
 (สำเนา)

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล 

ที่   38/2563 

เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการตำรวจ 

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัต ิตำรวจแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยคำสั ่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที ่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เรื ่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตำรวจ ประกอบ 
คำสั ่งสำนักงานตำรวจแหงชาติท ี ่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที ่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแตงตั้ง 
ใหขาราชการตำรวจระดับรองสารวัตร จำนวน 257 ราย ดำรงตำแหนงตาง ๆ ปรากฏตามบัญชี
รายชื่อที่แนบทายคำสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖3 เปนตนไป โดยใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอ ัตราเง ินเด ือนใหมหร ือให โอนอัตราเง ินเด ือนเด ิมไปตั ้งจ ายสำหร ับตำแหนงใหม 
ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖3 เปนตนไป  

สั่ง  ณ  วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.๒๕๖3 

 (ลงชื่อ)  พลตำรวจโท ภัคพงศ  พงษเภตรา 
   ( ภัคพงศ  พงษเภตรา ) 
 ผูบัญชาการตำรวจนครบาล 

 สำเนาถูกตอง 

 วาที่พันตำรวจเอก 
        ( พรศักดิ์ โรจนรัตนชัย ) 

 ผูกำกับการฝายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ 
        กองบัญชาการตำรวจนครบาล 



บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 38/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 หนา 1

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง เลขตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม เลขตําแหนง

1 ร.ต.อ. กมล โพธิ์ทองนาค รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0042 รอง สว. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0069

2 ร.ต.ท. กริชศกร นันทโพธิ์เดช รอง สว.(สอบสวน)สน.สุทธิสาร 1109 24203 0124 รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.2 1004 23203 0062

3 ร.ต.ท. กฤตภัค ไทยสุริโย ผบ.หมวด (สบ 1)กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 11202 0039 รอง สว. กก.สส.บก.น.8 1010 11204 0053

4 ร.ต.อ. กฤติเดช ชอบคาขาย รอง สว.(สอบสวน)สน.บางขุนนนท สน.3-869 รอง สว.กก.สส.บก.น.9 1011 11204 0046

5 ร.ต.ท. กฤษฎา ซอประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางชัน 1006 11203 0120 รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ 1112 24203 0161

6 ร.ต.ท. กษิดิศ แกวเสถียร รอง สว.(สอบสวน)สน.หนองคางพลู 1104 13203 0249 รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก สน.2-707

7 ร.ต.ท. กอบเกียรติ กาญจนจรัส รอง สว.(สอบสวน)สน.ประชาสําราญ 1102 13203 0371 รอง สว.(สอบสวน)สน.คลองตัน 1112 24203 0186

8 ร.ต.อ. หญิง กัลยรัตน ชัชวาลวรวิทย รอง สว.(สอบสวน)สน.บุคคโล สน.3-1017 นว.(สบ 1) ผบก.น.8 1010 11323 0007

9 ร.ต.อ. กําทวน วิจิตร รอง สว.จร.สน.เตาปูน สน.1-1297 รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0094

10 ร.ต.อ. กิตติ ดวงนิมิตร รอง สว.(สอบสวน)สน.มีนบุรี 1005 11203 0127 รอง สว.(สอบสวน)สน.หวยขวาง 1003 11203 0139

11 ร.ต.อ. กิตติ์ขจร กอนทอง รอง สว.จร.สน.วังทองหลาง 1102 13205 0217 รอง สว.จร. สน.โคกคราม 1102 13205 0350

12 ร.ต.อ. กิตติคม เหมือนทอง รอง สว.(สอบสวน)สน.บางเขน 1109 24203 0183 รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 11309 0261

13 ร.ต.อ. กิตติเทพ แสงชา รอง สวป.สน.ทุงมหาเมฆ 1112 13202 0347 รอง สวป.สน.ทองหลอ 1112 13202 0390

14 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ จิ้นสุริวงษ รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1111 13202 0273 รอง สว.สส. สน.ทองหลอ สน.2-343

15 ร.ต.อ. เกริกพันธุ กันแกว รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน สน.3-451 รอง สว. กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0176

16 ร.ต.อ. เกรียงไกร รมเย็น รอง สวป.สน.บางโพงพาง 1112 13202 0366 รอง สว.จร. สน.บางโพงพาง สน.2-518

17 ร.ต.อ. ไกรวชิญ เพ็ชรเลิศ รอง สว.จร.สน.บุคคโล สน.3-573 รอง สว.สส.สน.บุคคโล สน.3-560

18 ร.ต.ท. ครรชิต ขวัญคาํ รอง สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11202 0118 รอง สว. กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0033

19 ร.ต.ท. คิดคม ศิริพจนากร รอง สว.(สอบสวน)สน.ประเวศ 1006 11203 0128 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก สน.2-698

20 ร.ต.ท. จตุรงค พรหมบุตร รอง สว.(สอบสวน)สน.บางซื่อ สน.1-1360 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก สน.2-701

        ตรวจแลวถูกตอง
วาที่ พ.ต.อ. พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย

  (พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย)
 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

      (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

       สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.



บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 38/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 หนา 2

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง เลขตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม เลขตําแหนง

21 ร.ต.ท. จตุรภัทร ศิริโอภา รอง สว.(สอบสวน)สน.ราษฎรบูรณะ สน.3-1029 รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก สน.2-923

22 ร.ต.ท. จรุง ปนสกุล รอง สวป.สน.ธรรมศาลา 1114 13202 0247 รอง สว.จร. สน.เพชรเกษม 1104 13205 0223

23 ร.ต.อ. จักรพงศ พิทักษกรสกุล รอง สว.(สอบสวน)สน.ลุมพินี 1007 11203 0136 รอง สว.จร. สน.ลุมพินี สน.2-494

24 ร.ต.ท. จักรพันธุ โพธิกุล รอง สว.สส.สน.บางรัก 1008 11204 0084 รอง สวป.สน.ยานนาวา 1008 11202 0106

25 ร.ต.อ. จักรวาล จินา รอง สว.สส.สน.สําเหร 1010 11204 0101 รอง สว.สส. สน.บุคคโล สน.3-562

26 ร.ต.ท. จิรภาส พลครุธ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางขุนเทียน 1116 24203 0155 รอง สว.(สอบสวน)สน.มักกะสัน สน.1-1063

27 ร.ต.อ. จิระเดช พลคา รอง สวป.สน.สําเหร 1115 13202 0258 รอง สว.จร.สน.สําเหร สน.3-761

28 ร.ต.ท. จิระวัฒน ราชยอด รอง สวป.สน.บางกอกใหญ 1114 13202 0284 รอง สวป. สน.ตลิ่งชัน 1009 11202 0114

29 ร.ต.ท. จิรัฏฐ สีจันทรเคน รอง สวป.สน.บางโพงพาง 1112 13202 0355 รอง สว.สส. สน.เพชรเกษม 1011 11204 0084

30 ร.ต.อ. จิราเมธ จุลพิภพ รอง สว.(สอบสวน)สน.โคกคราม 1102 13203 0345 รอง สวป.สน.ทองหลอ 1112 13202 0391

31 ร.ต.อ. จีรวัฒน พลอาจ รอง สว.ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 11202 0167 รอง สว.สส. สน.มีนบุรี 1110 13204 0265

32 ร.ต.อ. จุลอัศว สุวรรณิน รอง สว.(สอบสวน)สน.บางยี่ขัน 1114 24203 0114 รอง สวป. สน.บางยี่ขัน 1114 13202 0269

33 ร.ต.อ. ฉัตรพงศ ภัทรสันติภูมิ รอง สว.กก.สส.บก.น.8 1010 11204 0045 รอง สวป.สน.ทองหลอ 1112 13202 0343

34 ร.ต.อ. เฉลิมพันธุ ภูสมหมาย รอง สว.(สอบสวน)สน.ทุงมหาเมฆ 1112 24203 0138 รอง สว. กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0048

35 ร.ต.อ. ชยพล ภูดวงดาษ รอง สวป.สน.พหลโยธิน สน.1-762 รอง สว.สส. สน.ประชาชื่น สน.1-719

36 ร.ต.ท. หญิง ชโรฑรณ ยิ้มใย รอง สว.(สอบสวน)สน.ลาดพราว สน.1-622 รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.3 1005 29203 0064

37 ร.ต.อ. หญิง ชลลดา นพฤทธิ์ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางพลัด สน.3-675 รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.9 1011 29203 0064

38 ร.ต.อ. ชัชวาล ไตรยวงค รอง สว.(สอบสวน)สน.ปทุมวัน 1113 24203 0079 รอง สวป.สน.บางโพงพาง 1112 13202 0354

39 ร.ต.อ. ชัยเฉลิม กันจากภัยรีย รอง สว.สส.สน.ทองหลอ 1112 13204 0396 รอง สว. ฝอ.บก.น.5 1007 11202 0028

40 ร.ต.อ. ชัยณรงค รักสนอง รอง สวป.สน.บางโพ 1003 11202 0119 รอง สวป. สน.พระโขนง 1112 13202 0345

        ตรวจแลวถูกตอง
วาที่ พ.ต.อ. พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย

  (พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย)
 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

      (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

       สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.



บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 38/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 หนา 3

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง เลขตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม เลขตําแหนง

41 ร.ต.อ. ชัยพร พิมพดี รอง สวป.สน.พหลโยธิน 1004 11202 0100 รอง สวป. สน.โคกคราม 1004 11202 0109

42 ร.ต.อ. ชัยรัตน คําสุพรม รอง สว.(สอบสวน)สน.บางชัน 1111 24203 0083 รอง สว. กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0051

43 ร.ต.อ. ชัยวฒัน จงเจริญ รอง สว.(สอบสวน)สน.ชนะสงคราม 1003 11203 0129 รอง สว. กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0077

44 ร.ต.อ. ชัยวฒัน เนมีย รอง สว.(สอบสวน)งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ กก.3 บก.จร. 1002 30203 0157 รอง สวป. สน.แสมดํา 1116 13202 0064

45 ร.ต.ท. ชัยวฒัน บุญพบ รอง สว.งานธุรการ/สนับสนุน กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 11304 0151 รอง สว. ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11202 0023

46 ร.ต.อ. ชัยวฒัน สงวนเขียว รอง สว.(สอบสวน)สน.สุวินทวงศ 1005 11203 0163 รอง สว.สส. สน.ฉลองกรุง 1103 13204 0110

47 ร.ต.อ. ชาคริต สิทธิพรต รอง สวป.สน.ปากคลองสาน สน.3-777 รอง สว.จร. สน.สําเหร สน.3-762

48 ร.ต.อ. ชาญ กองธรรม รอง สว.จร.สน.บางยี่เรือ สน.3-710 รอง สว.สส.สน.บางมด 1010 11204 0103

49 ร.ต.อ. หญิง ชาดา เสสะเวช รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0064 รอง สว. กก.ดส. 1000 11202 0034

50 ร.ต.อ. ชาตรี ชัยนอย รอง สว.งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 1 กก.2 บก.จร. 1002 11205 0092 รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0053

51 ร.ต.อ. ชาติอาชาไนย เปรียบอภิชัย รอง สวป.สน.บางนา 1112 13202 0336 รอง สวป. สน.ลําผักชี 1807

52 ร.ต.อ. ชูศักดิ์ แสงรูจี รอง สวป.สน.ทองหลอ 1112 13202 0390 รอง สวป. สน.ทุงมหาเมฆ สน.2-630

53 ร.ต.อ. เชิดชัย ขวัญกิจรัถยา รอง สว.กก.ดส. 1000 11304 0063 รอง สว.กก.ดส. 1000 11202 1016

54 ร.ต.อ. ณรงค พงษสมบูรณ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางเสาธง สน.3-1069 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางยี่เรือ 1115 24203 0078

55 ร.ต.อ. ณรงคยศ รุงแจง รอง สวป.สน.บางพลัด 1114 13202 0264 รอง สว.สส. สน.บางพลัด สน.3-473

56 ร.ต.อ. ณรงคฤทธิ์ จันทรหงอม รอง สว.(สอบสวน)สน.ประเวศ สน.2-867 รอง สว.(สอบสวน)สน.ลําผักชี 1005 11203 0135

57 ร.ต.อ. ณรงคฤทธิ์ พงศพรหม รอง สว.สส.สน.คลองตัน 1112 13204 0403 รอง สว.สส. สน.มักกะสัน สน.1-1059

58 ร.ต.อ. ณัฐกิตติ์ รัตกูล รอง สว.(สอบสวน)สน.ทุงสองหอง 1109 24203 0209 รอง สว.สส. สน.มักกะสัน สน.1-1058

59 ร.ต.อ. ณัฐพงศ ทองสม รอง สว.สส.สน.สามเสน 1003 11204 0093 รอง สว. ฝอ.บก.น.1 1003 11202 0030

60 ร.ต.อ. ณัฐพงศ เพียรแยม รอง สว.(สอบสวน)สน.ตลิ่งชัน สน.3-1087 รอง สว.สส. สน.ตลิ่งชัน สน.3-456

        ตรวจแลวถูกตอง
วาที่ พ.ต.อ. พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย

  (พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย)
 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

      (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

       สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.



บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 38/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 หนา 4

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง เลขตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม เลขตําแหนง

61 ร.ต.ท. ณัฐพงศ สงวนสัจพงษ รอง สว.(สอบสวน)สน.รมเกลา 1005 11203 0131 รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก 1113 24203 0084

62 ร.ต.ท. ณัฐพล พิลาบุตร รอง สวป.สน.บางโพ สน.3-791 รอง สว. งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11304 0084

63 ร.ต.อ. ณัฐพล เลิศเดชะ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก 1008 11203 0118 รอง สว.จร. สน.บางรัก สน.2-713

64 ร.ต.ท. หญิง ณัฐมน ไชยวงค รอง สว.(สอบสวน)สน.จักรวรรดิ สน.1-911 รอง สว.(สอบสวน)งานศูนยควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 29203 0129

65 ร.ต.อ. ดุลยวัต เกียรติประทุม รอง สว.(สอบสวน)สน.บางนา 1007 11203 0130 รอง สว. งานตรวจพิสูจนผูขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0211

66 ร.ต.อ. เดชา สีแดง รอง สว.กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0046 รอง สว.กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0044

67 ร.ต.อ. ตอเงนิ วัฒนะกูล รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ สน.2-948 รอง สวป.สน.ทองหลอ 1112 13202 0341

68 ร.ต.อ. ทรงพล วอทอง รอง สวป.สน.บางรัก 1113 13202 0206 รอง สว. กก.ดส. 1000 11202 0029

69 ร.ต.อ. ทรงวฒิุ ฟกแสง รอง สว.งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0221 รอง สว.สส.สน.คลองตัน สน.2-571

70 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์ ไชยภกัด์ิ รอง สวป.สน.บางโพงพาง สน.2-508 รอง สวป.สน.พระโขนง 1112 13202 0406

71 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์ บุญสิทธิ์ รอง สว.(สอบสวน)สน.ดินแดง สน.1-835 รอง สว.(สอบสวน)สน.ประชาชื่น 1109 24203 0151

72 ร.ต.อ. ทองคาํ อะจันทึก รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1109 13202 0326 รอง สว.จร.สน.ดอนเมือง สน.1-589

73 ร.ต.อ. ทัพพเทพ คังคะสุวรรณโน รอง สว.กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0044 รอง สว. กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0068

74 ร.ต.อ. ธนชัย เตติยะ รอง สว.(สอบสวน)สน.หลักสอง 1011 11203 0134 รอง สว.(สอบสวน)สน.ทาขาม 1116 24203 0129

75 ร.ต.อ. ธนเดช วงศเหรียญทอง รอง สว.(สอบสวน)สน.บางบอน 1116 24203 0160 รอง สวป. สน.หนองแขม 1116 13202 0284

76 ร.ต.อ. ธนพล จันทกลิ่น รอง สว.(สอบสวน)งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 1 กก.2 บก.จร. 1002 29203 0114 รอง สว.สส. สน.คลองตัน สน.2-572

77 ร.ต.ท. ธนวัฒน สรางดี รอง สวป.สน.บวรมงคล 1114 13207 0193 รอง สวป.สน.บุคคโล 1115 13202 0253

78 ร.ต.อ. ธนากร จอมเกาะ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางเสาธง 1009 11203 0144 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0066

79 ร.ต.อ. ธนิต กิจพฤกษ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางนา สน.2-874 รอง สว.สส. สน.บางนา สน.2-758

80 ร.ต.อ. ธรรมดา จันโทศรี รอง สว.(สอบสวน)สน.ประเวศ 1111 24203 0184 รอง สว.(สอบสวน) สน.อุดมสุข 1006 11203 0133

        ตรวจแลวถูกตอง
วาที่ พ.ต.อ. พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย

  (พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย)
 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

      (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

       สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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81 ร.ต.อ. ธรรศ อนุมาศ รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1005 11202 0110 รอง สว.สส.สน.ลาดกระบัง 1110 13204 0201

82 ร.ต.อ. ธวัชชัย ทิพยวงษ รอง สว.สส.สน.บางยี่เรือ 1010 11204 0099 รอง สว.สส.สน.ภาษีเจริญ สน.3-621

83 ร.ต.อ. ธารา ธนามิตรานนท รอง สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11202 0022 รอง สว.สส. สน.อุดมสุข 1103 13204 0136

84 ร.ต.อ. ธิษณศรัณย แกวแสนสาย รอง สว.(สอบสวน)สน.คลองตัน 1112 24203 0188 รอง สว.จร. สน.ลาดพราว สน.1-630

85 ร.ต.อ. ธีรเทพ ปาปะกัง รอง สว.ฝอ.บก.น.3 1005 11302 0021 รอง สว. ฝอ.บก.น.4 1006 11302 0020

86 ร.ต.อ. ธีรพงษ สุจินพรัหม รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1005 11202 0111 รอง สว.สส. สน.ฉลองกรุง 1103 13204 0111

87 ร.ต.อ. ธีระพล ชุมชาตรี รอง สวป.สน.ประชาสําราญ 1102 13202 0357 รอง สว.สส. สน.ประเวศ สน.2-364

88 ร.ต.อ. ธีระพล บุญยก รอง สวป.สน.สุทธิสาร 1109 13202 0315 รอง สว. กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0048

89 ร.ต.อ. ธีวรา บุญรักชาติ รอง สว.(สอบสวน)สน.สําราญราษฎร สน.1-885 รอง สว. กก.สส.บก.น.7 1009 11204 0049

90 ร.ต.อ. นพคุณ เสวกพันธ รอง สว.(สอบสวน)สน.สุทธิสาร 1109 24203 0116 รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0059

91 ร.ต.อ. นพดล เนื่องจํานงค รอง สว.กองรอยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 11202 0229 รอง สว.จร. สน.โชคชัย 1102 13205 0256

92 ร.ต.อ. นพดล รุงแดง รอง สวป.สน.ทาพระ 1114 13202 0254 รอง สว.จร. สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-471

93 ร.ต.ท. นพพนธ แกววรรณา รอง สว.(สอบสวน)สน.ประเวศ 1111 24203 0182 รอง สวป.สน.จรเขนอย 1110 13202 0293

94 ร.ต.อ. นพรัตน ขันตรี รอง สวป.สน.ลุมพินี 1112 13202 0331 รอง สว.สส. สน.คลองตัน 1112 13204 0405

95 ร.ต.อ. นฤนาท ทิพากร ทองสอดแสง รอง สวป.สน.ยานนาวา 1113 13202 0215 รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0051

96 ร.ต.อ. หญิง นฤมล จันทรเทศ รอง สว.งานธุรการ กก.6 บก.จร. 1002 11302 0235 รอง สว. ฝอ.บก.สปพ. 1013 11304 0165

97 ร.ต.อ. นวพล ถาวร รอง สว.กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 11304 0218 รอง สว. กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 11204 0222

98 ร.ต.อ. นวัตกรณ ขัดฝน รอง สว.กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0047 รอง สว.ฝอ.บก.น.4 1006 11202 0031

99 ร.ต.ต. นันทิภาคย สอนทะ รอง สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี สน.2-600 รอง สวป.สน.บางโพงพาง สน.2-507

100 ร.ต.อ. นิคม กังวาล รอง สวป.สน.ประเวศ 1111 13202 0328 รอง สว.จร.สน.ประเวศ สน.2-837

        ตรวจแลวถูกตอง
วาที่ พ.ต.อ. พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย

  (พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย)
 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

      (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

       สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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101 ร.ต.อ. นิทัสน มีทอง รอง สว.(สอบสวน)สน.คันนายาว สน.1-859 รอง สว. กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0062

102 ร.ต.อ. นิเทศ พวงพิลา รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 1 1113 13202 0189 รอง สว. กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0044

103 ร.ต.ท. นิธิวทิย สัตตธนชัยภทัร รอง สว.(สอบสวน)สน.หนองแขม 1011 11203 0135 รอง สว.(สอบสวน) งานศูนยควบคมุจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 29203 0125

104 ร.ต.อ. หญิง นิภาวรรณ นุชฉิม รอง สว.ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 11202 0067 รอง สว. งานศูนยควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 11205 0171

105 ร.ต.อ. นิรันดร แพงกันยา รอง สว.ฝอ.บก.น.2 1004 11202 0029 รอง สว. กก.สส.บก.น.2 1004 11204 0045

106 ร.ต.อ. นิรันดรฤทธิ์ จํานงกิจ รอง สว.จร.สน.แสมดํา 1116 13205 0080 รอง สว.สส. สน.ราษฎรบูรณะ 1115 13204 0269

107 ร.ต.ท. บดินทร จุลเรือง รอง สว.(สอบสวน)สน.ภาษีเจริญ 1011 11203 0128 รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.4 1006 29203 0064

108 ร.ต.ท. บรรเจิด ปานแดง รอง สวป.สน.จักรวรรดิ 1113 13202 0171 รอง สว.จร. สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-470

109 ร.ต.อ. บรรณฑิต ผลสุขขา รอง สว.สส.สน.ภาษีเจริญ สน.3-621 รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ สน.3-617

110 ร.ต.ท. บุญเชิด สวยดี รอง สว.สส.สน.บางรัก 1113 13204 0211 รอง สว.สส. สน.จักรวรรดิ สน.1-908

111 ร.ต.อ. บุญณรงค คลายสง รอง สวป.สน.ลาดกระบัง 1110 13202 0284 รอง สว.สส. สน.รมเกลา 1005 11204 0087

112 ร.ต.อ. บุญลือ ทางตรง รอง สว.(สอบสวน)สน.ทุงมหาเมฆ 1112 24203 0145 รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท 1108 24203 0076

113 ร.ต.อ. บุรินทร โสรัจจ รอง สว.สส.สน.ทุงมหาเมฆ 1112 13204 0380 รอง สว. กก.สส.บก.น.8 1010 11204 0047

114 ร.ต.อ. ปกาศิต จารัตน รอง สวป.สน.สามเสน 1108 13202 0207 รอง สวป. สน.คันนายาว 1109 13202 0413

115 ร.ต.อ. ปฐมพงษ ศรีเทพ รอง สว.(สอบสวน)สน.พระราชวัง สน.1-1310 รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.น.7 1009 29203 0064

116 ร.ต.อ. ปพนเอก บุญอนันต รอง สว.(สอบสวน)งานศูนยควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 29203 0129 รอง สว.สส.สน.ทุงมหาเมฆ 1007 11204 0087

117 ร.ต.อ. ประกัน กาวี รอง สว.(สอบสวน)สน.บุคคโล สน.3-571 รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0066

118 ร.ต.อ. ประเทือง อนทอง รอง สว.สส.สน.บางชัน สน.1-817 รอง สว. งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0219

119 ร.ต.ท. ประยูร ผอมสวัสดิ์ รอง สว.สส.สน.เพชรเกษม 1104 13204 0210 รอง สว. กก.สส.บก.น.9 1011 11204 0056

120 ร.ต.อ. ประสพสุข ณ บางชาง รอง สว.ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 11202 0065 รอง สวป.สน.สําเหร 1115 13202 0219

        ตรวจแลวถูกตอง
วาที่ พ.ต.อ. พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย

  (พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย)
 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

      (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

       สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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121 ร.ต.อ. ประเสริฐ พูนแกว รอง สว.สส.สน.แสมดํา 1116 13204 0069 รอง สวป.สน.บางขุนเทียน 1116 13202 0313

122 ร.ต.ต. ปรัญญา คงทรัพย รอง สวป.สน.ราษฎรบูรณะ 1115 13202 0208 รอง สว.สส. สน.ราษฎรบูรณะ สน.3-371

123 ร.ต.ท. ปรีชา คลังวัฒนพิพัฒน รอง สวป.สน.ดุสิต 1108 13202 0218 รอง สวป.สน.มีนบุรี สน.1-1114

124 ร.ต.ท. ปรีชา แจงถ่ินปา รอง สวป.สน.ทองหลอ 1112 13202 0391 รอง สวป. สน.วัดพระยาไกร 1112 13202 0356

125 ร.ต.อ. ปรีชา สระทองเดช รอง สวป.สน.บางกอกใหญ 1114 13202 0285 รอง สว.จร. สน.ศาลาแดง 1104 13205 0146

126 ร.ต.ท. ปวิช อุไรมาลย รอง สว.(สอบสวน)สน.บางนา 1112 24203 0212 รอง สว.(สอบสวน) สน.ทาเรือ 1112 24203 0075

127 ร.ต.อ. ปญจะ ผลโต รอง สว.(สอบสวน)สน.หนองคางพลู 1104 13203 0248 รอง สว.สส. สน.ทองหลอ สน.2-344

128 ร.ต.อ. ปณณทัต สงวนทรัพย รอง สว.(สอบสวน)สน.มักกะสัน สน.1-1064 รอง สวป.สน.บางมด 1115 13202 0212

129 ร.ต.อ. ปยะวุฒิ พลสงคราม รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก สน.2-921 รอง สว.จร.สน.บางรัก สน.2-714

130 ร.ต.อ. ปุณวัฒน สุริยกุล ณ อยุธยา รอง สว.(สอบสวน)สน.ยานนาวา สน.2-671 รอง สวป. สน.ยานนาวา 1113 13202 0169

131 ร.ต.อ. หญิง ไปรยพัชร ศรีกาญจนากาศ รอง สว.(สอบสวน)สน.สุวินทวงศ 1110 23203 0072 รอง สว.(สอบสวน)สน.เพชรเกษม 1011 11203 0150

132 ร.ต.อ. ผดุงธรรม พลกันยา รอง สว.(สอบสวน)สน.มีนบุรี 1005 11203 0126 รอง สว.(สอบสวน)สน.จรเขนอย 1005 11203 0195

133 ร.ต.อ. พงศพิพัฒน ปุมตะมะ รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0092 นว.(สบ 1) ผบก. บก.สปพ. 1013 11323 0006

134 ร.ต.อ. พจน พุกสุข รอง สว.(สอบสวน)สน.ทาเรือ 1112 24203 0252 รอง สว. กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0044

135 ร.ต.อ. พชร พันธุระ รอง สว.จร.สน.สําเหร สน.3-761 รอง สว.สส. สน.บางขุนเทียน สน.3-389

136 ร.ต.ท. พรพิทักษ ธงภกัดิ์ รอง สว.ฝอ.บก.น.2 1004 11202 0028 รอง สว.จร. สน.ประชาชื่น สน.1-731

137 ร.ต.อ. พลธร แววแกว รอง สว.(สอบสวน)สน.คันนายาว สน.1-603 รอง สว.จร.สน.มักกะสัน สน.1-1072

138 ร.ต.อ. พลวรรธน ชาวดร รอง สว. กก.ดส. 1000 11202 0038 รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 11309 0262

139 ร.ต.อ. หญิง พลอยไพลิน ชนะบุญ รอง สว.(สอบสวน)สน.จักรวรรดิ สน.1-1216 รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0101

140 ร.ต.อ. พศิน ทิพยขํา รอง สวป.สน.ปากคลองสาน 1115 13202 0233 รอง สว. กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0049

        ตรวจแลวถูกตอง
วาที่ พ.ต.อ. พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย

  (พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย)
 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

      (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

       สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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141 ร.ต.ท. พสิษฐ ชูศรี รอง สวป.สน.ราษฎรบูรณะ 1115 13202 0262 รอง สวป. สน.วัดพระยาไกร 1112 13202 0334

142 ร.ต.ท. หญิง แพรววารินทร พลวรรธวารี รอง สว.(สอบสวน)สน.ราษฎรบูรณะ สน.3-666 รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก 1113 24203 0085

143 ร.ต.ท. ไพศาล ยังอยู รอง สว.จร.สน.ดอนเมือง สน.1-589 รอง สว.จร. สน.สายไหม 1109 13205 0082

144 ร.ต.อ. ภคสิทธิ์ ดิสระ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก สน.2-923 รอง สว.จร. สน.บางรัก สน.2-712

145 ร.ต.อ. ภัควฒิุ ชางทอง รอง สว.(สอบสวน)สน.นิมิตรใหม 1005 11203 0151 รอง สว.สส. สน.นิมิตรใหม 1102 13204 0304

146 ร.ต.ท. ภาณุวัฒน ถนอมคุณ รอง สว.(สอบสวน)สน.หวยขวาง สน.1-560 รอง สว.(สอบสวน)สน.บางโพ 1003 11203 0146

147 ร.ต.อ. ภาวภณ เดชพงษ รอง สว.จร.สน.อุดมสุข 1103 13205 0147 รอง สว.งานตรวจพิสูจนผูขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0206

148 ร.ต.ท. ภูดิศ บุณยฤทธิชัยกิจ รอง สว.(สอบสวน)สน.ยานนาวา สน.2-674 รอง สวป.สน.ยานนาวา 1113 13202 0168

149 ร.ต.อ. ภูทิต ทีวะรัตน รอง สว.จร.สน.ประเวศ สน.2-837 รอง สว.สส.สน.คลองตัน 1112 13204 0403

150 ร.ต.อ. ภูมิยศ โพธิ์เย็น รอง สว.(สอบสวน)สน.ทุงครุ 1010 11203 0148 รอง สว.สส.สน.ทุงครุ 1115 13204 0163

151 ร.ต.อ. ภูริพงศ เพ็ชรประสาน รอง สว.กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0055 รอง สว.สส. สน.บางมด สน.3-411

152 ร.ต.อ. ภูวิศ ศรีออน รอง สวป.สน.คันนายาว สน.1-593 รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0276

153 ร.ต.อ. มงคล ทิพยศรีหา รอง สวป.สน.บึงกุม 1111 13202 0319 รอง สว.จร. สน.บางชัน 1111 13205 0080

154 ร.ต.อ. มนตรี ตรีทองนวล รอง สว.สส.สน.โชคชัย 1111 13204 0315 รอง สว.กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0057

155 ร.ต.อ. มหรรณพ จันทรดี รอง สว.จร.สน.ชนะสงคราม สน.1-1046 รอง สว. กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0046

156 ร.ต.อ. ยงยุทธ ทองมา รอง สว.(สอบสวน)สน.บางชัน 1006 11203 0143 รอง สว. กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0045

157 ร.ต.ท. ยชุรวทิย สังขทอง รอง สว.(สอบสวน)สน.บางพลัด สน.3-477 รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.2 1004 29203 0065

158 ร.ต.อ. ยศพล ภูมิภาค รอง สวป.สน.ลาดกระบัง 1110 13202 0230 รอง สว.สส.สน.ลาดกระบัง 1005 11204 0084

159 ร.ต.อ. ยุรนันท เพชรมณี รอง สวป.สน.บางเขน 1109 13202 0386 รอง สว.สส. สน.บางเขน 1104 11204 0083

160 ร.ต.อ. รณศกัดิ์ ไชยวงศ รอง สวป.สน.แสมดํา 1011 11202 0107 รอง สวป.สน.บางบอน 1116 13202 0321

        ตรวจแลวถูกตอง
วาที่ พ.ต.อ. พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย

  (พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย)
 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

      (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

       สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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161 ร.ต.ต. รังสิมันตุ คงแกว รอง สว.(สอบสวน)สน.วังทองหลาง 1006 11203 0135 รอง สวป. สน.สายไหม 1109 13202 0067

162 ร.ต.อ. รัฐไทย สุนทรกะลัมพ รอง สว.กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0043 รอง สว.สส.สน.สําเหร 1010 11204 0101

163 ร.ต.ท. รัฐนันท ทวีลาภ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางมด สน.3-1042 รอง สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี 1112 24203 0158

164 ร.ต.อ. เรืองศิษฐ เหมือนแกว รอง สว.(สอบสวน)สน.วัดพระยาไกร 1112 24203 0115 รอง สว.(สอบสวน)งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 1 กก.2 บก.จร. 1002 29203 0114

165 ร.ต.อ. วงศธวชั เดชเดโช รอง สว.(สอบสวน)สน.บางซื่อ สน.1-488 รอง สวป.สน.ทองหลอ สน.2-319

166 ร.ต.ท. วรปรัชญ ภัทรกําจร รอง สว.(สอบสวน)สน.ปทุมวัน 1008 11203 0119 รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.7 1009 29203 0065

167 ร.ต.อ. วรรณศักดิ์ จิตรจักร รอง สวป.สน.บางโพ 1003 11202 0120 รอง สวป. สน.ทุงสองหอง 1102 13202 0160

168 ร.ต.ท. หญิง วริศรา สีน้ําเงิน รอง สว.(สอบสวน)สน.พระราชวัง 1113 24203 0060 รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.น.5 1007 29203 0064

169 ร.ต.อ. วศิน โพธิ์ศรี รอง สว.ฝอ.บก.น.1 1003 11202 0028 รอง สว.สส. สน.คันนายาว สน.1-599

170 ร.ต.ท. วัชรพงษ ธริญาติ รอง สวป.สน.บางยี่เรือ 1115 13202 0209 รอง สว.สส. สน.ตลาดพลู สน.3-538

171 ร.ต.อ. วัฒนา พานิช รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0073 รอง สว.จร.สน.บางชัน 1111 13205 0081

172 ร.ต.อ. วัฒนา สาริก รอง สว.จร.สน.นางเลิ้ง สน.1-982 รอง สว.จร. สน.รมเกลา 1103 13205 0176

173 ร.ต.อ. วัธณพงษ นอยสุวรรณ รอง สว.งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 11202 0090 รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0046

174 ร.ต.อ. วิชญ สุภโกศล รอง สว.(สอบสวน)สน.ดอนเมือง สน.1-1388 รอง สวป. สน.โคกคราม 1004 11202 0108

175 ร.ต.อ. วิชิตพงศ คลายธาณาสงค รอง สว.(สอบสวน)สน.ทาพระ สน.3-1064 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0035

176 ร.ต.อ. วินิต แสงศิลา รอง สว.สส.สน.ประเวศ 1111 13204 0334 รอง สว.จร. สน.คลองตัน สน.2-887

177 ร.ต.อ. วิสูตร ทิพยประชาบาล รอง สวป.สน.หนองคางพลู 1116 13202 0344 รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1104 13202 0199

178 ร.ต.อ. วีระพงศ พลไชย รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ 1112 24203 0160 รอง สว.สส.สน.ทองหลอ 1112 13204 0396

179 ร.ต.อ. วีระพันธ เหลาเมืองกลาง รอง สวป.สน.ลําหิน สน.1-1130 รอง สว.จร. สน.รมเกลา 1103 13205 0177

180 ร.ต.อ. วีระยุทธ ศรีสุพัฒน รอง สว.(สอบสวน)สน.มักกะสัน 1003 11203 0135 รอง สว.สส. สน.หลักสอง สน.3-644

        ตรวจแลวถูกตอง
วาที่ พ.ต.อ. พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย

  (พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย)
 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

      (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

       สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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181 ร.ต.ท. วีรัชพงษ โนรีแพทย รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0278 รอง สวป. สน.มักกะสัน 1108 13202 0234

182 ร.ต.อ. วุฒชิัย ปานสมบัติ รอง สวป.สน.บวรมงคล 1114 13207 0192 รอง สวป. สน.พหลโยธิน 1109 13202 0311

183 ร.ต.อ. วุฒชิัย อธิวรปญญา รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก สน.2-697 รอง สว.สส. สน.บางรัก สน.2-694

184 ร.ต.อ. วุฒพิันธ จันทะฤทธิ์ รอง สว.กก.ดส. 1000 11302 0023 รอง สว. กก.ดส. 1000 11204 0041

185 ร.ต.อ. ศรัณย พิชิตมโน รอง สว.(สอบสวน)สน.ลุมพินี สน.2-598 รอง สว.สส. สน.คลองตัน สน.2-570

186 ร.ต.ท. ศราวุธ มูณีวรรณ รอง สวป.สน.หัวหมาก 1111 13202 0285 รอง สว.จร. สน.หัวหมาก สน.1-656

187 ร.ต.อ. ศราวุธ รักษบัวทอง รอง สว.(สอบสวน)สน.ลาดกระบัง 1005 11203 0180 รอง สวป.สน.ลาดกระบัง 1110 13202 0284

188 ร.ต.อ. ศศิวัฒน ฐาปนาศิรประภา รอง สว.กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0043 รอง สว.สส. สน.หวยขวาง 1108 13204 0243

189 ร.ต.อ. ศาศวัตร โคตรวงศ รอง สว.(สอบสวน)สน.สามเสน สน.1-996 รอง สว.สส. สน.พหลโยธิน 1109 13204 0361

190 ร.ต.ท. ศิรวิทย กลิ่นเฟอง รอง สว.(สอบสวน)สน.เพชรเกษม 1011 11203 0127 รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก 1008 11203 0118

191 ร.ต.ต. ศิริชัย โคตรสมบัติ รอง สวป.สน.บางนา 1007 11202 0112 รอง สว.จร. สน.ทองหลอ สน.2-790

192 ร.ต.อ. ศรีเมือง ปทมังสังข รอง สวป.สน.คันนายาว สน.1-594 รอง สวป.สน.มีนบุรี 1110 13202 0226

193 ร.ต.อ. ศุภกร สังขกลับ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก 1113 24203 0085 รอง สวป. สน.บางรัก 1113 13202 0204

194 ร.ต.อ. ษกนณ มนทสิทธิ์ รอง สว.สส.สน.วังทองหลาง 1102 13204 0204 รอง สว.สส. สน.ลาดพราว สน.1-616

195 ร.ต.อ. สกลวิชญ เทพมา รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก 1113 24203 0084 รอง สว.สส.สน.บางรัก 1008 11204 0084

196 ร.ต.อ. สกุล เปยมพอดี รอง สว.สส.สน.ประชาสําราญ 1102 13204 0366 รอง สว.กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0219

197 ร.ต.อ. สุธี ใยบัว รอง สวป.สน.โชคชัย 1111 13202 0261 รอง สวป.สน.ลาดพราว 1111 13202 0293

198 ร.ต.อ. สกุลกร แกวสีดา รอง สว.(สอบสวน)สน.บางขุนนนท 1114 24203 0121 รอง สว.สส. สน.บางขุนนนท สน.3-865

199 ร.ต.ท. สมชาย พลอยสัมฤทธิ์ รอง สว.สส.สน.คลองตัน สน.2-571 รอง สวป. สน.คลองตัน 1112 13202 0402

200 ร.ต.อ. สมบัติ เชื้ออินทร รอง สว.งานตรวจพิสูจนผูขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0206 รอง สว.งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 11205 0240

        ตรวจแลวถูกตอง
วาที่ พ.ต.อ. พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย

  (พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย)
 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

      (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

       สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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201 ร.ต.อ. สมบัติ แสงมณี รอง สว.(สอบสวน)สน.ทุงมหาเมฆ สน.2-647 รอง สว.(สอบสวน) สน.สามเสน 1108 24203 0103

202 ร.ต.ท. สมปอง เทพวงค รอง สว.งานควบคุมยุทธการและการฝก กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 11318 0129 รอง สว. งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11304 0086

203 ร.ต.อ. สมพงค เก้ือทองสั้น รอง สว.(สอบสวน)สน.ประชาชื่น 1109 24203 0154 รอง สว.สส. สน.ประชาชื่น สน.1-718

204 ร.ต.อ. สมพร ชูนุน รอง สว.จร.สน.พญาไท สน.1-1293 รอง สว.สส. สน.พญาไท 1108 13204 0229

205 ร.ต.อ. สมภาร สืบกินร รอง สวป.สน.ทองหลอ 1112 13202 0341 รอง สวป. สน.คลองตัน 1112 13202 0401

206 ร.ต.อ. สมาน เพียรประสม รอง สว.จร.สน.บางโพ 1104 13205 0142 รอง สว.จร.สน.บุคคโล สน.3-574

207 ร.ต.อ. สรวง เรืองสวัสดิ์ รอง สว.กก.ดส. 1000 11202 0031 รอง สว.งานตรวจพิสูจนผูขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0210

208 ร.ต.อ. สรวชิญ มูกขุนทด รอง สว.สส.สน.สุทธิสาร สน.1-743 รอง สว. กก.สส.บก.น.2 1004 11204 0046

209 ร.ต.อ. สรายุทธ ดีพันธุ รอง สว.(สอบสวน)สน.ดินแดง สน.1-536 รอง สว.สส. สน.ดินแดง 1108 13204 0251

210 ร.ต.อ. สวัส ดอนปนไพร รอง สว.งานอํานวยการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 11304 0054 รอง สว. ฝอ.บก.น.3 1005 11304 0081

211 ร.ต.อ. หญิง สายพิน พลสามารถ รอง สวป.สน.พหลโยธิน 1109 13202 0356 รอง สวป.สน.สุทธิสาร 1109 13202 0315

212 ร.ต.อ. สาโรช โอสถานนท รอง สวป.สน.หลักสอง 1116 13202 0291 รอง สว. กก.สส.บก.น.7 1009 11204 0054

213 ร.ต.อ. สําราญ นุราภักดิ์ รอง สว.งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 11202 0138 รอง สวป. สน.วังทองหลาง 1102 13202 0198

214 ร.ต.อ. สิทธิชัย วงคเวยีน รอง สว.(สอบสวน)สน.บางโพ 1104 12204 0121 รอง สวป. สน.โคกคราม 1102 13202 0331

215 ร.ต.อ. สิทธิชัย แสงขาว รอง สว.(สอบสวน)สน.ดอนเมือง สน.1-577 รอง สว.(สอบสวน)สน.สายไหม 1004 11203 0192

216 ร.ต.อ. สิทธิโชค โมปลอด รอง สว.(สอบสวน)สน.เพชรเกษม 1104 13203 0214 รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 11302 0219

217 ร.ต.อ. สิโรดม เอี่ยมมา รอง สว.(สอบสวน)สน.หนองแขม 1116 24203 0195 รอง สว.จร. สน.เพชรเกษม 1104 13205 0225

218 ร.ต.ท. สีหเดช ศกลกันต รอง สว.จร.สน.บางชัน 1111 13205 0081 รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0073

219 ร.ต.อ. สุกฤษณ สินสมศรี รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-450 รอง สวป.สน.บุคคโล 1115 13202 0217

220 ร.ต.ท. สุเทพ ใจมา รอง สวป.สน.ประเวศ 1111 13202 0330 รอง สว.จร.สน.วังทองหลาง 1102 13205 0217

        ตรวจแลวถูกตอง
วาที่ พ.ต.อ. พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย

  (พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย)
 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

      (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

       สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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221 ร.ต.อ. สุธี เงยีบก่ิง รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0072 รอง สว. กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0049

222 ร.ต.อ. สุเนตร ทุพรหม รอง สวป.สน.โชคชัย 1006 11202 0098 รอง สว. กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0046

223 ร.ต.อ. หญิง สุพรรณี สุมทุม รอง สว.ฝอ.บก.น.1 1003 11322 0026 รอง สว. ฝอ.บก.น.3 1005 11322 0026

224 ร.ต.อ. สุพัฒน พลหนองหลวง รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0035 รอง สวป.สน.บางเขน 1109 13202 0386

225 ร.ต.ท. หญิง สุภัชชา รัตนพงศ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางเขน 1109 24203 0193 รอง สว.(สอบสวน)งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ กก.3 บก.จร. 1002 30203 0157

226 ร.ต.อ. สุริยาวุธ พัดรุย รอง สว.(สอบสวน)สน.วัดพระยาไกร สน.2-741 รอง สว.สส.สน.บางโพงพาง 1112 13204 0372

227 ร.ต.ท. สุวพิชญ สมชาติ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางเขน สน.1-1095 รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ 1112 24203 0169

228 ร.ต.อ. สุวรรณ จันทรหัวนา รอง สว.(สอบสวน)สน.พระโขนง สน.2-552 รอง สว.งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0214

229 ร.ต.อ. เสนีย กันพาวงศ รอง สวป.สน.หลักสอง 1116 13202 0328 รอง สว.จร. สน.ตลิ่งชัน สน.3-463

230 ร.ต.อ. เสรี ศรีสุนทร รอง สวป.สน.สุวินทวงศ 1110 13202 0275 รอง สว.สส. สน.หนองจอก 1110 13204 0178

231 ร.ต.อ. โสภณ ดานนา รอง สวป.สน.เทียนทะเล 1011 11202 0098 รอง สว. กก.สส.บก.น.7 1009 11204 0047

232 ร.ต.อ. อธิคม แสวงจิตต รอง สว.(สอบสวน)สน.บางกอกใหญ 1114 24203 0128 รอง สว.(สอบสวน) สน.ราษฎรบูรณะ 1115 24203 0111

233 ร.ต.ท. อนันต เปานา รอง สวป.สน.บวรมงคล 1114 13202 0261 รอง สว.สส. สน.บางยี่ขัน สน.3-600

234 ร.ต.อ. อนุชา คามวัลย รอง สว.(สอบสวน)สน.นางเลิ้ง สน.1-967 รอง สว. ฝอ.บก.สปพ. 1013 11302 0017

235 ร.ต.อ. อภิชัย สีสังข รอง สว.(สอบสวน)สน.ทุงมหาเมฆ 1112 24203 0140 รอง สว.(สอบสวน)สน.แสมดํา 1011 11203 0139

236 ร.ต.อ. อภินัย เที่ยงเคน รอง สวป.สน.อุดมสุข 1103 13202 0125 รอง สว.สส. สน.อุดมสุข 1103 13204 0135

237 ร.ต.อ. หญิง อภิรมณ เกิดดี รอง สว.(สอบสวน)สน.บางขุนเทียน 1116 24203 0141 รอง สว.(สอบสวน) งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 30203 0080

238 ร.ต.อ. อภิศักดิ์ ศิริ รอง สว.สส.สน.ลาดกระบัง 1005 11204 0084 รอง สวป.สน.ลาดกระบัง 1110 13202 0230

239 ร.ต.อ. อรรถพร คนไหวพริบ รอง สว.จร.สน.พญาไท สน.1-708 รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 11302 0220

240 ร.ต.ท. อริยธัช สิงหโต รอง สว.(สอบสวน)สน.ประชาชื่น สน.1-725 รอง สว.(สอบสวน)สน.บางโพ 1003 11203 0147

        ตรวจแลวถูกตอง
วาที่ พ.ต.อ. พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย

  (พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย)
 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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241 ร.ต.อ. อรุณ สุรพงศ รอง สว.สส.สน.ประเวศ 1111 13204 0335 รอง สว.สส. สน.ทาเรือ 1112 13204 0093

242 ร.ต.อ. อลงกต ทับชม รอง สว.(สอบสวน)สน.สามเสน สน.1-997 รอง สว. กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0047

243 ร.ต.อ. อลงกรณ จรัสเมธาวิทย รอง สว.ฝอ.บก.น.3 1005 11325 0022 รอง สว.ธร. สน.ฉลองกรุง 1103 13304 0098

244 ร.ต.อ. อาจ กรีรัมย รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0066 รอง สว.งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 11205 0243

245 ร.ต.อ. อาณัติ เอกจีน รอง สวป.สน.บางมด สน.3-405 รอง สว.สส.สน.แสมดํา 1116 13204 0069

246 ร.ต.อ. อิทธิพล มีศาสตร รอง สว.(สอบสวน)สน.พญาไท สน.1-702 รอง สว.(สอบสวน) สน.จรเขนอย 1005 11203 0193

247 ร.ต.อ. อุดม คําอุน รอง สวป.สน.เทียนทะเล 1011 11202 0099 รอง สวป.สน.บางขุนเทียน 1116 13202 0271

248 ร.ต.อ. อุดม ราษฎรอาศัย รอง สวป.สน.ทองหลอ สน.2-319 รอง สวป. สน.คลองตัน สน.2-561

249 ร.ต.อ. อุทัย แกนใจ รอง สว.งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 11202 0122 รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1005 11202 0110

250 ร.ต.ท. อุทัย สลักคํา รอง สวป.สน.รมเกลา 1103 13202 0154 รอง สว. กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0050

251 ร.ต.อ. อุทัย แสงยอย รอง สว.จร.สน.หัวหมาก สน.1-655 รอง สว.จร. สน.โชคชัย 1102 13205 0257

252 ร.ต.อ. อูธนา สุระดะนัย รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.7 1009 29203 0065 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางพลัด 1114 24203 0112

253 ร.ต.อ. เอก ประกอบจินดา รอง สวป.สน.บางยี่เรือ 1115 13202 0239 รอง สว. กก.สส.บก.น.9 1011 11204 0049

254 ร.ต.อ. เอกปทีป แสงศรี รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร 1007 11202 0090 รอง สว.สส. สน.วัดพระยาไกร สน.2-725

255 ร.ต.ท. เอกภพ พันธุ รอง สว.(สอบสวน)สน.ดินแดง สน.1-531 รอง สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 1 1113 24203 0071

256 ร.ต.อ. เอกรัฐ หนูคลาย รอง สว.สส.สน.ดอนเมือง สน.1-573 รอง สว.สส.สน.วังทองหลาง 1102 13204 0204

257 ร.ต.อ. เอกราช วงษธรรม รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.2 1004 23203 0062 นว.(สบ 1) ผบก.น.2 1004 11323 0007

        ตรวจแลวถูกตอง
วาที่ พ.ต.อ. พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย

  (พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย)
 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

      (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

       สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.




