรพงศ จันทรสวาง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองเลย จว.เลย ปลย.2176 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1105

238 ส.ต.ท. หญิง จิรวัฒน นันทกาศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1943 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12301 0021

239 ส.ต.ท. เจนวิชญ สามารถ ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2429 ผบ.หมู กก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0407

240 ส.ต.ท. ชัยสิทธิ์ จงรักษ ผบ.หมู (ป.) สภ.สํารอง จว.กาญจนบุรี ปกจ.924 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0486
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241 ส.ต.ท. ชูเกียรติ ชัยรัตน ผบ.หมู ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12301 0368 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12301 1774

242 ส.ต.ท. ชูศักดิ์ เฟองฟู ผบ.หมู (ป.) สน.ฉลองกรุง 1103 14202 0080 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0376

243 ส.ต.ท. ไชยวัฒน สมพรมทิพย ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0261 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0182

244 ส.ต.ท. ญาณวุฒิ ทองดอนงาว ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 [นปพ.] 1602 12202 0234 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0397

245 ส.ต.ท. ฐาปกรณ คุณสนอง ผบ.หมู (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 12202 0183 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1629

246 ส.ต.ท. ฐิติพล ศรีเมืองชาง ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.1 2202 12202 0044 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0095

247 ส.ต.ท. หญิง ณัฐกานต เปนพนัสสัก ผบ.หมู กองรอยที่ 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2585 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0131

248 ส.ต.ท. ณัฐดนัย ศรีโยธา ผบ.หมู (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 12202 0158 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12301 0568

249 ส.ต.ท. ณัฐพล และมิตร ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6231 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0006

250 ส.ต.ท. ณัทกร ศิรบัญชากุล ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.1 2202 12202 0082 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0263

251 ส.ต.ท. เดนีส นีบัวหร ผบ.หมู (ป.) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 0104 14202 0614 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0148

252 ส.ต.ท. ตริณพัฏฐ ศรบีุญเรือง ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4935 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0103

253 ส.ต.ท. ทวีพงศ บุญสิงมา ผบ.หมู กองรอยปฏบิัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1329 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0532

254 ส.ต.ท. ทศพล กุลวงศ ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12204 0030 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1120

255 ส.ต.ท. หญิง ทัศนีย สุขศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2589 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0151

256 ส.ต.ท. แทนทวิน ลี้กุล ผบ.หมู (ป.) สน.บางขุนเทียน 1116 14202 0531 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0145

257 ส.ต.ท. ธนวัฒน คงทอง ผบ.หมู กก.สส.4 บก.สส.ภ.8 1802 12204 0287 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0408

258 ส.ต.ท. ธนะพงษ โคตรตาแสง ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1731 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1313

259 ส.ต.ท. ธนัช คํามา ผบ.หมู (ป.) สน.พระราชวัง 1113 14202 0222 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0086

260 ส.ต.ท. ธัชชัย จัตุกูล ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0440 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1502
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261 ส.ต.ท. ธีรพงศ ชมตันติ ผบ.หมู (ป.) สภ.ละแม จว.ชุมพร ปชพ.2095 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0663

262 ส.ต.ท. ธีรวัจน ภาคมฤค ผบ.หมู (ป.) สน.ประเวศ ปน.2-2161 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1209

263 ส.ต.ท. ธีระ ชวยประสม ผบ.หมู (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2701 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0362

264 ส.ต.ท. นคร สาครสุคนธ ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม 1116 14202 0614 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0159

265 ส.ต.ท. นคเรศ อุตสา ผบ.หมู (ป.) สน.ทาพระ 1114 14202 0496 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0111

266 ส.ต.ท. นนทวัส วรรณสุทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6465 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0105

267 ส.ต.ท. นราวิชญ แซมเขียว ผบ.หมู (ป.) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี ปรบ.2207 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0515

268 ส.ต.ท. นฤชา โลวันทา ผบ.หมู (จร.) สน.บางพลัด ปน.3-3089 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1248

269 ส.ต.ท. นวพงศ พิมพิทักษ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองราชบุรี ปรบ.1309 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0547

270 ส.ต.ท. นวรัตน โสพรรณตระกูล ผบ.หมู (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-3010 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0018

271 ส.ต.ท. หญิง นวลฉวี สีมันตะ ผบ.หมู ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0040 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12301 0304

272 ส.ต.ท. นัฐพงษ พลประถม ผบ.หมู (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0229 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0146

273 ส.ต.ท. นิติพัฒน แหงหน ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน 1109 14202 0303 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0067

274 ส.ต.ท. นิรัญ สุขหลอ ผบ.หมู ฝายการสื่อสาร 3 สส. 2802 12419 0209 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0289

275 ส.ต.ท. บัณฑิต ขามสําโรง ผบ.หมู (จร.) สน.เตาปูน 1102 14205 1348 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0095

276 ส.ต.ท. ปภาวิน เทพจันทร ผบ.หมู (ป.) สน.ทาพระ ปน.3-2800 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0140

277 ส.ต.ท. ประสพชัย คงเจริญ ผบ.หมู ฝายการสื่อสาร 1 สส. 2802 12419 0101 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0188

278 ส.ต.ท. ประเสริฐสุข วัฒนาปญญารักษ ผบ.หมู ฝายการสื่อสาร 3 สส. 2802 12419 0210 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0933

279 ส.ต.ท. ปรัชญาชัย วงศกลา ผบ.หมู กองรอยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2184 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0182

280 ส.ต.ท. หญิง ปริชาติ เปลรินทร ผบ.หมู กองรอยที่ 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2502 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0132
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281 ส.ต.ท. เปนไท พิมพงาม ผบ.หมู กลุมงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส. 2802 12419 0418 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1245

282 ส.ต.ท. พงศกร แกวบุตรสา ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาสิงโต จว.สระแกว ปบร.2485 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1029

283 ส.ต.ท. พงศกร โพธิ์ศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี ปลบ.3067 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0325

284 ส.ต.ท. พงศกฤษ สาธุจรัญ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0580 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0070

285 ส.ต.ท. พงษพล พัชนี ผบ.หมู (ป.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ปสป.1837 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1237

286 ส.ต.ท. พศิน ปาณะศรี ผบ.หมู (ป.) กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 12202 0060 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0243

287 ส.ต.ท. ภานุวัฒน ขันคํา ผบ.หมู (ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย จว.สมุทรปราการ 0107 14202 1111 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอท. 2112 12202 0188

288 ส.ต.ท. ภาสิทธิ์ พุมประดับ ผบ.หมู งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1176 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0309

289 ส.ต.ท. มนัสพงษ ศรีรังษ ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0240 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0050

290 ส.ต.ท. ยุทธนา ผงทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.บางปะกง ปฉช.1322 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0745

291 ส.ต.ท. รรรศกร ศาตากร ผบ.หมู (สส.) สน.บางเขน 1102 14204 0002 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0418

292 ส.ต.ท. รอซี่ บิลกอเด็ม ผบ.หมู (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3421 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0600

293 ส.ต.ท. รัฐภูมิ ภารา ผบ.หมู (จร.) สน.บางเสาธง ปน.3-5305 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0326

294 ส.ต.ท. รัฐอิสระ ศิริวรรณ ผบ.หมู งานศูนยควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 12205 1482 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1227

295 ส.ต.ท. ราชการ เสริมทรง ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองบอน จว.ตราด ปตร.927 ผบ.หมู กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 12204 0195

296 ส.ต.ท. วรดร นันทธีรกุล ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.1 2202 12202 0079 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0740

297 ส.ต.ท. วัชรพงษ พุทธจร ผบ.หมู กก.ตชด.33 2504 12202 4191 ผบ.หมู กก.2 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0211

298 ส.ต.ท. วัชรินทร เรืองเพชร ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ไมแกน จว.ปตตานี 0904 14202 1172 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.9 บก.รน. 2106 12301 1258

299 ส.ต.ท. วิชาญ ศรีสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4274 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0181

300 ส.ต.ท. วิทยา สมศรี ผบ.หมู(ป.) สภ.ชางเผือก จว.เชียงใหม 0503 14202 0577 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0462
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301 ส.ต.ท. วีรชาติ จุเสง ผบ.หมู กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 12202 0163 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0573

302 ส.ต.ท. วุฒินันต แดนคําสาร ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0599 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0110

303 ส.ต.ท. วุฒิพงษ กรีเทพ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.บางโพงพาง ปศ.11274 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0091

304 ส.ต.ท. ศรราม แกวกํายาน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 0806 14202 0187 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0230

305 ส.ต.ท. ศุภชัย เงาศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองแหน ปฉช.834 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0755

306 ส.ต.ท. หญิง สลิลดา เวชภักดิ์ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1905 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12301 0022

307 ส.ต.ท. สุทัส สุขกําเนิด ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0339 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0578

308 ส.ต.ท. สุพจน ยางขัน ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดกระบัง 1110 14202 0466 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0386

309 ส.ต.ท. สุพิชัย คําคุม ผบ.หมู กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12301 0111 ผบ.หมู กก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0409

310 ส.ต.ท. สุภัคชนันท เมื่อประโคน ผบ.หมู(ป.)สภ.หนองสาหราย จ.นครราชสีมา ปนม.2849 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1597

311 ส.ต.ท. สุรยิา ทองล่ี ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0328 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0599

312 ส.ต.ท. สุรยิา วันทา ผบ.หมู ฝายการสื่อสาร 1 สส. 2802 12419 0108 ผบ.หมู กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1361

313 ส.ต.ท. เสกสรร ยามพิทักษ ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี ปปท.1655 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12301 0476

314 ส.ต.ท. แสนยานุภาพ แสนยามูล ผบ.หมู(ป.)สภ.หนองสาหราย จ.นครราชสีมา ปนม.2826 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0192

315 ส.ต.ท. อควี ศิลปกูลวิวัฒน ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3545 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0072

316 ส.ต.ท. อดิศร ภิระคํา ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาตะโก ภ.จว.นครสวรรค ปนว.3075 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0281

317 ส.ต.ท. อดิศักดิ์ จันทรคง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 14202 1781 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0062

318 ส.ต.ท. อธิวัฒน ทานะเวช ผบ.หมู (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3295 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1246

319 ส.ต.ท. อภิรกัษ โรจนพวง ผบ.หมู (ป.) สภ.บานโปง จว.ราชบุรี ปรบ.1992 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0390

320 ส.ต.ท. อภิวัฒน ทองไทย ผบ.หมู กองรอยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2170 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0083
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321 ส.ต.ท. อรรณพล พวงทอง ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1764 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0422

322 ส.ต.ท. อรรถพงศ จงไกรจักร ผบ.หมู กองรอยปฏบิัติการพิเศษที่ 1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1219 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0401

323 ส.ต.ท. อัครพล จันทวงษา ผบ.หมู (สส.) สน.บางเขน 1109 14204 0533 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคบ. 2111 12301 0004

324 ส.ต.ท. อานันท ฉายสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สน.โคกคราม 1109 14202 0570 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1188

325 ส.ต.ต. กฤษฎา จันทมูล ผบ.หมู ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 2502 12202 5129 ผบ.หมู กก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0369

326 ส.ต.ต. กฤษฎา เถื่อนดวง ผบ.หมู (ป.) สภ.ชนแดน ภ.จว.เพชรบูรณ ปพช.1810 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0744

327 ส.ต.ต. กฤษฎา ปนมณี ผบ.หมู (ป.) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี ปชบ.1386 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0741

328 ส.ต.ต. คณิต ทองเกิด ผบ.หมู (จร.) สน.ลุมพินี ปน.2-3001 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0446

329 ส.ต.ต. คุณากร มีคุณ ผบ.หมู งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1019 ผบ.หมู กก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0410

330 ส.ต.ต. จตุภูมิ หนูประดิษฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.938 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0595

331 ส.ต.ต. ชาติศิร ิมุงเมือง ผบ.หมู (ป.) สภ.บอวิน จว.ชลบุรี ปชบ.1613 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0736

332 ส.ต.ต. ณัฐพร จาบไทยสง ผบ.หมู(ป.) สภ.หวยโปง จว.แมฮองสอน ปมส.764 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0713

333 ส.ต.ต. ณัฐภัทร บูรณชัย ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.ทุงสองหอง ปศ.1370 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0726

334 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ ชามทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา ปพง.930 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0710

335 ส.ต.ต. ดํารงศักดิ์ เตาหอม ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปราจีนบุรี ปปจ.2432 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1187

336 ส.ต.ต. ทศพล รักสกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.ดงเจริญ ภ.จว.พิจิตร 0605 14202 0090 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1217

337 ส.ต.ต. ธนวัตร ปจจัย ผบ.หมู(ป.)สภ.สวาย ปสร.1473 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1484

338 ส.ต.ต. ธนาธิป บุญชูวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.937 ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 2104 12301 0386

339 ส.ต.ต. ธนิสร มะโนคํา ผบ.หมู(ป.) สภ.สบเมย จว.แมฮองสอน ปมส.1720 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0708

340 ส.ต.ต. ธัญญวุฒิ กันทะวงค ผบ.หมู(ป.) สภ.แมลานอย จว.แมฮองสอน ปมส.1434 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0743
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341 ส.ต.ต. นนทพัทธ ราชแสนเมือง ผบ.หมู (ป.) สภ.บางขนาก ปฉช.697 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1223

342 ส.ต.ต. นิธิศ ทองกลอย ผบ.หมู (ป.) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี ปรบ.2251 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0207

343 ส.ต.ต. นิลวัฒน ศรีบุญเรอืง ผบ.หมู (ป.) สภ.ชนแดน ภ.จว.เพชรบูรณ ปพช.1808 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1216

344 ส.ต.ต. ปฏิภาณ ยังทรัพยอนันต ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะชาง จว.ตราด 0205 14202 0038 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0742

345 ส.ต.ต. ปฐมชัย ทาประดิษฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ดงขุย ภ.จว.เพชรบูรณ ปพช.1433. ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0738

346 ส.ต.ต. ประวีร นพโสภณ ผบ.หมู(ป.) สภ.แมลานอย จว.แมฮองสอน ปมส.1444 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0740

347 ส.ต.ต. ประสิทธิ์ พัดเย็น ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี ปปน.2726 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1055

348 ส.ต.ต. ปญญพัฒน เหมมณี ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองแมฮองสอน จว.แมฮองสอน ปมส.1075 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1192

349 ส.ต.ต. พัชรพล เทพสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2788 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0492

350 ส.ต.ต. ภูริเดช เพ่ิมพิพัฒน ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-6811 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0425

351 ส.ต.ต. วิษัยศิษฎ เรียนแพง ผบ.หมู(ป.)สภ.หมูสี จ.นครราชสีมา 1305 12202 0269 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1189

352 ส.ต.ต. ศักดิ์นคร รัตนวงค ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี 0204 14202 0692 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0663

353 ส.ต.ต. สมเกียรติ์ รัตนพันธ ผบ.หมู กลุมงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส. 2802 12419 0414 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0159

354 ส.ต.ต. สมชาย สิทธิการ ผบ.หมู (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส ปนธ.2020 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12301 0026

355 ส.ต.ต. สรศักดิ์ งอนสวัน ผบ.หมู (จร.) สน.มักกะสัน 1102 14205 1472 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1513

356 ส.ต.ต. สิงขร คีรี ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0224 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0733

357 ส.ต.ต. อณัฐชา ผิวกํ่า ผบ.หมู-รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12202 0247 ผบ.หมู กก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 0408

358 ส.ต.ต. อธิเบศร พรหมสิทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.นาเฉลียง ภ.จว.เพชรบูรณ ปพช.1516. ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0409

359 ส.ต.ต. อธิปเบศ เข็มเพชร ผบ.หมู (ป.) สภ.บางใหญ จว.นนทบุรี ปนบ.2162 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1210

360 ส.ต.ต. อนันต บุญซิน ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาหิน จว.ลพบุรี ปลบ.1204 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0166
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตาํแหนงใหม เลขตําแหนงยศ

361 ส.ต.ต. อิทธิพล สละพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.อุมผาง ภ.จว.ตาก ปตก.2335 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0295

362 ส.ต.ต. เอกรัตน วิชัยดิษฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงยางแดง จว.ปตตานี ปปน.2731 ผบ.หมู กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1056


