
 (สำเนา)

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล 
ที่  40/2563 

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 (ที ่เปนตำแหนงควบ ผูบังคับหมู  - รองสารวัตร) และ 
ผูบังคับหมู จำนวน 1,256 ราย ดำรงตำแหนงตาง ๆ ปรากฏตามบัญชรีายชื่อที่แนบทายคำสั่งน้ี 

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 40/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 หนา 1

ลําดับ ตําแหนง เลขตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม เลขตําแหนง

1 ส.ต.ต. กนก ทองวาว ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0358 ผบ.หมู (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0485

2 ส.ต.ต. กมลภัทร เมฆประยูร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1441 ผบ.หมู (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4405

3 ส.ต.ท. กรกช เหลืองอรุณ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2196 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.3 1005 12202 0040

4 ส.ต.ต. กรณินทร คุมกัน ผบ.หมู (จร.) สน.ยานนาวา ปน.2-5067 ผบ.หมู (สส.) สน.ยานนาวา ปน.2-4005

5 ส.ต.ต. กรภทัร มุจลินทร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0442 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1760

6 ส.ต.ต. กฤชตฤณ ใหมยศ ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2747 ผบ.หมู (ป.) สน.ราษฎรบูรณะ ปน.3-2308

7 ส.ต.ต. กฤตนน สุยะตะ ผบ.หมู งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0663 ผบ.หมู งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0601

8 ส.ต.ต. กฤตพล สรสิทธิ์ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1835 ผบ.หมู (ป.) สน.ดินแดง ปน.1-3132

9 ด.ต. กฤตภาส นอยสงวน ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0256 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0563

10 ส.ต.ต. กฤตยภทัร สิงหวิบูลย ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0305 ผบ.หมู (ป.) สน.บึงกุม 1102 14202 0668

11 ส.ต.ท. กฤตานนท อินทรเสน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2240 ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง 1109 14202 0348

12 จ.ส.ต. กฤติเดช จิราวัฒนาการ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0288 ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5183

13 ด.ต. กฤติพงศ รมนัตต ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2450 ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3417

14 ส.ต.ต. กฤษกร วงศภกัดี ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2757 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม 1116 14202 0614

15 ด.ต. กฤษฎา กรรณิการ ผบ.หมู (กง.)(ธร.) สน.ทาขาม ปน.3-2650 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาขาม 1116 14202 0412

16 ส.ต.ต. กฤษฎา เกตุศิริ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1778 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน 1109 14202 0329

17 ส.ต.ต. กฤษฎา จ้ํานอก ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1436 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0251

18 ส.ต.ท. กฤษฎา ดนตรี ผบ.หมู (ป.) สน.ประเวศ ปน.2-2184 ผบ.หมู (สส.) สน.ประเวศ 1111 14204 0404

19 ส.ต.ต. กฤษฎา เต็มดวง ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0548 ผบ.หมู (ป.) สน.ฉลองกรุง 1103 14202 0019

20 ส.ต.ท. กฤษฎา พัชรกฤษนรากุล ผบ.หมู (สส.) สน.ทองหลอ ท.214 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-4568

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล

        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 40/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 หนา 2

ลําดับ ตําแหนง เลขตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม เลขตําแหนงยศ ชื่อ ชื่อสกุล

21 ส.ต.ท. กฤษฎา พินดง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1642 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1686

22 ส.ต.ต. กฤษฎา สุวรพันธ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1613 ผบ.หมู (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1014

23 ส.ต.ท. กฤษฎากร แซงโคตร ผบ.หมู กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0054 ผบ.หมู (ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0067

24 ส.ต.ท. กฤษณ ผิวออน ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0752 ผบ.หมู (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4075

25 ส.ต.อ. กฤษณพงศ เหลาศรีชัย ผบ.หมู (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5512 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0075

26 ส.ต.ต. กฤษณพงษ บุตรศรีจันทร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2274 ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1744

27 ส.ต.ต. กฤษณะ เมืองชื่น ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1583 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0192

28 ส.ต.ต. กฤษณะศักดิ์ กันทะวงศ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1620 ผบ.หมู (ป.) สน.สําเหร 1115 14202 0223

29 ส.ต.ต. กฤษดา วิลัยวรรณ ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0779 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0311

30 ส.ต.ต. กลาณรงค มะโนชัย ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2233 ผบ.หมู (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-3000

31 ส.ต.ต. กลาณรงค อะกะพงษ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1485 ผบ.หมู (ป.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2708

32 ส.ต.ท. กวีพัฒน ถิระโคตร ผบ.หมู (ป.) สน.ตลาดพลู 1115 14202 0305 ผบ.หมู (ป.) สน.บุคคโล ปน.3-3532

33 ส.ต.ต. กษิดิ์เดช พิศพาน ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2445 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1889

34 ส.ต.ต. กษิตินาถ นอยยม ผบ.หมู (จร.) สน.สําราญราษฎร ปน.1-5133 ผบ.หมู (สส.) สน.สําราญราษฎร ปน.1-5101

35 ส.ต.ท. กองเกียรติ สาลีงาม ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1861 ผบ.หมู  งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1064

36 ด.ต. กองเกียรติ สุวรรณมณี ผบ.หมู (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5501 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.1 1003 12202 0030

37 ส.ต.ต. กังวาน ศิรินันท ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1834 ผบ.หมู (ป.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4297

38 ส.ต.ท. หญิง กัญญชิตา ทรายนอย ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1964 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0507

39 ส.ต.อ. หญิง กัญปาณัสม วัชรกาฬ ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2532 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0071

40 จ.ส.ต. กัณฐยศ แตงออน ผบ.หมู (จร.) สน.หนองแขม ปน.3-5320 ผบ.หมู (สส.) สน.หนองแขม ปน.3-3192

        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 40/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 หนา 3

ลําดับ ตําแหนง เลขตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม เลขตําแหนงยศ ชื่อ ชื่อสกุล

41 ส.ต.ต. กันดิศ ประเสริฐศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2264 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1767

42 ส.ต.ต. กันตพงค นามเหลา ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0427 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1894

43 ส.ต.ต. กันตพล กําแพง ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.บางโพงพาง ปศ.11275 ผบ.หมู (จร.) สน.หลักสอง ปน.3-4134

44 ส.ต.ต. กันตพิชญ อารอน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1566 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1853

45 ส.ต.ต. กันตภณ รุขะจันทร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0365 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1773

46 ส.ต.ต. กันตอเนก ศรีเปารยะ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0150 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1861

47 ส.ต.ต. กันติทัต วรยุทธกิจอุดม ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1291 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4301

48 ส.ต.ต. กัมปนาท ชัยรัญจวนสกุล ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1446 ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี 1110 14202 0401

49 ส.ต.ท. กาญจน วงษศรี ผบ.หมู (ป.) สน.ยานนาวา ปน.2-3939 ผบ.หมู(สส.) สน.ยานนาวา ปน.2-4001

50 ส.ต.ต. กายกานต เพ็งคุย ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0805 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1922

51 ส.ต.ต. กิจจา ดาวเรือง ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2709 ผบ.หมู (ป.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2760

52 ส.ต.ต. กิตติ แพทยนุเคราะห ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2411 ผบ.หมู(ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0211

53 ส.ต.ท. กิตติ วิรุฬหา ผบ.หมู (ป.) สน.หลักสอง 1116 14202 0579 ผบ.หมู (จร.) สน.หลักสอง ปน.3-5639

54 ส.ต.ต. กิตติ สะอาดนัก ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0708 ผบ.หมู (จร.) สน.ทาพระ ปน.3-5191

55 ด.ต. กิตติชนม วงศษา ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก 1113 14202 0307 ผบ.หมู (สส.) สน.บางรัก 1113 14204 0325

56 ส.ต.ท. กิตติชาติ ชัยวชิิตร ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0709 ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3503

57 ส.ต.ต. กิตติโชค จิตตวิชัย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2090 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0050

58 ด.ต. กิตติณัฐ แสงสินทรัพย ผบ.หมู (พม.)(ป.) สน.หนองคางพลู 1104 14202 0451 ผบ.หมู (จร.) สน.หนองคางพลู 1104 14205 0508

59 ส.ต.ต. กิตติทัต ออนกรม ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0529 ผบ.หมู กก.สส.2 บก.สส. 1012 12301 0068

60 ด.ต. กิตติเทพ ศรีธาตุ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0104 ผบ.หมู  งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0386

        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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61 ส.ต.ต. กิตติธัช ศรีทา ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0745 ผบ.หมู (ป.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4288

62 ส.ต.ต. กิตติพงศ บุญสง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0173 ผบ.หมู(ป.) สน.บางซื่อ ท.271

63 ส.ต.ต. กิตติพงษ พรมสุข ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0588 ผบ.หมู (จร.) สน.ดินแดง ปน.1-3257

64 ส.ต.อ. กิตติพศ ลาคาน ผบ.หมู (สส.) สน.บางเสาธง ปน.3-3727 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเสาธง ปน.3-3709

65 ด.ต. กิตติพัฒน รอดงาม ผบ.หมู (สส.) สน.ลุมพินี ปน.2-2926 ผบ.หมู (ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-4797

66 ส.ต.ต. กิตติพันธ กอบการ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2399 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6252

67 ส.ต.ต. กิตติพันธ ธงสิบสอง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1607 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4275

68 ส.ต.ต. กิตติพัศ โพธิ์ศรีราช ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2125 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0221

69 ส.ต.ท. กิตติภูมิ แพงบุดดี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2401 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1701

70 ส.ต.ต. กิตติวินท รุงเรือง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2183 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.1 1003 12202 0044

71 ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ ตอสกุล ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-6767 ผบ.หมู (จร.) สน.คลองตัน ปน.2-3630

72 ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ ปดทุม ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2686 ผบ.หมู (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3314

73 ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ พิมศร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0512 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1745

74 ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ วัชระมงคลสิน ผบ.หมู (สิบเวร)(ป.) สน.บวรมงคล ปน.3-4724 ผบ.หมู (ป.) สน.บางยี่ขัน 1114 14202 0448

75 ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ หนูจุย ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0705 ผบ.หมู (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1019

76 ส.ต.ต. กิติกร พิเศษฤทธิ์ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1487 ผบ.หมู (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5369

77 ส.ต.ท. กิติพงษ นามวงษ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0546 ผบ.หมู งานตรวจพิสูจนผูขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1585

78 ด.ต. กิติมศักษ เกิดพุม ผบ.หมู ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0006 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.5 1007 12301 0016

79 จ.ส.ต. กิติศักดิ์ สงใส ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0413 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0229

80 ส.ต.ต. กิรพงษ วงควฒิุ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1736 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1803

        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 ส.ต.อ. กีรติ นุมสุวรรณ ผบ.หมู (จร.) สน.ประชาชื่น 1102 14205 1445 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-6760

82 ส.ต.ท. กีรติ ประสพโชค ผบ.หมู (จร.) งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1866 ผบ.หมู งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0641

83 ส.ต.อ. กีรติ สีฟอง ผบ.หมู งานเทคนิคและพัฒนาระบบ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12419 0226 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0256

84 ส.ต.ต. กีรติ อรามวงค ผบ.หมู (จร.) งานศูนยควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1317 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0302

85 ด.ต. หญิง กุลภัสสรสรณ นิลวรรณ ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4166 ผบ.หมู (จร.) สน.บางรัก ปน.2-4240

86 ส.ต.ท. กุลวิทย ขาวปลั่ง ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0812 ผบ.หมู (ป.) สน.หวยขวาง ปน.1-3278

87 ส.ต.ต. เกริกเกียรติ แยมสวัสดิ์ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0500 ผบ.หมู (ป.) สน.สุทธิสาร 1109 14202 0421

88 ส.ต.ต. เกริกชณัฐ กรินทะ ผบ.หมู (จร.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5638 ผบ.หมู (จร.) สน.บางรัก 1103 14205 0601

89 ส.ต.ท. เกริกฤทธิ์ ทองนาเมือง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0470 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1746

90 ส.ต.ต. เกรียงไกร สุขเกษม ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1463 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0584

91 จ.ส.ต. เกรียงไกร สุขเมือง ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.บางรัก ปศ.11283 ผบ.หมู งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1208

92 ส.ต.ต. เกรียงไกร หงษศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1500 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0326

93 ด.ต. เกรียงศักดิ์ เกตุชรา ผบ.หมู (จร.) สน.ศาลาแดง 1104 14205 0699 ผบ.หมู (ป.) สน.ศาลาแดง ปน.3-5103

94 ส.ต.ท. เกศพงศ สกุลกมลพัชร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0333 ผบ.หมู (ป.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4287

95 ส.ต.ท. เกียรติภูมิ ยาวะระ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0366 ผบ.หมู (ป.) สน.ฉลองกรุง 1103 14202 0007

96 จ.ส.ต. เกียรติศักดิ์ นอยฤทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สน.ประเวศ ปน.2-2150 ผบ.หมู(สส.) สน.ประเวศ ปน.2-2211

97 ส.ต.ต. เกียรติศักดิ์ นาคําโฮม ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0540 ผบ.หมู (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0115

98 ด.ต. เกียรติศักดิ์ พวงพุฒ ผบ.หมู (สส.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4366 ผบ.หมู (ป.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4337

99 ส.ต.ต. เกียรติศักดิ์ มณฑาทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0656 ผบ.หมู (ป.) สน.บุคคโล ปน.3-3516

100 ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ แยมเรือง รอง สว.(สส.) สน.คลองตัน ปน.2-3592 รอง สว. (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3530

        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 ส.ต.ต. เกียรติศักดิ์ สอนสุด ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0457 ผบ.หมู (ป.) สน.บึงกุม 1102 14202 0770

102 ด.ต. โกญจนาท บริบูรณรัตน ผบ.หมู งานศูนยควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 12205 1481 ผบ.หมู (จร.) สน.ลําผักชี ปน.1-7597

103 ส.ต.ต. ไกรลักษณ ไชยโชติ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0573 ผบ.หมู (ป.) สน.บึงกุม 1102 14202 0767

104 ด.ต. ไกรวทิย ฉิมกุลพิพัฒน ผบ.หมู กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0069 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาขาม ปน.3-2685

105 ส.ต.ต. ไกรสีห ทรัพยสามารถ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2186 ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2456

106 ส.ต.ต. ขจรศกัด์ิ เขตดอน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2254 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว 1109 14202 0612

107 ส.ต.ต. ขวัญ ศึกขะชาติ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0616 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2783

108 ด.ต. ขวัญชัย ลุยจันทร ผบ.หมู (เวรบริการ)(ส.) สน.ดินแดง ปน.1-3217 ผบ.หมู (ป.) สน.ดินแดง ปน.1-3180

109 ส.ต.ท. เขมราช ตีบไธสง ผบ.หมู (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0379 ผบ.หมู (ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-2899

110 ส.ต.ท. คณวัฒน ยศไธสง ผบ.หมู (ป.) สน.นางเลิ้ง 1108 14202 0359 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0056

111 ส.ต.ต. คณวัฒน สมรรถกิจขจร ผบ.หมู (จร.) สน.สามเสน ปน.1-5803 ผบ.หมู (สส.) สน.หวยขวาง ปน.1-3344

112 ด.ต. คณาธิป พลโยธา ผบ.หมู ศฝร. 1000 12202 0202 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3155

113 ส.ต.ต. คณาวิศว พุฒิธรฐิติภัทร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2206 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0047

114 ส.ต.ต. คณิตศักดิ์ ลาภทวีสมสิทธิ์ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1467 ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5181

115 ส.ต.ต. คณิน บัวสมบุญ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2191 ผบ.หมู (ป.) สน.ตลาดพลู 1115 14202 0247

116 ส.ต.ท. คณุตม อินเถิง ผบ.หมู (ป.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3953 ผบ.หมู (จร.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-4005

117 ด.ต. คนึง เขียวมรกฎ ผบ.หมู (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0093 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0054

118 ด.ต. คมเดช งอกศรี ผบ.หมู (ป.) สน.นางเลิ้ง ปดพ.1282 ผบ.หมู(ป.) สน.รมเกลา 1103 14202 0333

119 ด.ต. คมนพิมุกต สุวรรณเลิศ ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0229 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0220

120 ส.ต.ท. คมสันต ฉิมพิมาย ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน 1113 14202 0283 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4114

        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 ส.ต.ท. คมสันต ลิงไธสง ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-1985 ผบ.หมู(สส.) สน.ทองหลอ ท.219

122 ส.ต.ท. คมสันติ์ สีหาราช ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0567 ผบ.หมู (จร.) สน.ราษฎรบูรณะ 1104 14205 0690

123 ด.ต. คํารณ ดวงมณี ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12301 1545 ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1422

124 ส.ต.ต. คิมหันต ดามงคล ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1532 ผบ.หมู (ป.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-4298

125 ส.ต.ต. คิโยโตะ อาทสึตะ ผบ.หมู (จร.) สน.ทาเรือ 1112 14205 0071 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0063

126 ส.ต.ต. คุณากร ลําเหลือ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2441 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1868

127 ด.ต. จงเจริญ สิริพิทักษเดช ผบ.หมู (สส.) สน.บางรัก 1113 14204 0325 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก 1113 14202 0307

128 ส.ต.ท. จเด็ด บัวฮมบุรา ผบ.หมู (ป.) สน.ประเวศ ปน.2-2197 ผบ.หมู (สส.) สน.ประเวศ 1111 14204 0405

129 ด.ต. จตุบุตร ภูสมมาตย ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0721 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0292

130 ส.ต.ท. จตุรงค ลิ้นเนี่ยว ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.หัวหมาก ปน.1-3878 ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0090

131 ส.ต.ท. หญิง จรรยา สมเพาะ ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1884 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0348

132 ส.ต.ต. จรัญวุฒิ ภูผิวเมด ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1579 ผบ.หมู (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-2971

133 ส.ต.ต. จรุง เจษฎารมย ผบ.หมู (จร.) สน.หัวหมาก 1102 14205 0051 ผบ.หมู (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-7070

134 ส.ต.ท. จักรกริช บํารุงภกัดี ผบ.หมู (จร.) สน.สําเหร ปน.3-4477 ผบ.หมู (ป.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-4320

135 ส.ต.ต. จักรกรินทร เลอสวรรควารี ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2679 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0263

136 ส.ต.ต. จักรกฤษ โถตันคํา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1819 ผบ.หมู (ป.) สน.บางมด 1115 14202 0374

137 ด.ต. จักรกฤษณ ไชยวงศ ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0640 ผบ.หมู (ป.) สน.ดินแดง 1108 14202 0181

138 ส.ต.ท. จักรกฤษณ ทองคํา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1731 ผบ.หมู(ป.) สน.บางรัก ปน.2-4149

139 ส.ต.ต. จักรกฤษณ วันภักดี ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0223 ผบ.หมู (ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6484

140 ส.ต.ท. จักรทิพย สารรัตน ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1946 ผบ.หมู กก.ดส. 1000 12204 0110

        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 ส.ต.ท. จักรพงค พิบูลย ผบ.หมู (ป.) สน.ปากคลองสาน 1010 12202 0123 ผบ.หมู (ป.) สน.บุคคโล 1115 14202 0214

142 ส.ต.ต. จักรพงษ ซิเตจะ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0590 ผบ.หมู (ป.) สน.ลําผักชี ปน.1-3924

143 ส.ต.ต. จักรพงษ พลอยพันธ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2259 ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง 1109 14202 0349

144 ส.ต.ท. จักรพงษ สุจาคํา ผบ.หมู (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4136 ผบ.หมู (จร.) สน.พญาไท ปน.1-4196

145 ส.ต.ต. จักรพงษ เห็มวิสัย ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0730 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1924

146 ส.ต.ท. จักรพงษ อภวิงค ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1705 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดพราว ปน.1-3669

147 ส.ต.ต. จักรพรรณ ชมภูราษฎร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1510 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0333

148 ด.ต. จักรพรรดิ์ ศรีจําปา ผบ.หมู (ธร.) สน.โชคชัย 1102 14301 0598 ผบ.หมู (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0481

149 ส.ต.ต. จักรพันธ จินฏทณทรัพย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1422 ผบ.หมู งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0628

150 ส.ต.ต. จักรพันธ ศาลาทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1471 ผบ.หมู (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0114

151 ร.ต.ต. จักรพันธ อยูยืน รอง สว.(ป.) กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0188 รอง สว.(สส.) สน.บางบอน 1104 14204 0119

152 ส.ต.ต. จักรเพชร ปานรักษา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1550 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3167

153 ส.ต.ท. จักรภพ เพ็ชรแตมทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0571 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0616

154 ส.ต.ต. จักรวาล ทองเปา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0284 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4161

155 ส.ต.ท. จักรานนท ธาวินัย ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2303 ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0598

156 ส.ต.ต. จักราวุฒิ ศิลาวงศ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0175 ผบ.หมู (ป.) สน.ประเวศ 1111 14202 0398

157 ส.ต.ต. จักริน วรรธวงศธร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0123 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1821

158 ส.ต.ท. จันทวงศ กิชัยรัมย ผบ.หมู งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1611 ผบ.หมู (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2656

159 ส.ต.ท. จารุวัตร มากอินทร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2371 ผบ.หมู กลุมงานสอบสวน บก.สส. 1012 12301 0175

160 ด.ต. จํานง ดินดํา ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0422 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0287

        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 ด.ต. จําลอง เมืองวงค ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.ทองหลอ ปศ.11254 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-4595

162 ส.ต.ท. จิตกร แสงแดง ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0382 ผบ.หมู (ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-2895

163 ส.ต.ท. หญิง จิตรสิลี ตั้งจิตสระธรรม ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1893 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0158

164 ส.ต.ท. จิรกิตต นามศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2442 ผบ.หมู (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0218

165 ส.ต.ต. จิรกิตติ์ สุขนาบัว ผบ.หมู (จร.) สน.ทาเรือ 1112 14205 0084 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0264

166 ส.ต.ต. จิรภาส จันทรคูณ ผบ.หมู (จร.) สน.ทองหลอ 1103 14205 0514 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-4585

167 ส.ต.ท. จิรวัฒน โรจนนวกร ผบ.หมู กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0054 ผบ.หมู (สส.) สน.หวยขวาง ปน.1-3342

168 ส.ต.ต. จิระพงศ นนทภา ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1665 ผบ.หมู (ป.) สน.วัดพระยาไกร 1112 14202 0484

169 ส.ต.ท. จิระวัฒน แนพิมาย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1415 ผบ.หมู (จร.) สน.บางเขน 1102 14205 0013

170 ด.ต. จิระศักดิ์ ทิพยทิฆัมพร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2393 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1698

171 ด.ต. จิรัฏฐ คําตรี ผบ.หมู (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-3024 ผบ.หมู ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0518

172 ส.ต.ต. จิรัฏฐ ธันยปวัฒน ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0751 ผบ.หมู (ป.) สน.พระโขนง 1112 14202 0639

173 ส.ต.ต. จิราธิวฒัน ชนะบุญ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2150 ผบ.หมู (สส.) สน.สายไหม 1004 12204 0124

174 ส.ต.ต. จิรานุวฒัน ขําคง ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2748 ผบ.หมู (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0117

175 ส.ต.ท. หญิง จิราภรณ นิยมสกุลกาล ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1967 ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0532

176 จ.ส.ต. จิรายุ ทัศนิยม ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1361 ผบ.หมู (ป.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4289

177 ส.ต.อ. จีรพงษ มีแสง ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-6861 ผบ.หมู (จร.) สน.พหลโยธิน 1102 14205 1452

178 ส.ต.ต. จีรพัฒน บุญงอก ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0513 ผบ.หมู (ป.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2857

179 ส.ต.ต. จีรศักดิ์ จุนทวเิทศ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2141 ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1794

180 ร.ต.ต. จีรศักดิ์ โดยคําดี รอง สว.(สส.) สน.ดินแดง ปน.1-3201 รอง สว. (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6078

        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 ส.ต.ท. หญิง จุฑาทิพย รักบุญ ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12301 0837 ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0910

182 จ.ส.ต. หญิง จุฑารัตน เกตุรัตน ผบ.หมู ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0010 ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12301 0876

183 ด.ต. จุมพฏ สองสีโย ผบ.หมู (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-3807 ผบ.หมู(จร.) สน.หัวหมาก ปน.1-3902

184 ส.ต.ต. เจตพล ยองเข ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0277 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4158

185 ส.ต.ต. เจนณรงค แจงจํารัส ผบ.หมู (จร.) สน.สําราญราษฎร ปน.1-5153 ผบ.หมู (ป.) สน.สุวินทวงศ 1110 14202 0128

186 ส.ต.ต. เจนณรงค บุญพรม ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0395 ผบ.หมู (จร.) สน.ลาดกระบัง ปน.2-4986

187 ส.ต.อ. เจนศิลป ศิริพรทุม ผบ.หมู (ป.) สน.ทาพระ 1114 14202 0611 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0060

188 ร.ต.ต. เจริญ บุญจูบุตร รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0123 รอง สว.(จร) งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1611

189 ส.ต.ต. เจริญชัย ปนเข่ือนขัติ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0334 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1783

190 ส.ต.ต. เจริญศักดิ์ จามเจริญ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1684 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0428

191 ส.ต.ต. เจริญศักดิ์ ศรีสุข ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2345 ผบ.หมู กองรอยปฏบิัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1257

192 ส.ต.ต. เจษฎา เทพวงค ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1619 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1877

193 ส.ต.ต. เจษฎา บัวงาม ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2318 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0449

194 ส.ต.ท. เจษฎา พลภูงา ผบ.หมู งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0971 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4658

195 ส.ต.ท. เจษฎาภรณ บุญสุภาพ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0460 ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) สน.วังทองหลาง 1006 12202 0117

196 ส.ต.ต. ฉลอง วิชาชัย ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2662 ผบ.หมู (ป.) สน.สมเด็จเจาพระยา 1115 14202 0345

197 ส.ต.ต. ฉลาดชาย สังสนา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1520 ผบ.หมู (ป.) สน.วัดพระยาไกร 1112 14202 0412

198 จ.ส.ต. ฉัตรชัย โกมลสิทธิ์เวช ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น 1109 14202 0365 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาขาม 1116 14202 0627

199 ส.ต.อ. ฉัตรชัย วงศเตชะ ผบ.หมู กก.มาตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1523 ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0103

200 ส.ต.ท. ฉัตรดนัย ศรีเพชร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1837 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4663

        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 ส.ต.ต. ฉัตรมงคล สอดแกว ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0151 ผบ.หมู (สส.) สน.เพชรเกษม 1104 14204 0293

202 ส.ต.ต. ฉัตรมงคล องอาจเจริญกิจ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2420 ผบ.หมู(จร.) สน.บางเขน 1102 14205 0008

203 ด.ต. ฉัตรศพงษ วรรณดิลก ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0320 ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12301 1542

204 ส.ต.ต. ฉัตรสุวรรณ เตกฉัตร ผบ.หมู (จร.) สน.มักกะสัน 1102 14205 1485 ผบ.หมู (ป.) สน.หัวหมาก 1111 14202 0258

205 ส.ต.อ. เฉลิม กลาหาญ ผบ.หมู (ป.) สน.ประเวศ ปน.2-2145 ผบ.หมู (สส.) สน.ประเวศ ปน.2-2213

206 ส.ต.ท. เฉลิมชัย ลาดคูบอน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2171 ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0500

207 ส.ต.ท. เฉลิมพงศ ยุพาพิน ผบ.หมู (ป.) สน.ทาพระ ปน.3-2794 ผบ.หมู (ป.) สน.ราษฎรบูรณะ ปน.3-2268

208 ส.ต.ท. เฉลิมพล เกษมศิริ ผบ.หมู (จร.) สน.ประชาชื่น 1102 14205 1441 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-6759

209 ด.ต. เฉลิมพล จันทรสุข ผบ.หมู (สส.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2773 ผบ.หมู(ป.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2764

210 ส.ต.อ. เฉลิมพล ธรรมลังกา ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0416 ผบ.หมู (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 0985

211 ส.ต.ต. เฉลิมพล นาแถมทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1501 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองจอก ปน.1-3996

212 ส.ต.ท. ชญานนท ทิพยมนตรี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2374 ผบ.หมู (ป.) สน.ตลิ่งชัน 1114 14202 0425

213 ส.ต.ท. ชนกนันท แกวนิมิตร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0198 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0095

214 ส.ต.ท. ชนธัญ กิตติสถากุล ผบ.หมู ฝอ.บก.อคฝ. 1014 12202 0028 ผบ.หมู  กก.สส.4 บก.สส. 1012 12204 0138

215 ส.ต.ท. ชนะ คณะจันทร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1506 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1735

216 ร.ต.ท. ชนะกฤช นิติวิทยากุล รอง สว.(ป.) กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0143 รอง สว.(จร)งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0211

217 ด.ต. ชนะชัย สุดประเสริฐ ผบ.หมู (สส.) สน.วังทองหลาง 1102 14204 0327 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1111 14202 0305

218 ส.ต.ท. ชนะภัทร มิกทา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0182 ผบ.หมู (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0461

219 ส.ต.ต. ชนาธิป นอยวัฒน ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1770 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1931

220 ส.ต.ท. ชโนดม นาเมืองรัก ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0507 ผบ.หมู (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2674

        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 ส.ต.ท. ชโนดม แหลงหลา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2461 ผบ.หมู (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0116

222 ส.ต.ต. ชยนัชญ ประเดิมวงศ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0311 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1681

223 ส.ต.ต. ชยุต นวลจันทร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1443 ผบ.หมู (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1020

224 ร.ต.ต. ชยุตม อวมแกว รอง สว.(ป.) กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0166 รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0516

225 ส.ต.ต. ชลวิทย จํานงจิต ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1693 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1880

226 ร.ต.ท. ชลอ เพ็ชรทอง รอง สว.(ป.) งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0567 รอง สว.(ป.) งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0705

227 ส.ต.อ. ชลันดา ใจเอื้อเฟอ ผบ.หมู (ธร.)(สส.) สน.บางขุนนนท ปน.3-5055 ผบ.หมู (ป.) สน.บางขุนนนท 1114 14202 0484

228 ส.ต.ท. ชัชวาล กาศักดิ์ ผบ.หมู (จร.) สน.สุทธิสาร 1102 14205 1581 ผบ.หมู (สส.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4457

229 ส.ต.ต. ชัชวาล อุฒพัฒน ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0484 ผบ.หมู(ป.) สน.ดินแดง ปน.1-3125

230 ส.ต.ต. ชัยชุมพล อัครวโรทัย ผบ.หมู (จร.) สน.โชคชัย 1102 14205 0627 ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0313

231 ส.ต.ท. ชัยณรงค แสนบุญ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1480 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0181

232 ส.ต.ท. ชัยทว ีมณีฉาย ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0807 ผบ.หมู (ป.) สน.บางบอน 1116 14202 0546

233 ส.ต.ท. ชัยนภันต พลเมฆ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0499 ผบ.หมู (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2675

234 ส.ต.ต. ชัยนรินทร ลุนตีบ ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2663 ผบ.หมู (ป.) สน.บางมด 1115 14202 0390

235 ด.ต. ชัยพงษ คําแกว ผบ.หมู (ปท.)(ส.) สน.จรเขนอย ปน.2-2359 ผบ.หมู (ป.) สน.จรเขนอย ปน.2-4825

236 ส.ต.ต. ชัยพจน สุทธิประเสริฐ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0165 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1797

237 ส.ต.ท. ชัยมงคล พลทองมาก ผบ.หมู (จร.) สน.พญาไท ปน.1-7374 ผบ.หมู (สส.) สน.สายไหม 1109 14204 0141

238 ส.ต.ต. ชัยมงคล โสระสา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0487 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3535

239 ส.ต.ต. ชัยมงคล อาทิตยตั้ง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1515 ผบ.หมู (ป.) สน.จรเขนอย ปน.2-2307

240 ส.ต.ต. ชัยยศ งามยิ่ง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2116 ผบ.หมู (ป.) สน.วัดพระยาไกร 1112 14202 0486

        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 ส.ต.ท. ชัยยศ ไชยเสน ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1355 ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12301 1042

242 ส.ต.ต. ชัยรัตน เกตุบางลาย ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1672 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดพราว ปน.1-3654

243 ด.ต. ชัยรัตน สังฆมณี ผบ.หมู (ป.) สน.จรเขนอย ปน.2-2314 ผบ.หมู (ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6472

244 ส.ต.ต. ชัยวฒัน คอเหลี่ยม ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2339 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.1 1003 12202 0043

245 ส.ต.ต. ชาญชัย ตอพิมาย ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1636 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0451

246 ส.ต.ต. ชาญชัย วิชาวัง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2122 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1693

247 ส.ต.ท. ชาญณรงค สุภาษี ผบ.หมู (ป.) สน.บางกอกใหญ ปน.3-4762 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4140

248 ส.ต.ต. ชาญวิทย จันทรนาม ผบ.หมู (จร.) สน.ยานนาวา ปน.2-5062 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0047

249 ส.ต.ต. ชาตรี โฉมศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0537 ผบ.หมู (ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6482

250 ส.ต.ต. ชาติชาย บุญทิพย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2102 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3547

251 ส.ต.ต. ชาติณรงค สัจจะไทย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0122 ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา ปน.2-4496

252 ส.ต.ท. ชานนท สุภานันท ผบ.หมู (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5510 ผบ.หมู(ป.) สน.บางรัก ปดพ.3982

253 ส.ต.ต. ชิตวัน ไพจิตร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1845 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-2060

254 ส.ต.ต. ชิติพัทธ บัวแกว ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2468 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0285

255 ส.ต.ต. ชินดนัย ใจดี ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0054 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-2048

256 จ.ส.ต. ชินพล ชมทอง ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0391 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12301 0046

257 ส.ต.ต. ชินาธิป พรมอวน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2073 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1908

258 ส.ต.ท. ชุติพนธ สิริสุขสุนทร ผบ.หมู (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3389 ผบ.หมู (สส.) สน.อุดมสุข 1103 14204 0267

259 ด.ต. ชูชาติ ศรีงาม ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0769 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0231

260 ส.ต.ท. เชาว เหลืองสาธิต ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงครุ 1115 14202 0393 ผบ.หมู (จร.) สน.ราษฎรบูรณะ 1104 14205 0688

        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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261 ส.ต.ท. เชาวนลภัส เลิศผกากุล ผบ.หมู ฝอ.บก.น.6 1008 12202 0036 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.2 1004 12202 0030

262 ส.ต.ต. เชาววรรธน ดํารงเจริญ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1657 ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3426

263 ส.ต.ต. เชี่ยวชาญ สงอาจินต ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0263 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดพราว 1111 14202 0287

264 ด.ต. โชคชัย ครองยุติ ผบ.หมู งานธรุการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0411 ผบ.หมู (สส.) สน.สุวินทวงศ 1110 14204 0145

265 ส.ต.ต. โชคชัย โททํา ผบ.หมู งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1187 ผบ.หมู (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0490

266 ส.ต.อ. โชคทวี คันธิรัตน ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2404 ผบ.หมู (จร.) สน.บางเขน 1102 14205 0024

267 ส.ต.ท. โชต จันทรบัว ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1546 ผบ.หมู  กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0074

268 ส.ต.ท. หญิง โชติรัตน ศิริวฒัน ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1952 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0140

269 ส.ต.ท. ไชยกร ขันทเวทย ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1383 ผบ.หมู (จร.) สน.บึงกุม 1102 14205 0711

270 ส.ต.ท. ไชยวฒัน หลาวเจริญ ผบ.หมู ฝอ.บก.น.6 1008 12202 0031 ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0336

271 จ.ส.ต. หญิง เฌอรินทร รักดี ผบ.หมู ฝอ.บก.น.2 1004 12301 0009 ผบ.หมู (คด.)(ส.) สน.โคกคราม 1102 14301 1079

272 ด.ต. ญาณเดช งามจิต ผบ.หมู กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0060 ผบ.หมู  กก.สส.3 บก.สส. 1012 12204 0100

273 ส.ต.ต. ฐากูร วิดีสา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1462 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0176

274 ส.ต.ต. ฐานกรณ มูลพันธ ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2687 ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4527

275 ส.ต.ต. ฐานพัฒน ไชยฉิม ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2158 ผบ.หมู(ป.) สน.ลําผักชี 1110 14202 0355

276 ส.ต.ท. ฐาปกรณ สุวรรณรักษ ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0285 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ท.304

277 ส.ต.ท. ฐิตินันท แปลงงาม ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1708 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0175

278 ส.ต.ต. ฐิติพงศ กุลจิระมานิต ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2212 ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา ปน.2-4469

279 ส.ต.ท. ฐิติพงศ มีพรอม ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0572 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0236

280 ส.ต.ต. ฐิติพงษ ทองเพ็ง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2132 ผบ.หมู (ป.) สน.บางขุนเทียน 1116 14202 0531

        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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281 ส.ต.อ. หญิง ฐิติพร นอยเอียด ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2497 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0146

282 ส.ต.ต. ฑิฆัมพร มีจั่นเพ็ชร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2459 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ ปน.2-3735

283 ด.ต. ณกรณ ศรีภักดี ผบ.หมู (สส.) สน.ทาพระ ปน.3-2811 ผบ.หมู (ป.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4280

284 ส.ต.ท. ณตะวัน สรวงสิริวัฒน ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2697 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1739

285 ส.ต.ต. ณพล รักษาชนม ผบ.หมู (จร.) สน.ยานนาวา ปน.2-4063 ผบ.หมู (สส.) สน.หนองแขม ปน.3-3187

286 ด.ต. ณพวุฒิ พงษธนู ผบ.หมู (จร.) สน.บางซื่อ ท.164 ผบ.หมู งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0579

287 ส.ต.ต. ณภัทร แสงลาน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1577 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4164

288 ด.ต. ณรงค มิตรปาเว ผบ.หมู (ธร.)(สส.) สน.หวยขวาง ปน.1-3345 ผบ.หมู (ป.) สน.หวยขวาง ปน.1-3324

289 ส.ต.ท. ณรงคเดช วงศจรุงโรจน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0259 ผบ.หมู (ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0380

290 ส.ต.ต. ณรงคฤทธิ์ จิตนุกูล ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1764 ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4528

291 ส.ต.ต. ณรงคฤทธิ์ ทับแสง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2249 ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5189

292 ส.ต.อ. ณรงคศักดิ์ ละมูล ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5961 ผบ.หมู (สส.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5949

293 ส.ต.ต. ณฤดล สุขเกษม ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2336 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ ปน.2-3741

294 ส.ต.ท. ณัฎฐดลย กาชัย ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1849 ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0748

295 ส.ต.ท. ณัฏฐกฤต ไชยภพ ผบ.หมู (ป.) สน.สําเหร ปน.3-4408 ผบ.หมู (ป.) สน.บุคคโล 1115 14202 0212

296 ด.ต. ณัฏฐชัย ณ มณี ผบ.หมู กก.สส.2 บก.สส. 1012 12301 0068 ผบ.หมู  กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0050

297 ส.ต.ท. ณัฐกานต สีนิล ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1833 ผบ.หมู (จร.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-4382

298 ส.ต.ต. ณัฐชนน เขียวสมบัติ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0119 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1909

299 ส.ต.ต. ณัฐชนน ทาแกง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2243 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3564

300 ส.ต.ท. ณัฐดนัย ขันทะสีมา ผบ.หมู งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0938 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-2038

        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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301 ส.ต.ท. ณัฐดนัย ไชยคชบาล ผบ.หมู งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1027 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ ปน.2-3739

302 ส.ต.ท. ณัฐนันท กาเขียว ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ ปน.2-3790 ผบ.หมู (สส.) สน.ชนะสงคราม 1108 14204 0413

303 ส.ต.ต. ณัฐนันท ลักษณานุกูล ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2428 ผบ.หมู(ป.) สน.บางพลัด ปน.3-2977

304 ส.ต.อ. หญิง ณัฐนิชา สายพรหม ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2504 ผบ.หมู (ป.) สน.นิมิตรใหม 1102 14202 0924

305 ส.ต.ต. ณัฐพงศ บุญเกิด ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2367 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงครุ 1115 14202 0262

306 ส.ต.ต. ณัฐพงศ บุญสังข ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2082 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาพระ ปดพ.1253

307 ส.ต.ต. ณัฐพงศ พรหมสุข ผบ.หมู (จร.) สน.บุปผาราม 1104 14205 0649 ผบ.หมู.(สส) สน.บุปผาราม ปน.3-3311

308 ส.ต.ต. ณัฐพงศ วงศใหญ ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2717 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3146

309 ด.ต. ณัฐพงศ วิรุนทร ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6940 ผบ.หมู(สส.) สน.บางเขน ปน.1-6280

310 ส.ต.ต. ณัฐพงศ เอกมนสิการ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0718 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1879

311 ด.ต. ณัฐพงษ ดําเกลี้ยง ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี 1110 14202 0397 ผบ.หมู (ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6473

312 ส.ต.ต. ณัฐพงษ พวงวาสนา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2168 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1841

313 ส.ต.ท. ณัฐพงษ มีเจริญ ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา ปน.2-4422 ผบ.หมู (สส.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3132

314 ส.ต.ท. ณัฐพร ตาคํา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0574 ผบ.หมู (ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0377

315 ส.ต.ท. ณัฐพล ทิณรัตน ผบ.หมู (สส.) สน.บางนา ปน.2-4512 ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา ปน.2-4930

316 ส.ต.ท. ณัฐพล ทุมประพันธ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1573 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองจอก ปน.1-3988

317 ส.ต.ต. ณัฐพล บุญเรือง ผบ.หมู (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2672 ผบ.หมู (จร.) สน.บางรัก ปน.2-4234

318 ส.ต.ท. ณัฐพล ศรีมาตย ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2486 ผบ.หมู(ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0233

319 ส.ต.ต. ณัฐพล แสนวงศ ผบ.หมู งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1072 ผบ.หมู (ป.) สน.พลับพลาไชย 2 1113 14202 0274

320 ส.ต.ต. ณัฐพสิษฐ ไวยฤทธิ์กิจสม ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2746 ผบ.หมู (ป.) สน.บวรมงคล 1009 12202 0090

        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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321 ส.ต.ต. ณัฐพิสิษฐ จิตรีงาม ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2211 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0212

322 ส.ต.ต. ณัฐภัทร บุญภักดี ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0176 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1777

323 ส.ต.ท. ณัฐรุจ ทบพวก ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0274 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0225

324 ส.ต.ต. ณัฐวัฒน กลิ่นชู ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1765 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน 1109 14202 0528

325 ส.ต.ต. ณัฐวัฒน โชคมงคล ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0235 ผบ.หมู(ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0066

326 ส.ต.ต. ณัฐวัตร สวสัดีสุข ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2256 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4282

327 ส.ต.ท. ณัฐวุฒ ิขันอาษา ผบ.หมู (ป.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-4334 ผบ.หมู กก.สส.1 บก.สส. 1012 12204 0048

328 ส.ต.ต. ณัฐวุฒ ิคําลือวงค ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1267 ผบ.หมู (ป.) สน.ลุมพินี 1112 14202 0403

329 ส.ต.ท. ณัฐวุฒ ิตามการ ผบ.หมู ฝอ.บก.อคฝ. 1014 12202 0043 ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1004 12202 0104

330 ส.ต.ต. ณัฐวุฒ ิประสาวะถา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2443 ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4521

331 ส.ต.ต. ณัฐวุฒ ิมาศโอสถ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.พลับพลาไชย 1 ปศ.11280 ผบ.หมู กลุมงานสอบสวน บก.น.9 1011 12301 0082

332 จ.ส.ต. ณัฐวุฒ ิมุงอิน ผบ.หมู งานธรุการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0401 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.9 1011 12301 0020

333 ส.ต.ต. ณัฐวุฒ ิเย็นศักดิ์ศริิ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1850 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-5496

334 ส.ต.ต. ณัฐวุฒ ิสิทธสิงค ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2398 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6233

335 ส.ต.ท. ณัฐวุฒ ิสุระมณี ผบ.หมู งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1061 ผบ.หมู (ป.) สน.หลักสอง ปน.3-4058

336 ส.ต.ต. ณัฐวุฒ ิหลวงสอน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0335 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1839

337 ส.ต.ต. ณัฐวุฒ ิอุปโคตร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0557 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1872

338 ส.ต.ต. ณัฐเศรษฐ ขันทะเสน ผบ.หมู (จร.) สน.ตลาดพลู ปน.3-3491 ผบ.หมู (จร.) สน.บางรัก ปน.2-4238

339 ส.ต.อ. ณัฐากร สมพงศ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0417 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0484

340 ส.ต.ท. ณัฐิวุฒ ิคําเสียง ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1882 ผบ.หมู งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12301 0616

        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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341 ด.ต. ดนัย อนุเดช ผบ.หมู (สส.) สน.บางซื่อ ท.119 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว 1109 14202 0609

342 ด.ต. ดวงกมล พันธุแกว ผบ.หมู งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12301 0616 ผบ.หมู ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0029

343 ร.ต.ต. ดําเนิน ธุสิน รอง สว.(ป.) กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0828 รอง สว.(จร) งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1695

344 ส.ต.ต. ดํารงชัย ปกกัง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0151 ผบ.หมู (สส.) สน.ทุงครุ 1115 14204 0152

345 ด.ต. ดํารงศกัดิ์ ทิพยสิงห ผบ.หมู (สส.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2625 ผบ.หมู (ป.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-3651

346 ส.ต.ต. ดํารงศกัดิ์ โพธิษา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0578 ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี 1110 14202 0392

347 ส.ต.ต. เดชณรงค พรมวนั ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0597 ผบ.หมู (ป.) สน.สําเหร ปน.3-4397

348 ร.ต.ต. เดชนกร บัวอวม รอง สว.(ป.) กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0716 รอง สว. (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0308

349 ส.ต.ต. เดชา คําภักดี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1816 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4165

350 ส.ต.ต. เดชาธร อยูถาวรวิทย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1454 ผบ.หมู (ป.) สน.ราษฎรบูรณะ ปน.3-2303

351 ส.ต.ต. เดนชัย วงศศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1821 ผบ.หมู กองรอยปฏบิัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1277

352 ส.ต.ท. ตนตระกูล จันทรสูรย ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4267 ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1087

353 ด.ต. ตระกานต เอมอิ่มธรรม ผบ.หมู (จร.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2518 ผบ.หมู กก.ดส. 1000 12202 0061

354 ส.ต.ต. ตรัยรัตน หินแกว ผบ.หมู งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1148 ผบ.หมู (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3313

355 ด.ต. ตรี ยุทธิวัฒน ผบ.หมู (สส.) สน.ทองหลอ ท.217 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.5 1007 12202 0041

356 ส.ต.ต. ตฤนณภัทร บุตรชน ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร วภิาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1203 ผบ.หมู (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0172

357 ส.ต.ท. ตอศักดิ์ กลิ่นศรีสุข ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12301 1543 ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1106

358 ส.ต.ต. ตะวัน แกวไทรเกิด ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0110 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดพราว ปน.1-3683

359 ส.ต.ท. ตะวัน แกวมาลา ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0333 ผบ.หมู (สส.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4339

360 ส.ต.ต. ตุลยวัต ขุนเปย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2169 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1844

        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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361 ส.ต.ท. เตชิต คลายสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3355 ผบ.หมู (สส.) สน.อุดมสุข 1103 14204 0274

362 ส.ต.ท. ไตรภพ รักษาภักดี ผบ.หมู (จร.) สน.สุวินทวงศ 1110 14205 0174 ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1004 12202 0102

363 จ.ส.ต. ถนัดกิจ วงษหาญ ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ 1112 14202 0444 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4144

364 ส.ต.ต. ถวัลย ชิดจอย ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0593 ผบ.หมู (ป.) สน.ฉลองกรุง 1103 14202 0009

365 ส.ต.ท. ถวิล เจริญรัตน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0399 ผบ.หมู (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4402

366 ด.ต. ทนงค อุปพันธ ผบ.หมู (จร.) สน.ลุมพินี 1103 14205 0676 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.ลุมพินี ปศ.11272

367 ด.ต. ทนงศกัดิ์ แสงศรี ผบ.หมู (ป.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3094 ผบ.หมู (ป.) สน.ปากคลองสาน ปน.3-4577

368 ด.ต. ทรงพล จูฑังคะ ผบ.หมู งานตรวจพิสูจนผูขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1585 ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1175

369 ด.ต. ทรงพล ชนะบุญ ผบ.หมู (ป.) สน.ประเวศ ปน.2-2139 ผบ.หมู(จร.) สน.ประเวศ ปน.2-2243

370 ส.ต.ท. ทรงพล แชมชื่น ผบ.หมู (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0080 ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0563

371 ส.ต.ต. ทรงพล ฝนตะ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0158 ผบ.หมู (ป.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2888

372 ส.ต.อ. ทรงยศ บุญถาวรพิทักษ ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2423 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4302

373 ส.ต.ต. ทรงวฒิุ วัลลภนุสรณ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0112 ผบ.หมู (ป.) สน.จรเขนอย 1110 14202 0492

374 ส.ต.ต. ทรงสิทธิ์ ทุมโนนอย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2051 ผบ.หมู (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3296

375 ส.ต.ต. ทรงสิทธิ์ ปงศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0233 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดพราว 1111 14202 0295

376 ด.ต. ทวี กลาจอหอ ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร วภิาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1156 ผบ.หมู งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1624

377 ส.ต.ต. ทวีกร แสงจง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2306 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0444

378 ส.ต.ต. ทวีชัย เรืองดี ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0747 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0553

379 ส.ต.ต. ทวีชัย สุขปน ผบ.หมู (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2666 ผบ.หมู (ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0381

380 ส.ต.ต. ทวีศักดิ์ ชูเพชร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0269 ผบ.หมู (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-3807

        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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381 ส.ต.ต. ทวีศักดิ์ เทพอาษา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0559 ผบ.หมู (ป.) สน.บางคอแหลม ปน.3-4632

382 ส.ต.ต. ทวีศักดิ์ วีริยากุล ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2638 ผบ.หมู (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-2980

383 ส.ต.ท. ทวีสันต ตรุษานนท ผบ.หมู (ป.) สน.หัวหมาก 1111 14202 0258 ผบ.หมู (จร.) สน.โชคชัย 1102 14205 0635

384 ส.ต.ท. ทศพร ขจีแสง ผบ.หมู (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5682 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4101

385 ส.ต.ต. ทศพร ตินะโส ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1654 ผบ.หมู (ป.) สน.ประเวศ 1111 14202 0386

386 ส.ต.ท. ทศพร ทองดวง ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1875 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0239

387 ส.ต.ต. ทศพล น้ําใส ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2394 ผบ.หมู(ป.) สน.บางเขน ปน.1-6215

388 ส.ต.ต. ทศพล เมืองคํา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1753 ผบ.หมู (ป.) สน.บางขุนเทียน 1116 14202 0528

389 ส.ต.ท. ทองดี โปรดสันเทียะ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1790 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1916

390 ด.ต. ทองอินทร อินทรีย ผบ.หมู (จร.) สน.ศาลาแดง 1104 14205 0704 ผบ.หมู  งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0354

391 ส.ต.ท. ทัตตะพันธุ บัวแกว ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0831 ผบ.หมู (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1001

392 ส.ต.ต. ทิชานนท พินิจมนตรี ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2268 ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1747

393 ส.ต.ต. ทินกร ชูศรีหะรัญ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0527 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3538

394 ส.ต.ท. ทินภัทร สุวรรณรินทร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0331 ผบ.หมู ฝอ.บก.สส. 1012 12301 0012

395 ส.ต.ต. ทิวิษฐา นนทพละ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0554 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0547

396 ส.ต.ต. เทพณฤทธิ์ บัวนาค ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0601 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1840

397 ส.ต.ท. เทพประธาน น้ําเนา ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1697 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1822

398 ส.ต.ท. เทวินทร เมทา ผบ.หมู (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-2990 ผบ.หมู(ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0586

399 ส.ต.ต. เทิดพงศ ไกรสิทธิ์ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1852 ผบ.หมู (ป.) สน.ตลิ่งชัน 1114 14202 0625

400 ส.ต.ท. เทียนศักดิ์ ปญญาศานติ ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1285 ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี 1110 14202 0391

        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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401 ส.ต.ท. แทนไท ดวงรัตน ผบ.หมู (พงว.)(ป.) สน.พญาไท ปน.1-4145 ผบ.หมู (จร.) สน.พญาไท ปน.1-4198

402 ด.ต. ธงชัย ขวัญดํารงค ผบ.หมู (สส.) สน.ปทุมวัน 1113 14204 0298 ผบ.หมู (จร.) สน.ปทุมวัน 1103 14205 0608

403 ส.ต.ท. ธงชัย ทวีสาร ผบ.หมู (พงว.)(ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0100 ผบ.หมู (ป.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4286

404 ด.ต. ธงชัย ไทรนอย ผบ.หมู กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0085 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.6 1008 12301 0017

405 ส.ต.ต. ธงชัย ธิธรรมมา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2407 ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา ปน.2-4420

406 ด.ต. ธงชัย บุญกลาง ผบ.หมู (ป.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4321 ผบ.หมู (จร.) สน.วัดพระยาไกร 1103 14205 0705

407 ส.ต.ต. ธงชัย ปจจะวงค ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0308 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1771

408 ส.ต.อ. ธงชัย วิไชยา ผบ.หมู (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5527 ผบ.หมู (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2673

409 ส.ต.ต. ธนกร แกวมูล ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0665 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น 1109 14202 0365

410 ส.ต.ต. ธนกร ลาดพราว ผบ.หมู (จร.) สน.บางขุนนนท ปน.3-5293 ผบ.หมู (สส.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3964

411 ส.ต.ท. ธนกฤต แกวพวง ผบ.หมู (ป.) สน.บางมด ปน.3-2554 ผบ.หมู (จร.) สน.บางมด ปน.3-5267

412 ส.ต.ท. ธนดล ศรีประเสริฐรัตน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2046 ผบ.หมู ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0019

413 ด.ต. ธนบดี สมไชยรัมย ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6939 ผบ.หมู (สส.) สน.บางเขน 1109 14204 0532

414 ส.ต.ต. ธนพงศ สุคันธมาลย ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2706 ผบ.หมู (ป.) สน.หลักสอง ปน.3-4048

415 ส.ต.อ. ธนพล โนเปลือย ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0698 ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0762

416 ส.ต.ต. ธนพล แปมจํานัก ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2064 ผบ.หมู กก.มาตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1475

417 ส.ต.ต. ธนพล สุวรรณพงษ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1435 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-6856

418 ส.ต.ต. ธนพล แสนจันทร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1758 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว 1109 14202 0613

419 ส.ต.ท. ธนพัฒน พัฒนา ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4282 ผบ.หมู (สส.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4335

420 ส.ต.ต. ธนภณ จันแกว ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2299 ผบ.หมู (ป.) สน.บึงกุม 1102 14202 0669

        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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421 ร.ต.ท. หญิง ธนภรณ ไชยแสงราช รอง สว.(ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5591 รอง สว. (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1042

422 ส.ต.ต. ธนวัฒน ชัยชนะ ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2700 ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1764

423 ร.ต.ต. ธนวัฒน ดีวงษ รอง สว.(ป.) กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0184 รอง สว. (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0264

424 จ.ส.ต. ธนวัฒน พิมาน ผบ.หมู (จร.) สน.หัวหมาก 1102 14205 1636 ผบ.หมู (จร.) สน.ลาดพราว 1102 14205 1518

425 ส.ต.ต. ธนวัฒน ลีเลิศ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1666 ผบ.หมู (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0473

426 ส.ต.ต. ธนวันต วันทา ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0662 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3174

427 ส.ต.ต. ธนวันต อยูกลัด ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2483 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3176

428 ส.ต.ต. ธนวีร ศรีวิเศษ ผบ.หมู (จร.) สน.บางเขน 1102 14205 0015 ผบ.หมู (จร.) สน.ดอนเมือง 1102 14205 1318

429 ส.ต.ต. ธนสาร วิกาหะ ผบ.หมู (จร.) สน.ทาเรือ 1112 14205 0077 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0263

430 ส.ต.ต. ธนอรรถ จันทรสวาง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1539 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1852

431 ส.ต.ต. ธนะชัย นอมระวี ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0234 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4661

432 ส.ต.ท. ธนัท ธาราธาร ผบ.หมู (ป.) สน.ตลาดพลู 1115 14202 0253 ผบ.หมู(สส.) สน.ตลาดพลู ปน.3-3469

433 ด.ต. ธนัท พิมหนองหวา ผบ.หมู (ป.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3892 ผบ.หมู (จร.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3998

434 ส.ต.ท. ธนา บัวเพ็ชร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2474 ผบ.หมู กลุมงานสอบสวน บก.สส. 1012 12301 0173

435 ส.ต.ต. ธนากร ขลิบทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1542 ผบ.หมู (จร.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-4381

436 ส.ต.ต. ธนากร ภูริฐานโชค ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1711 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0255

437 ส.ต.ต. ธนากรณ มนตรี ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1530 ผบ.หมู (จร.) สน.ทุงมหาเมฆ 1103 14205 0536

438 ส.ต.ท. ธนาคาร เจริญรัตน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1507 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1699

439 ส.ต.ต. ธนาคาร ถุงเสน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1557 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0173

440 ส.ต.ท. ธนาธรณ พรพยุหเกียรติ ผบ.หมู (ป.) สน.ชนะสงคราม 1108 14202 0409 ผบ.หมู (ป.) สน.สําเหร 1115 14202 0226

        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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441 ส.ต.ท. ธนาธิป ทวีสุข ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0192 ผบ.หมู (ป.) สน.หวยขวาง ปน.1-3303

442 ส.ต.ต. ธนานนท สุขไพบูลย ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1593 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1805

443 ส.ต.ต. ธนาพิสิษฐ พฤศวานิช ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2329 ผบ.หมู (สส.) กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0059

444 ส.ต.ท. ธนารัชย จันทรตรี ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1235 ผบ.หมู (ป.) สน.ดินแดง ปน.1-3162

445 ส.ต.ท. ธนาวุฒิ วิชัยพล ผบ.หมู (ป.) สน.ตลาดพลู 1115 14202 0300 ผบ.หมู (ป.) สน.บุคคโล ปน.3-3521

446 ส.ต.ต. ธนาวุธ ชรินทร ผบ.หมู (จร.) สน.หัวหมาก 1102 14205 1633 ผบ.หมู (จร.) สน.โชคชัย 1102 14205 0604

447 ส.ต.ท. ธเนศ จันทวงค ผบ.หมู กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0047 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาขาม ปน.3-5407

448 ด.ต. ธเนศ รัมมะสาร ผบ.หมู งานธรุการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0402 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0414

449 ส.ต.ต. ธราวุธ เผาแกว ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0149 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4687

450 ส.ต.ต. ธวัชชัย สายมณี ผบ.หมู (จร.) สน.หัวหมาก 1102 14205 1632 ผบ.หมู(จร.) สน.โชคชัย 1102 14205 0614

451 ส.ต.ท. ธวัชชัย แสนจันทร ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3564 ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) สน.คันนายาว 1004 12202 0154

452 ส.ต.ต. ธวัชภูมิ ทองนุม ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0784 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1890

453 ส.ต.ต. ธวานนท เจริญยศ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1581 ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2457

454 ส.ต.ต. ธัชพนธ สุทธิสาร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0547 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0090

455 ส.ต.ท. หญิง ธัญชนก มะลิลา ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1979 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0519

456 ด.ต. ธัญนรัชฐ พิมพเรือง ผบ.หมู (จร.) สน.ทาเรือ 1112 14205 0067 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0690

457 ร.ต.ท. หญิง ธัญพร ธิติจาตุภัทร รอง สว.(อก.) ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0395 รอง สว.(อก) ฝอ.บก.อคฝ. 1014 12301 0008

458 ส.ต.ต. ธัญศิษฏ อินโพธิ์ปญญา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1549 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3157

459 ส.ต.ต. ธันญธร นาถวรานนท ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0248 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1847

460 ส.ต.ท. หญิง ธันยพร ศุภศร ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1956 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0337

        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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461 ส.ต.ท. ธันวา โฉมประดิษฐ ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0129 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดพราว ปน.1-3720

462 ส.ต.ท. ธาณี ญาติโสม ผบ.หมู (ป.) สน.ยานนาวา 1113 14202 0196 ผบ.หมู (สส.) สน.ยานนาวา ปน.2-4003

463 ด.ต. หญิง ธารญา อุมญาติ ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2487 ผบ.หมู (ป.) สน.นิมิตรใหม 1102 14202 0923

464 ส.ต.ต. ธีธัช สุทธิธรรมานันต ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1858 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1900

465 ส.ต.ต. ธีรกาญจน ชื่นยินดี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0532 ผบ.หมู (สส.) สน.สายไหม 1004 12204 0123

466 ส.ต.ต. ธีรโชติ เที่ยงผดุง ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0686 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาขาม ปน.3-2663

467 ส.ต.ท. ธีรนัย ทองไหม ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน 1113 14202 0174 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4122

468 ส.ต.ท. ธีรพงษ ประโมงมุข ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1255 ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0095

469 ส.ต.ต. ธีรภัทร จุยเกตุ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1496 ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-4952

470 ส.ต.ท. ธีรภัทร แสงชา ผบ.หมู (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5685 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4118

471 ส.ต.ต. ธีรภัทร หอมกลิ่น ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0637 ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3490

472 ด.ต. ธีรยุทธ อาจคงหาญ ผบ.หมู (ป.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2418 ผบ.หมู  กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0065

473 ส.ต.ต. ธีรวัฒน คําไชย ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1655 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1801

474 จ.ส.ต. ธีรวุฒิ แอมสูงเนิน ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-6893 ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0287

475 ส.ต.ต. ธีรสิทธิ แสงศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0626 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1871

476 ส.ต.ท. ธีระ ถาวรประเสริฐ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1716 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3169

477 ส.ต.ท. ธีระเดช คําแทน ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0717 ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3506

478 ส.ต.ต. ธีระพงษ กิ่งมาลา ผบ.หมู (จร.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5652 ผบ.หมู (จร.) สน.บางรัก ปน.2-4222

479 ส.ต.ต. ธีระพงษ กินไธสง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1646 ผบ.หมู(ป.) สน.ลําผักชี ปน.1-3925

480 ส.ต.ต. ธีระพงษ ศรีแพงมูล ผบ.หมู (จร.) สน.มีนบุรี 1102 14205 1500 ผบ.หมู (จร.) สน.มักกะสัน 1102 14205 1478

        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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481 ส.ต.ต. ธีระภัทร บรรจงธุระการ ผบ.หมู งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1052 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0115

482 ส.ต.ท. ธีระวัฒน บุญสิงห ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-2089 ผบ.หมู (ป.) สน.บวรมงคล 1009 12202 0103

483 ส.ต.ต. ธีระวุฒิ วงคเทพ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0555 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0539

484 ด.ต. ธีระศักดิ์ สมภพ ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน 1109 14202 0288 ผบ.หมู (สส.) สน.บางเขน ปน.1-6272

485 ส.ต.ต. นครินทร เอราวัณโพธิ์ศรี ผบ.หมู (จร.) สน.ตลาดพลู ปน.3-3497 ผบ.หมู (จร.) สน.บางรัก ปน.2-4239

486 ส.ต.ต. นนทกร มิ่งขวัญ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0219 ผบ.หมู (ป.) สน.บึงกุม 1102 14202 0773

487 ส.ต.ต. นนทพัทธ อนุรักษ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2309 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4303

488 ส.ต.ต. นนทพัทร บุญชอบ ผบ.หมู (จร.) สน.บุปผาราม 1104 14205 0644 ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5184

489 ส.ต.ต. นนทะวัตร ปตถาธิตัง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0402 ผบ.หมู (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-2993

490 ด.ต. นพดล กลยาณีย ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0149 ผบ.หมู (จร.) สน.จรเขนอย ปน.2-2366

491 ส.ต.ท. นพดล วงฉิม ผบ.หมู งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1083 ผบ.หมู (สส.) สน.บางพลัด ปน.3-3056

492 ส.ต.ท. นพพร กรแกว ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0441 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ 1112 14202 0442

493 ด.ต. นพพร ผาริโน ผบ.หมู (จร.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2810 ผบ.หมู(สส.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5245

494 ส.ต.ท. นพพล มีสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สน.สามเสน 1108 14202 0222 ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) สน.สายไหม 1004 12202 0174

495 ส.ต.ต. นพรัตน ชูดวง ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0632 ผบ.หมู(ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-1965

496 ส.ต.ต. นพรัตน มหัน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1482 ผบ.หมู (ป.) สน.จรเขนอย ปน.2-2291

497 ส.ต.ท. หญิง นภัสรนันท จันทรพเนาว ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1985 ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0707

498 ส.ต.ต. นรนิติ พลเดช ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1746 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1702

499 ส.ต.ต. นรภัทร ภิญโญสโมสร ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0663 ผบ.หมู (ป.) สน.นิมิตรใหม 1102 14202 0834

500 ส.ต.ต. นรา จันทกร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0416 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1849

        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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501 ส.ต.ท. นราธิป ปานเพชร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0245 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1923

502 ส.ต.ท. นเร ตรีเหลา ผบ.หมู (ธร.)(สส.) สน.มักกะสัน ปน.1-6124 ผบ.หมู (สส.) กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0066

503 ร.ต.ท. นฤพล เขมา รอง สว.(อก.) สน.ประชาสําราญ 1102 14301 1117 รอง สว. (ป.) สน.ประชาสําราญ 1102 14202 1205

504 ส.ต.ต. นลธวชั พุมเสือ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0707 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองคางพลู 1104 14202 0401

505 ส.ต.อ. นัฐ บุญเทียน ผบ.หมู (จร.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5660 ผบ.หมู (จร.) สน.บางรัก ปน.2-4233

506 ส.ต.ต. นัฐพงศ บุราสิทธิ์ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0568 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0550

507 ส.ต.ต. นัฐพงษ สุวะรักษ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0649 ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา 1112 14202 0666

508 ส.ต.ท. หญิง นัฐพร ธารารมย ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1246 ผบ.หมู ศฝร. 1000 12202 0199

509 ส.ต.ต. นัฐพล ทวรีะวงษ ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2754 ผบ.หมู(จร.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5273

510 ส.ต.ต. นัฐพล สรอยเสพ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0657 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0123

511 ส.ต.ต. นัฐวุฒิ สัญญะวงค ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1544 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6231

512 ส.ต.อ. นันทกร แกวยอด ผบ.หมู กก.มาตํารวจ บก.สปพ. 1013 12301 1546 ผบ.หมู กก.มาตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1551

513 ส.ต.ท. นันทกร ทับทิมหอม ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0364 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0261

514 ส.ต.ท. นันทธร วรรณแวงควง ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2402 ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ 1113 14202 0202

515 ส.ต.ต. นันทนัท ภูบุญพรม ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0561 ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา ปน.2-4422

516 ด.ต. นันทนิชา กองนนท ผบ.หมู (เวรบริการ)(ส.) สน.บางยี่ขัน ปน.3-3831 ผบ.หมู (ป.) สน.บางยี่ขัน ปน.3-3805

517 ส.ต.ต. นันทวฒัน นามมนตรี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2448 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4683

518 ส.ต.ต. นันทวฒัน ภูชื่นบาน ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1830 ผบ.หมู (ป.) สน.ฉลองกรุง 1103 14202 0024

519 ด.ต. นาวี นุตโยธิน ผบ.หมู (ป.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3028 ผบ.หมู (สส.) สน.บางโพงพาง 1112 14204 0533

520 ส.ต.อ. นําพล ชื่นใจ ผบ.หมู (ป.) สน.ศาลาแดง ปน.3-5096 ผบ.หมู (สส.) สน.อุดมสุข 1103 14204 0266

        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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521 ส.ต.ท. นิคม ปนตา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2369 ผบ.หมู (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0214

522 ส.ต.ท. นิคม ศิริบูรณ ผบ.หมู (ป.) สน.ประเวศ 1111 14202 0389 ผบ.หมู (สส.) สน.ประเวศ 1111 14204 0412

523 ส.ต.ท. นิติสิทธิ์ โชติคุต ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2473 ผบ.หมู ฝอ.บก.สส. 1012 12301 0011

524 ส.ต.ต. นิธิศวรวัทน ภัทราทัพพ (เดิม มนัสวี ระลึกมูล) ผบ.หมู (จร.) งานศูนยควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1322 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3532

525 ด.ต. นิยม สิงหโนน ผบ.หมู (จร.) สน.จรเขนอย ปน.2-2366 ผบ.หมู (ป.) สน.จรเขนอย ปน.2-2320

526 จ.ส.ต. นิรันดร วงศภยั ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1365 ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0590

527 ส.ต.ท. นิรันดร สามหมอ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0324 ผบ.หมู (ป.) สน.พญาไท 1108 14202 0273

528 ส.ต.ต. นิรุตติ์ จันทา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0227 ผบ.หมู (ป.) สน.สุทธิสาร 1109 14202 0311

529 ส.ต.ท. นิวัฒน นรดี ผบ.หมู (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-7063 ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) สน.หัวหมาก 1006 12202 0094

530 ส.ต.อ. นิวัฒน บุญปองหา ผบ.หมู (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0328 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0382

531 ส.ต.ท. นิวัฒน ภาวโคตร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1809 ผบ.หมู (ป.) สน.ลําผักชี 1110 14202 0359

532 ส.ต.ต. นิสสรณ เอี่ยมจันทร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1554 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1867

533 จ.ส.ต. นุกูล เรืองศลิป ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน 1113 14202 0171 ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0318

534 ส.ต.ต. นุกูล วะน้ําคาง ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2755 ผบ.หมู (ป.) สน.หลักสอง 1116 14202 0579

535 ส.ต.ต. เนติพงษ พิมเกตุ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0552 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดกระบัง ปน.2-4851

536 ด.ต. เนรัชษา ชาหอม ผบ.หมู (ธร.)(จร.) สน.บางบอน 1104 14301 0156 ผบ.หมู (ธร.)(จร.) สน.สุทธิสาร 1102 14301 1591

537 ส.ต.ต. บดินทร คาดีวี ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2271 ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี ปน.1-6338

538 ส.ต.ต. บวร พันธุเถกิงอมร ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4370 ผบ.หมู (สส.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4362

539 ส.ต.ต. บวรทัต สุภาจิตร ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2646 ผบ.หมู (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0096

540 ส.ต.ต. บวรภัค ทองเพิ่ม ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2316 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1920

        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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541 ด.ต. บัญชา ดวงมหาชัย ผบ.หมู (สส.) สน.วังทองหลาง 1102 14204 0328 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0407

542 จ.ส.ต. บัญญัต ิเชื้อบัณฑิต ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน 1109 14202 0527 ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1434

543 ส.ต.ต. บัญพจน ถิ่นบุปผา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0279 ผบ.หมู(ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4669

544 ร.ต.ต. บัณชา แสงจันทร รอง สว.(ป.) งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0604 รอง สว.(ป) งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0713

545 ส.ต.ต. บัดรุดดีน เหล็มเตะ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0443 ผบ.หมู (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0118

546 ด.ต. บัวลอย คําเพราะ ผบ.หมู (จร.) สน.ธรรมศาลา 1114 14205 0192 ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5185

547 ส.ต.ต. บุญทวี กุลคง ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0595 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1795

548 ร.ต.ต. บุญธรรม สมภักดี รอง สว.(จร.) สน.บางโพงพาง ปน.2-5037 รอง สว. (ป.) สน.บางคอแหลม ปน.3-4630

549 ส.ต.ท. บุญมา ดวงศิริ ผบ.หมู (ป.) สน.สามเสน 1108 14202 0378 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0054

550 ด.ต. บุญเลิศ พลพระ ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0285 ผบ.หมู (สส.) สน.วังทองหลาง 1102 14204 0328

551 ส.ต.ท. บุญสง ทะนันชัย ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงครุ ปน.3-4499 ผบ.หมู(สส.) สน.ทุงครุ 1115 14204 0153

552 ส.ต.ต. ปฏิญญา ยุติธรรม ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0268 ผบ.หมู(สส.) สน.หัวหมาก 1102 14204 0039

553 ส.ต.ท. ปฏิญญา ศรีธรรมมา ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5204 ผบ.หมู (ป.) สน.บวรมงคล 1009 12202 0095

554 ส.ต.ต. ปฏิพล เจริญศุภโชคกุล ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0357 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1810

555 จ.ส.ต. ปฏิพล วิหคหาญ ผบ.หมู (ป.) สน.ดุสิต 1108 14202 0242 ผบ.หมู (สส.) สน.หนองคางพลู 1104 14204 0472

556 ส.ต.ต. ปฏิภาณ ไกรทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1855 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0092

557 ส.ต.ต. ปฏิภาณ งามปอด ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1738 ผบ.หมู (ป.) สน.หัวหมาก 1111 14202 0271

558 ส.ต.ต. ปฏิภาณ สัมมาสิทธิ์ ผบ.หมู (จร.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-6004 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0080

559 ส.ต.ท. ปฏิภาณ อัคเสริญ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2177 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1752

560 ส.ต.ต. ปฏิวัติ ชอผกา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2454 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0085

        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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561 ส.ต.ท. ปฐพี วงศมาศ ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1844 ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0947

562 ส.ต.ต. ปฐวี จุยเกตุ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1488 ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3427

563 ส.ต.ท. ปณคพล กกฝาย ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0515 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1720

564 ส.ต.ต. ปณชัย ชุมธิ ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0809 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1888

565 ด.ต. ปพนพัชร จันทา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0167 ผบ.หมู  งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0326

566 ส.ต.ต. ปรมัตถ เฮาหนู ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2217 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0117

567 ส.ต.อ. หญิง ปรวรรณ กิจพิบูลย ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2561 ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0970

568 ร.ต.ต. ประกอบ เอิบอิ่ม รอง สว.(ป.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2764 รอง สว. (สส.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2773

569 ส.ต.ท. ประกาศิต สุจินพรัหม ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0136 ผบ.หมู (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1011

570 ส.ต.ต. ประณพ อภัยยะกุล ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2266 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4290

571 ด.ต. ประดิษฐ สังสี ผบ.หมู (ปจว.คด.)(ส.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2516 ผบ.หมู (ป.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-5362

572 ร.ต.ต. ประทวน พรมพิทักษ รอง สว.(ส.) สน.หลักสอง ปน.3-4122 รอง สว. (ป.) สน.หลักสอง ปน.3-5486

573 ส.ต.ต. ประทานพร เชษขุนทด ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1718 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0262

574 ส.ต.ต. ประทีป ศรีกุณะ ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0806 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6940

575 ส.ต.ต. ประทีป แสนโคตร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0523 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0265

576 ร.ต.ท. ประทีป อุนนอย รอง สว.(ป.) งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0485 รอง สว. (ป.) สน.บางซื่อ 1109 14202 0385

577 ส.ต.ต. ประเทือง มูลวิชา ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0793 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1878

578 ด.ต. ประธาน สุขทัพศรี ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0103 ผบ.หมู (สส.) สน.บางเขน 1109 14204 0533

579 ด.ต. ประธาน สุมนศลิป ผบ.หมู (ปจว.ธร.)(ป.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3123 ผบ.หมู (ปจว.ธร.)(ป.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4355

580 ส.ต.ต. ประพันธ ยอยดา ผบ.หมู (จร.) งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0655 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0339

        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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581 ด.ต. ประพันธ วิสุทธิ์เสรีพันธุ ผบ.หมู (สส.) สน.ชนะสงคราม 1108 14204 0413 ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส. 1012 12204 0163

582 ส.ต.อ. ประภัสสิริ รวดเงิน ผบ.หมู (สส.) สน.ทุงครุ 1115 14204 0152 ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) สน.ทุงครุ 1010 12202 0237

583 ส.ต.ท. ประมุขศิลป อิ่มกลับ ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1877 ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12202 1150

584 ด.ต. ประยุทธ ฉํ่าทรัพย ผบ.หมู (เวรบริการ)(ส.) สน.บางพลัด ปน.3-3063 ผบ.หมู (สส.) สน.บางพลัด ปน.3-3058

585 ด.ต. ประสิทธิ์ ชูชวย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2048 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0431

586 ด.ต. ประสิทธิ์ รสคําหอม ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0587 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0151

587 ส.ต.ต. ประสิทธิ์พรรณ ภักดี ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2244 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3536

588 ส.ต.ต. ปรัชญ บัวจีน ผบ.หมู งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0628 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0070

589 ด.ต. ปรัชญา คตปญญา ผบ.หมู (สส.) สน.ทุงสองหอง 1102 14204 0134 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0090

590 ส.ต.ต. ปรัชญา รุนนก ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2061 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ 1112 14202 0539

591 ส.ต.ท. ปรัชญา วิญญา ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0284 ผบ.หมู (สส.) สน.หวยขวาง ปน.1-3337

592 ด.ต. ปราบ ประชุมวงศ ผบ.หมู กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0070 ผบ.หมู (สส.) สน.เพชรเกษม 1104 14204 0296

593 ด.ต. ปราโมทย กตเวทวารักษ ผบ.หมู งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1651 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0234

594 ส.ต.ท. ปริญญา งามวงศ ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1388 ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12301 1040

595 ส.ต.ท. ปริญญา ชูชวย ผบ.หมู (ป.) สน.ภาษีเจริญ 1116 14202 0560 ผบ.หมู กก.สส.4 บก.สส. 1012 12301 0117

596 ส.ต.ท. ปริญญา ยะโสภา ผบ.หมู (จร.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-5005 ผบ.หมู (จร.) สน.ปทุมวัน 1103 14205 0620

597 ส.ต.ต. ปริณญา ยงยุทธ ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2719 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4274

598 ส.ต.ต. ปรินทร เพชรพระประเสรฐิ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0550 ผบ.หมู (ป.) สน.สุวินทวงศ 1110 14202 0104

599 ส.ต.ต. ปรินทร สินเปยง ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2364 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1834

600 ด.ต. ปริม หงษสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป.) สน.บึงกุม 1102 14202 0755 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0314

        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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601 ด.ต. ปรีชา จันทรดี ผบ.หมู (จร.) สน.ทาเรือ 1112 14205 0069 ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0431

602 ส.ต.ต. ปรีชา โหลยา ผบ.หมู (จร.) สน.ดุสิต ปน.1-3067 ผบ.หมู(ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0232

603 ร.ต.ต. ปรีดา ชาลีชัยภกัดิ์ รอง สว.(ส.) สน.อุดมสุข 1103 14301 0292 รอง สว. (ป.) สน.อุดมสุข 1111 14202 0242

604 ส.ต.ท. ปรีดิยาธร บุญเพชร ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0584 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0549

605 จ.ส.ต. หญิง ปวีณกร สุพรรณ ผบ.หมู งานธรุการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0405 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.9 1011 12301 0018

606 ส.ต.ต. ปกษา สิทธิโน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0161 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดกระบัง ปน.2-4840

607 ส.ต.ท. ปญญา เขียวเมน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2223 ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) สน.สายไหม 1004 12202 0171

608 ส.ต.ต. ปญญา วงษสินธุ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1777 ผบ.หมู (ป.) สน.บางขุนเทียน 1116 14202 0403

609 ส.ต.ต. ปญญา สาริโก ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1502 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0335

610 ส.ต.ท. ปญญา แสนปดชา ผบ.หมู (ป.) สน.สุทธิสาร 1109 14202 0421 ผบ.หมู (สส.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4455

611 ส.ต.ต. ปญญาโชติ คชนิล ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1647 ผบ.หมู กองรอยปฏบิัติการพิเศษที่ 1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1218

612 ส.ต.ต. ปญยะวิทย เกียรติธนกูร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1526 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0263

613 ส.ต.ท. ปณณทัต ปานเพ็ชร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1426 ผบ.หมู (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6060

614 ส.ต.ต. ปถวี ไทรงาม ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.บางโพ 1003 12202 0111 ผบ.หมู (สส.) สน.เตาปูน 1109 14204 0476

615 ส.ต.ต. ปาณวัฒน มุงพันกลาง ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2360 ผบ.หมู (ป.) สน.ลําผักชี 1110 14202 0362

616 ส.ต.ต. ปาพจน วรรณพิรุณ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0687 ผบ.หมู (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4406

617 ส.ต.ท. ปยกรณ ณิชกุลธนโชติ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2453 ผบ.หมู กองรอยปฏบิัติการพิเศษที่ 1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1166

618 ส.ต.ท. หญิง ปยฉัตร สงอาจินต ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1869 ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1414

619 ส.ต.ท. ปยณัฐ ทองคาํ ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0192 ผบ.หมู (สส.) สน.เพชรเกษม 1104 14204 0297

620 จ.ส.ต. ปยพันธ พลเดช ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0374 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0089

        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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621 ส.ต.ท. ปยะ สีอวน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1707 ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1004 12202 0103

622 ส.ต.ต. ปยะกิตติ์ กรดมาก ผบ.หมู (จร.) สน.ประชาชื่น ปน.1-7464 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-6746

623 ด.ต. ปยะชาติ ทั่วจบ ผบ.หมู กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0069 ผบ.หมู (สส.) สน.ลาดพราว 1111 14204 0300

624 ส.ต.ต. ปยะณัฐ ไกรแสงศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1802 ผบ.หมู (ป.) สน.ตลาดพลู 1115 14202 0305

625 ส.ต.ท. ปยะพงษ คําภิรมย ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0768 ผบ.หมู(ป.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-4287

626 ด.ต. ปยะพล เจียมรัมย ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2187 ผบ.หมู (สส.) สน.บางซื่อ ท.119

627 ส.ต.ต. ปยะรัตน เทพอักษร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0281 ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3513

628 ส.ต.ท. ปุญญพัฒน ทินโชติวิวัฒน ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0796 ผบ.หมู (จร.) สน.บางรัก ปน.2-4237

629 ส.ต.ท. ปุญญวัฑฒ จงยิ่งเจริญ ผบ.หมู (ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-2876 ผบ.หมู (สส.) สน.ลาดกระบัง ปน.2-3240

630 ส.ต.ต. ผดุงเดช พูลมี ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2718 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1917

631 จ.ส.ต. ผดุงศักดิ์ จารึกสมาน ผบ.หมู (ป.) สน.บางโพ 1003 12202 0093 ผบ.หมู (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-3020

632 ส.ต.ต. ผดุงศักดิ์ ศรีลิพอนเขต ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2153 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดพราว ปน.1-3682

633 ส.ต.ต. พงศกร ประสงค ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1598 ผบ.หมู (ป.) สน.ยานนาวา 1113 14202 0200

634 ส.ต.ท. พงศกร ภูภกัดี ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1816 ผบ.หมู กก.สส.1 บก.สส. 1012 12204 0055

635 ส.ต.ท. พงศกร ลวนกลา ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0829 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1688

636 ส.ต.ท. พงศธร โชตินุพงษ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0444 ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) สน.บึงกุม 1006 12202 0110

637 ส.ต.ท. พงศธร บุญลอม ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1890 ผบ.หมู (จร.) สน.ทุงมหาเมฆ 1103 14205 0533

638 ด.ต. พงศธร ใบชา ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ ปน.2-3785 ผบ.หมู (สส.) สน.ทุงมหาเมฆ ปน.2-3815

639 ส.ต.ต. พงศธร พิศนาคะ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0169 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดกระบัง ปน.2-3180

640 ส.ต.ท. พงศพัทธ ศรีวิสัย ผบ.หมู (ป.) สน.ดินแดง 1108 14202 0180 ผบ.หมู (สส.) สน.รมเกลา 1103 14204 0454

        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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641 ส.ต.ต. พงศพัทธ สุดเพียร ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2690 ผบ.หมู (ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6483

642 ส.ต.ต. พงศภคั บุญทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0254 ผบ.หมู (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0463

643 ส.ต.ต. พงศศริิ เดชาธนไพบูลย ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0782 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดกระบัง ปน.2-4837

644 ส.ต.ท. พงษดนัย บานเย็น ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2439 ผบ.หมู ฝอ.บก.สส. 1012 12301 0004

645 ส.ต.อ. พงษเทพ พุมเรือง ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0342 ผบ.หมู (จร.) สน.คันนายาว ปน.1-6687

646 ส.ต.ท. พงษพฤทธ เรืองวิทย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0210 ผบ.หมู (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4404

647 ส.ต.ต. พงษพัฒน การุณ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1795 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1762

648 ส.ต.อ. พงษพัฒน เนื่องมหา ผบ.หมู (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5717 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6196

649 ส.ต.ท. พงษพิสิฐ พรมรัตน ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.หวยขวาง ปศ.1349 ผบ.หมู (ป.) สน.หวยขวาง ปน.1-3318

650 ส.ต.ต. พงษศักดิ์ ประเสริฐสงัข ผบ.หมู (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-4992 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0059

651 ส.ต.อ. พงษศักดิ์ ศรีหะ ผบ.หมู กก.มาตํารวจ บก.สปพ. 1013 12301 1549 ผบ.หมู กก.มาตํารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1531

652 ด.ต. พงษสวัสดิ์ พิมเวียง ผบ.หมู (สส.) สน.เพชรเกษม 1104 14204 0292 ผบ.หมู  กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0053

653 ส.ต.ต. พงษสิทธิ์ จองบุญนักธรรม ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1465 ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา ปน.2-4466

654 ส.ต.ท. พงษสิทธิ์ จันละบุตร ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0827 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0137

655 ส.ต.ต. พชร รณไพรรี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1803 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาสําราญ 1102 14202 1132

656 ส.ต.ต. พชรดนัย ชาวงษ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2354 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ 1112 14202 0461

657 ส.ต.ท. พชรธร โพธิ์ทอง ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0355 ผบ.หมู งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0648

658 ด.ต. พชรพล เกิดนอก ผบ.หมู งานธรุการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0410 ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0715

659 ส.ต.ต. พชรพล แปนแกว ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1694 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0638

660 ด.ต. พนม ขําตาย ผบ.หมู (สส.) กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0058 ผบ.หมู  กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0069

        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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661 ส.ต.ต. พนัส สมใจ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1755 ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี 1110 14202 0295

662 ส.ต.ต. พยุงศักดิ์ อังคะนิจ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1768 ผบ.หมู (ป.) สน.บางคอแหลม ปน.3-4631

663 ส.ต.อ. พรจรัญ บุญปลูก ผบ.หมู (ป.) สน.บางยี่ขัน ปน.3-3797 ผบ.หมู(สส.) สน.บางยี่ขัน ปน.3-3819

664 ส.ต.ท. พรชัย แกวนาง ผบ.หมู งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1133 ผบ.หมู (จร.) สน.บางซื่อ 1102 14205 1433

665 ส.ต.ต. พรชัย สายสุดใจ ผบ.หมู (จร.) สน.บางขุนนนท ปน.3-5296 ผบ.หมู (สส.) สน.เพชรเกษม 1104 14204 0295

666 ส.ต.อ. พรทวี ไชยคณุ ผบ.หมู (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5715 ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) สน.สายไหม 1004 12202 0176

667 ส.ต.ท. พรเทพ ดาวสวาง ผบ.หมู (ป.) สน.ราษฎรบูรณะ 1115 14202 0357 ผบ.หมู (สส.) สน.บางยี่ขัน ปน.3-3827

668 ส.ต.ต. พรพิทักษ นาทันใจ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1523 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3545

669 ส.ต.ต. พรพิทักษ บุญลือชา ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2725 ผบ.หมู (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4073

670 ส.ต.ท. หญิง พรรณวิภา ติคํา ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1874 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0374

671 ด.ต. พรศักดิ์ ภูเพ็กซี่ ผบ.หมู (สส.) สน.บางยี่เรือ ปน.3-4232 ผบ.หมู (จร.) สน.ปากคลองสาน 1104 14205 0653

672 ส.ต.ต. พรศิริพีส ปองทัพไทย ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0546 ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0320

673 ส.ต.ท. พรอมโชค ทองเจริญ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0293 ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3508

674 ส.ต.ต. พฤติวุฒิ สุขเทศ ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2750 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-2057

675 ส.ต.ต. พลธนา สินพล ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0230 ผบ.หมู (ป.) สน.บางยี่เรือ ปน.3-4186

676 ส.ต.ต. พลภัทร เพ็ชรดวง ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2475 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1111 14202 0315

677 ส.ต.ท. พลวัฒน คํายางฉอง ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1834 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0285

678 ส.ต.ต. พลวัฒน จันทรทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1843 ผบ.หมู กก.สส. บก.น.5 1006 12204 0093

679 ด.ต. พลสรรค วงษพุทธิ์ ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี ปน.1-6413 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0056

680 ส.ต.ต. พลสินธุ ประเสริฐ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0666 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1845

        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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681 ส.ต.ท. พลอย เนื่องมัจฉา ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1688 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1685

682 ส.ต.ท. พลเอก อารียศรีสําอางค ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0549 ผบ.หมู (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6082

683 ส.ต.ต. พัชรพล พวงทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0349 ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1416

684 ส.ต.ท. พัฒนพงศ คาดสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สน.ดินแดง 1108 14202 0181 ผบ.หมู (สส.) สน.ดินแดง ปน.1-3202

685 ร.ต.ต. พัฒนา โชติกะคาม รอง สว.(สส.) สน.บางยี่ขัน ปน.3-3819 รอง สว.(ป.) สน.บางยี่ขัน ปน.3-3785

686 ส.ต.ท. พันธกานต ทะนันชัย ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2449 ผบ.หมู (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0220

687 ด.ต. พันเลิศ พันกอง ผบ.หมู (สส.) สน.บางโพ ปน.3-4686 ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0284

688 ส.ต.ต. พายัพ อุปฮาด ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0544 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0546

689 ด.ต. พิจักษ แกวบอสกุล ผบ.หมู (สส.) สน.ทองหลอ 1112 14204 0599 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.5 1007 12202 0042

690 ส.ต.ต. พิชญวัฒน กีรตธินบูลย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1494 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1836

691 ด.ต. พิชิต แสงเมล ผบ.หมู (จร.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-4378 ผบ.หมู (ป.) สน.ศาลาแดง 1114 14202 0651

692 ส.ต.ต. พิชิตพล กําจัดภัย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1519 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1862

693 ด.ต. พิเชฐ นวลศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0450 ผบ.หมู (ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0379

694 ส.ต.อ. พิเชษฐ ศรีสุวอ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.มีนบุรี ปศ.1373 ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี ปน.1-6416

695 ส.ต.อ. พิทักษ นรมาตย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2105 ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0365

696 ด.ต. พิทักษ พิยะภา ผบ.หมู (จร.) สน.บางพลัด ปน.3-3088 ผบ.หมู (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-2968

697 ร.ต.ต. พิทักษ เรืองฉาย รอง สว.(จร.) สน.บางเขน 1102 14205 0010 รอง สว.(ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6109

698 ส.ต.ต. พิทักษชัย โสภาพันธ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1759 ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน 1109 14202 0303

699 ส.ต.อ. พิทักษพงษ เผยศิริ ผบ.หมู (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3364 ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3511

700 ส.ต.ต. พินวัฒน นพพิบูลย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1477 ผบ.หมู (ป.) สน.เทียนทะเล 1116 14202 0233

        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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701 ส.ต.ต. พินิจ กลัดทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2696 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4682

702 ส.ต.อ. พินิจ นิยม ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2420 ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) สน.ทองหลอ 1007 12202 0128

703 ส.ต.ต. พินิจ มาลาวงษ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2452 ผบ.หมู(ป.) สน.ทุงมหาเมฆ ปน.2-3708

704 ส.ต.ต. พินิจพงษ นิลโคตร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0403 ผบ.หมู (ป.) สน.นิมิตรใหม 1102 14202 0830

705 ส.ต.ต. พิบูล มะวงษ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1419 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1703

706 ส.ต.ต. พิพัฒน มากุญชร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2053 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0640

707 ด.ต. พิพัฒน อาจยิ่ง ผบ.หมู (ป.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี 0708 14205 0058 ผบ.หมู  งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0372

708 ส.ต.ท. พิพัฒนพล ศรีเกษม ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0315 ผบ.หมู (ป.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3915

709 ส.ต.ต. พิภู คําชู ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1812 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0090

710 ส.ต.ต. พิศณุ วริกูล ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2305 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4656

711 ส.ต.ต. พิษณุ ตานะอาด ผบ.หมู (จร.) สน.ดินแดง ปน.1-3244 ผบ.หมู (ป.) สน.ดินแดง ปน.1-3167

712 ด.ต. พิษณุ พลเยี่ยม ผบ.หมู (จร.) สน.วังทองหลาง 1102 14205 1537 ผบ.หมู (จร.) สน.นิมิตรใหม 1102 14205 0914

713 ส.ต.ท. พิษณุ มั่นคง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0436 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1741

714 ส.ต.ท. พิสิทธิ์ พาหนองแวง ผบ.หมู งานธรุการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0399 ผบ.หมู(จร.) สน.พญาไท ปน.1-4205

715 ส.ต.ต. พีรพงษ สดมพฤกษ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2282 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0250

716 ส.ต.ต. พีรวัฒน ศรีเกษตร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1844 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1886

717 ส.ต.ต. พีรวิชญ เจกจั่น ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0298 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0062

718 จ.ส.ต. พีระพงษ ปรีชากรสกุล ผบ.หมู (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0077 ผบ.หมู (จร.) สน.บางพลัด ปน.3-3093

719 ส.ต.ท. พีระพงษ ภูสําเภา ผบ.หมู กก.ดส. 1000 12202 0061 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-2064

720 ส.ต.ท. พีระพงษ ศรีวิเศษ ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-4959 ผบ.หมู (สส.) สน.นิมิตรใหม 1102 14204 0859

        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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721 ส.ต.ท. พีระพัฒน ศรีภักดี ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0651 ผบ.หมู(จร.) สน.ดอนเมือง 1102 14205 1310

722 ส.ต.ต. พีระพันธ บัวศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2248 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.6 1008 12202 0031

723 ส.ต.ท. พีระศักดิ์ วังศธรหวาน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1710 ผบ.หมู กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0211

724 ส.ต.ต. พุทธาวุธ กาศอุดม ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2683 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1876

725 ส.ต.ต. พูริวัฒน กาติน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0142 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1873

726 ด.ต. หญิง เพ็ชรลัดดา ดิษฐเจริญ ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1866 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0441

727 ส.ต.ท. เพทาย ประสงคเจริญ ผบ.หมู (สส.) สน.ดินแดง ปน.1-3204 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4113

728 ส.ต.ต. ไพชยนต บัวนอย ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0337 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3104

729 ส.ต.ท. ไพศาล เจริญทอง ผบ.หมู งานธรุการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0393 ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1388

730 ส.ต.ท. ฟยรุส สะเหรม ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1311 ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0113

731 ด.ต. ภคกรณ พวงจําปา ผบ.หมู (ป.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3051 ผบ.หมู (ป.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4294

732 ส.ต.ต. ภคพัฒน อักษรเนียม ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1540 ผบ.หมู (ป.) สน.บึงกุม 1102 14202 0755

733 ส.ต.ต. ภควตั แกววันทา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0213 ผบ.หมู กองรอยปฏบิัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1263

734 ส.ต.ต. ภควตั ขําเขียว ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1621 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1911

735 ส.ต.ต. ภัทรเพ็ญชาติ เพียการุณ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1533 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3177

736 ส.ต.ต. ภัทรวุฒิ ปนแกว ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1686 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3156

737 ส.ต.ต. ภัทรสรณ สุวรรณสินธุ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2218 ผบ.หมู (ป.) สน.สุวินทวงศ 1110 14202 0076

738 ส.ต.ต. ภัทรินทร เชี่ยวชาญ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0113 ผบ.หมู (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0206

739 ส.ต.ท. ภากร ศรีฤกษ ผบ.หมู (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-3002 ผบ.หมู (สส.) สน.บางพลัด ปน.3-3055

740 ส.ต.ต. ภาคภูมิ บุตรศรีภูมิ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0594 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1811

        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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741 ส.ต.ท. ภาคภูมิ เพ็ชรใสดี ผบ.หมู (จร.) สน.สําเหร ปน.3-4486 ผบ.หมู (จร.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-5559

742 ส.ต.ต. ภาคภูมิ เสียงเสนาะ ผบ.หมู (จร.) สน.ยานนาวา ปน.2-4056 ผบ.หมู (จร.) สน.เพชรเกษม 1104 14205 0335

743 ส.ต.ท. ภาคภูมิ โอชารส ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2258 ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3425

744 ส.ต.ท. ภาคิน ลือเรือง ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1280 ผบ.หมู (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4074

745 ส.ต.ต. ภาณุ ภูแมนเขียน ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2372 ผบ.หมู (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1002

746 ส.ต.ต. ภาณุกร ศิริ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2078 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1111 14202 0225

747 ส.ต.ต. ภาณุพงศ นุชนงค ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2742 ผบ.หมู (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0093

748 ส.ต.ท. ภาณุวัฒน สิงหสม ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12301 1039 ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1115

749 ส.ต.ท. ภาณุวัฒน สุวรรณาลัย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0216 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1928

750 ส.ต.ต. ภานุเดช คชาทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0241 ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1751

751 ส.ต.ท. ภานุพงศ เจิมจุติธรรม ผบ.หมู (ป.) สน.ปากคลองสาน 1115 14202 0267 ผบ.หมู (ป.) สน.บุคคโล 1115 14202 0213

752 ส.ต.ต. ภานุพงษ วิชัย ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2661 ผบ.หมู (ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6474

753 ส.ต.ต. ภานุพันธ สมัตถะ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1773 ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี 1110 14202 0399

754 ส.ต.ท. ภานุวฒัน เกนทา ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1902 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0229

755 ส.ต.ต. ภานุวฒัน ยานะฝน ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0519 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1914

756 ส.ต.ต. ภานุวฒัน สรางโศก ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0697 ผบ.หมู (ป.) สน.บุคคโล 1115 14202 0319

757 ส.ต.ท. ภานุวฒัน แสงคํา ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0765 ผบ.หมู กลุมงานสอบสวน บก.สส. 1012 12301 0174

758 ส.ต.ต. ภาสกร บัวอวม ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1774 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1111 14202 0222

759 ส.ต.ท. ภาสกร พลอามาตย ผบ.หมู (ป.) สน.รมเกลา 1103 14202 0330 ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1004 12202 0105

760 ส.ต.ท. ภาสกรณ ใจตา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2161 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1744

        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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761 ส.ต.ท. ภาสพงศ เชื้อหนาย ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12301 1042 ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1076

762 ส.ต.ต. ภาสวชิญ อยูปรางค ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1772 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0092

763 จ.ส.ต. ภุชงค ครองงาม ผบ.หมู (สส.) สน.คลองตัน 1112 14204 0628 ผบ.หมู (ป.) สน.หวยขวาง ปน.1-3288

764 ส.ต.ท. ภุชงค ประมนต ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0255 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดกระบัง 1110 14202 0306

765 ด.ต. ภุมพงศ วิไล ผบ.หมู (จร.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2813 ผบ.หมู (สส.) สน.บางกอกใหญ ปน.3-4818

766 ส.ต.ต. ภูชิชย นรินทร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2293 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6261

767 ด.ต. ภูมิพัฒน จัยสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สน.ทาขาม ปน.3-2663 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.9 1011 12202 0041

768 ส.ต.ต. ภูเมธ เดชาวสุสิน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0106 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1728

769 ด.ต. ภูวดล จันลาวงศ ผบ.หมู (ปจว.คด.)(ส.) สน.หนองคางพลู 1104 14301 0490 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองคางพลู 1116 14202 0626

770 ร.ต.ต. ภูวดล เนื่องชมภู รอง สว.(อก.) สน.สุวินทวงศ 1110 14301 0069 รอง สว. (ป.) สน.สุวินทวงศ 1110 14202 0123

771 ส.ต.ต. ภูวนัท พัฒสิน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2154 ผบ.หมู (จร.) สน.บางรัก ปน.2-4243

772 ส.ต.ต. ภูวนาถ นุยแกว ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2149 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน 1109 14202 0527

773 ส.ต.ต. ภูวเนตร กลมวงค ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1623 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1881

774 ส.ต.ต. ภูวไนย มนทิราลัย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2185 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1712

775 ส.ต.ท. ภูวิวฒัน ไชยอักษร ผบ.หมู งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0963 ผบ.หมู (จร.) สน.บางรัก ปน.2-4235

776 ส.ต.อ. มงคล ปุดจักร ผบ.หมู (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5508 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก 1113 14202 0175

777 ส.ต.อ. มงคล พิมวัน ผบ.หมู (จร.) สน.บางเสาธง ปน.3-3751 ผบ.หมู (สส.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4366

778 ด.ต. มงคล สิทธิขจรสกุล ผบ.หมู กก.สส.3 บก.สส. 1012 12204 0100 ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ 1113 14202 0238

779 ส.ต.ท. หญิง มณฑิรา เหมืองใจมา ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1888 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0339

780 ด.ต. มณเฑียร โพธิ์ศรี ผบ.หมู (จร.) สน.บางกอกนอย ปน.3-4974 ผบ.หมู (สส.) สน.บวรมงคล ปน.3-4726

        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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781 ด.ต. มณี คุมกัน ผบ.หมู กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0074 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0059

782 ส.ต.ต. มนตรี โมฬา ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1622 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว 1109 14202 0614

783 ส.ต.ท. มนตรี สุดเนตร ผบ.หมู (ป.) สน.ประเวศ 1111 14202 0399 ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0106

784 ร.ต.ต. มนตรี หนูยิ้มซาย รอง สว.(สส.) สน.ประเวศ 1111 14204 0409 รอง สว.(อก) ฝอ.บก.น.4 1006 12301 0023

785 ส.ต.ท. มนุเชษฐ วันสา ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0415 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0526

786 ด.ต. มนูญ ชาตัน ผบ.หมู (จร.) สน.ทาขาม 1104 14205 0549 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.9 1011 12202 0040

787 ด.ต. มนูญ บํารุงตา ผบ.หมู (เวรบริการ)(ส.) สน.มีนบุรี ปน.1-6437 ผบ.หมู (สส.) สน.สุวินทวงศ 1110 14204 0146

788 ส.ต.ท. หญิง มัชฌิมา สินพิบูลย ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1936 ผบ.หมู งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0397

789 ด.ต. มาโนทย สุวรรณถาวร ผบ.หมู (สส.) สน.บึงกุม 1102 14204 0683 ผบ.หมู (จร.) สน.บึงกุม 1102 14205 0723

790 ส.ต.ท. มารุติ พาพรหมฤทธิ์ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2412 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0503

791 ด.ต. มีชัย เพียรกสิกรรม ผบ.หมู (จร.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2836 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0191

792 ส.ต.ท. เมธัส เชื้อแพง ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0352 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0214

793 ส.ต.ท. เมธิชัย บุญทวี ผบ.หมู (จร.) สน.ลาดพราว 1102 14205 1529 ผบ.หมู (ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0376

794 ส.ต.ต. เมธี คงรอด ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2482 ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3507

795 ด.ต. เมธี จุกจันทร ผบ.หมู (ป.) สน.รมเกลา 1103 14202 0344 ผบ.หมู (สส.) สน.รมเกลา 1103 14204 0445

796 จ.ส.ต. ยรรยงค ถิ่นละออ ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1383 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0257

797 ส.ต.ต. ยศธร ทรัพยดาว ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1853 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3160

798 จ.ส.ต. ยศพนธ คําดี ผบ.หมู (สส.) สน.ปากคลองสาน 1115 14204 0166 ผบ.หมู (สส.) สน.ลุมพินี ปน.2-2926

799 จ.ส.ต. ยุทธชัย เกษสุริยงค ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0301 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0187

800 ส.ต.ท. ยุทธนา ชุนสาย ผบ.หมู (ป.) สน.ลุมพินี 1112 14202 0403 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-2040

        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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801 ส.ต.ต. ยุทธนา บุญศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2701 ผบ.หมู (ป.) สน.เทียนทะเล 1116 14202 0218

802 ด.ต. ยุทธนา แสงทองสี ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0147 ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) สน.ทาเรือ 1007 12202 0094

803 ส.ต.ต. ยุทธพิชัย จงจิตร ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2756 ผบ.หมู (ป.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2886

804 ส.ต.ต. ยุทธพิชัย เฉ่ือยนิ่ม ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2707 ผบ.หมู (ป.) สน.จรเขนอย 1110 14202 0491

805 ส.ต.ท. ยุทธภูมิ ธรรมโม ผบ.หมู (สส.) สน.ปากคลองสาน ปน.3-4599 ผบ.หมู (สส.) สน.บางขุนนนท ปน.3-5047

806 ส.ต.ต. ยุทธศักดิ์ กองหลา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1824 ผบ.หมู (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6073

807 ส.ต.ท. ยุทธศักดิ์ ไชยเหล็ก ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2358 ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี 1110 14202 0298

808 ส.ต.ต. ยุทธศาสตร พันธบุญ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0482 ผบ.หมู กก.มาตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1491

809 ด.ต. โยธิน มีสุข ผบ.หมู (สส.) สน.ประเวศ ปน.2-2213 ผบ.หมู (ป.) สน.ประเวศ ปน.2-4899

810 ส.ต.ต. รชต ประสานศรี ผบ.หมู งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0642 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0362

811 ส.ต.ต. รชา ธนิทธิกิตติกุล ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0531 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองจอก ปน.1-4003

812 ส.ต.ต. รณกฤต สินเจริญ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0146 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1905

813 ส.ต.ท. รวี แกวเทพ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2456 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0258

814 ส.ต.ท. ระพีพัฒน นันดี ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1300 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดกระบัง 1110 14202 0454

815 ส.ต.อ. ระพีพัฒน อุนวงค ผบ.หมู (สส.) สน.ธรรมศาลา 1114 14204 0157 ผบ.หมู (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5872

816 ส.ต.ต. รังสรรค ขันวิเศษ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2355 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4159

817 จ.ส.ต. หญิง รัชญา ลูกมณี ผบ.หมู กลุมงานสอบสวน บก.สส. 1012 12301 0172 ผบ.หมู บก.สส. 1012 12301 0003

818 ด.ต. รัชเดช มหายศนันท ผบ.หมู (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5885 ผบ.หมู กก.ดส. 1000 12202 0418

819 ส.ต.ต. รัชตพงศ ศรีไกรเจริญกุล ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0739 ผบ.หมู (ป.) สน.ฉลองกรุง 1103 14202 0015

820 ส.ต.ต. รัชตะพงษ โคตะมา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1492 ผบ.หมู (ป.) สน.ประเวศ 1111 14202 0389

        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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821 ส.ต.ต. รัชพงศ ทิพยอัครสกุล ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2651 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0260

822 ส.ต.ท. รัชพล กางสี ผบ.หมู งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0890 ผบ.หมู (ป.) สน.หลักสอง ปน.3-4067

823 ส.ต.ท. รัชพล วรรณดี ผบ.หมู (พม.)(ป.) สน.บางคอแหลม ปน.3-4643 ผบ.หมู (สส.) สน.บุคคโล ปน.3-3593

824 ส.ต.ต. รัฐนนท หัสรินทร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0625 ผบ.หมู (ป.) สน.บวรมงคล 1009 12202 0098

825 ส.ต.ต. รัฐพงศ พงศพัฒน ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1723 ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา ปน.2-4432

826 ส.ต.ท. รัฐพงษ ยิงยอม ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0181 ผบ.หมู (สส.) สน.แสมดํา 1116 14204 0158

827 ส.ต.ต. รัฐพล มัจฉา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1555 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1832

828 ส.ต.ต. รัฐภัทร จริยาปรีชานนท ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2115 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0171

829 ส.ต.ท. รัตนชัย เชาวมานพ ผบ.หมู (ป.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2389 ผบ.หมู (จร.) สน.บางมด ปน.3-2643

830 ส.ต.ต. รัตนชาติ สมุทรโคตา ผบ.หมู งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1135 ผบ.หมู กองรอยปฏบิัติการพิเศษที่ 1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1187

831 ส.ต.ต. รัตนพงษ บุผาง ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0810 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0485

832 ส.ต.ท. รัตนพล นิลภูมิ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2400 ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) สน.สายไหม 1004 12202 0172

833 ส.ต.ต. ราชภมูิ ออนศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0777 ผบ.หมู (ป.) สน.บวรมงคล 1009 12202 0099

834 ส.ต.ท. ราชันย สอนคาํ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2236 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0116

835 ส.ต.ต. รุงโรจน ติ๊บเปา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0162 ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) สน.สายไหม 1004 12202 0173

836 ส.ต.ต. รุงโรจน เนยชนะ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0615 ผบ.หมู (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0098

837 ส.ต.ต. รุงโรจน รักษาแกว ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1489 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6936

838 ส.ต.ต. รุจิภาส จําปาทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2350 ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-3664

839 ส.ต.ท. เรืองตระกูล อุเทศ ผบ.หมู (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3382 ผบ.หมู (สส.) สน.บางชัน ปน.1-4835

840 ส.ต.ต. ฤทธิเกียรติ ตุนคําแดง ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1352 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0490

        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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841 ส.ต.ต. ฤทธิชัย หุมอาจ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2333 ผบ.หมู (พงว.)(ป.) สน.บางเขน ปน.1-6265

842 ส.ต.ต. ฤทธิพร แสนสุข ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0698 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1927

843 ส.ต.ต. ฤทธิรงค โฮมแพน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1604 ผบ.หมู (ป.) สน.นิมิตรใหม 1102 14202 0925

844 ส.ต.ต. ลภัส กุลณา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1461 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1759

845 ด.ต. หญิง ลัดดา ใจใหญ ผบ.หมู กก.ดส. 1000 12202 0430 ผบ.หมู (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0099

846 ร.ต.อ. ลือชัย ปาเขียว รอง สว.(สส.) สน.ราษฎรบูรณะ ปน.3-2339 รอง สว.(ป.) สน.ราษฎรบูรณะ ปน.3-5390

847 ส.ต.ต. วงศกร บุตรแสนลี ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2296 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3561

848 ส.ต.ต. วงศธวชั ดวงคง ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2680 ผบ.หมู (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-3002

849 ส.ต.ต. วชิรวทิย คําเอี่ยม ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1634 ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา ปน.2-4458

850 ส.ต.ต. วชิรวทิย เครือธิ ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0729 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1926

851 ส.ต.ท. วชิรวนิทร กวินวิศิษฏ ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0840 ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3388

852 ส.ต.ต. วณายง ธรรมทัตโต ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0833 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1921

853 ส.ต.ต. วทัญู ทิพยสอน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2103 ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2458

854 ส.ต.ท. วนัส อุดมลาภ ผบ.หมู (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5891 ผบ.หมู (สส.) สน.หวยขวาง 1108 14204 0329

855 จ.ส.ต. วรงคพร ทรงพร ผบ.หมู งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1087 ผบ.หมู(ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4562

856 ด.ต. วรชัย เจนกอเกียรติกุล ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0132 ผบ.หมู (ป.) สน.วัดพระยาไกร 1112 14202 0419

857 ส.ต.ต. วรพงศ เอี่ยมปราณีต ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5960 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ 1112 14202 0444

858 ส.ต.ต. วรพจน วงเวียน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1612 ผบ.หมู (ป.) สน.ภาษีเจริญ 1116 14202 0560

859 ร.ต.ท. วรรณพ มหาวังสวัสดิ์ รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0488 รอง สว.(จร) งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1750

860 ส.ต.อ. หญิง วรรณิสา ศรีหงษ ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2571 ผบ.หมู (ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-2883

        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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861 ส.ต.ต. วรวุฒิ ทองแยม ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2415 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1704

862 ส.ต.ต. วรวุฒิ ศรีจันทร ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2734 ผบ.หมู (ป.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2853

863 ส.ต.ท. วรสิทธิ์ ราษี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2465 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0422

864 ส.ต.ต. วรัชธร ชนนณัทกรณ ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0756 ผบ.หมู (ป.) สน.พลับพลาไชย 1 1113 14202 0248

865 ส.ต.ต. วรากร นาเวชย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2100 ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-6801

866 ส.ต.ต. วรากร แพรเขียว ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1781 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1731

867 ด.ต. วราพงษ จันทรโคตร ผบ.หมู (ป.) สน.หลักสอง ปน.3-5481 ผบ.หมู (จร.) สน.หลักสอง ปน.3-4138

868 ส.ต.ท. วราพล พุมพวง ผบ.หมู งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0922 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4667

869 ส.ต.ท. วราพล เวนบาป ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2783 ผบ.หมู(ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0096

870 ส.ต.ต. วรายุทธ เงินกรม ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0672 ผบ.หมู (ป.) สน.สุวินทวงศ 1110 14202 0125

871 ส.ต.อ. วรายุทธ พวงทอง ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12301 0875 ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12202 0897

872 ส.ต.ต. วราวัฒน แสนเฟย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0207 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1882

873 ส.ต.ต. วราวุฒิ ภูดินดาน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0229 ผบ.หมู (ป.) สน.บางคอแหลม 1115 14202 0276

874 ส.ต.ต. วราวุฒิ ศิวไิล ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.ดอนเมือง ปศ.1367 ผบ.หมู (ป.) สน.หวยขวาง ปน.1-3275

875 ส.ต.ท. วราวุธ สุมงคล ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0270 ผบ.หมู ศฝร. 1000 12202 0177

876 ส.ต.ต. วรุฒ ภาพชมภู ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1651 ผบ.หมู (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4080

877 ส.ต.ต. วศิน บุญชื่น ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0584 ผบ.หมู (ป.) สน.ปากคลองสาน 1010 12202 0123

878 ส.ต.ต. วสันต คลังนอก ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0841 ผบ.หมู (ป.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-4306

879 ส.ต.ต. วสันต จันทา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0181 ผบ.หมู (จร.) งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1866

880 ส.ต.ท. วสันต พูนเพ่ิม ผบ.หมู (ปชส.)(ป.) สน.สําราญราษฎร ปน.1-5085 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ ปน.2-3734

        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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881 ส.ต.ต. วสันต สังขทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1847 ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5188

882 ส.ต.ต. วสันต หวงัทางมี ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2112 ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน 1109 14202 0445

883 ส.ต.ท. วสันตพรรษ เลิศเมือง ผบ.หมู (จร.) สน.สุทธิสาร 1102 14205 1588 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0092

884 ส.ต.ต. วสิทธิ์ อรุณรัตน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0237 ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3516

885 ด.ต. วะสันธ เขาแกว ผบ.หมู (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5829 ผบ.หมู(สส.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5948

886 ส.ต.ต. วัชรพงศ แกวประเสริฐ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0585 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1814

887 ส.ต.ต. วัชรพงษ ดวงมณีย ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1625 ผบ.หมู (ป.) สน.บวรมงคล 1009 12202 0101

888 ส.ต.ท. วัชรพงษ ทําพะพันนะ ผบ.หมู (ป.) สน.ประเวศ 1111 14202 0386 ผบ.หมู(จร.) สน.ประเวศ ปน.2-4763

889 ส.ต.ท. วัชรพงษ อินแผลง ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0398 ผบ.หมู (จร.) สน.คันนายาว ปน.1-6676

890 ส.ต.ต. วัชรพนธ รอดเจียม ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2109 ผบ.หมู(ป.) สน.บางซื่อ ท.269

891 ส.ต.ท. วัชรพล พานทอง ผบ.หมู (ป.) สน.สําราญราษฎร ปน.1-5081 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ ปน.2-3709

892 ส.ต.ต. วัชรพล เพชรสีขาว ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0808 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3175

893 ส.ต.ต. วัชรศิน ตันชนะประดิษฐ ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2640 ผบ.หมู (สส.) สน.บางพลัด ปน.3-3059

894 ส.ต.ต. วัชระ เกตุคางพลู ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0178 ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา 1112 14202 0428

895 ส.ต.ท. วัชระ ขัดคําวงศ ผบ.หมู งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0910 ผบ.หมู (ป.) สน.จรเขนอย 1110 14202 0319

896 ส.ต.ต. วัชระ จันทะแฝก ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0140 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดกระบัง ปน.2-4843

897 ส.ต.ต. วัชระ ชัยธนะภิญโญ ผบ.หมู งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1208 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0649

898 ส.ต.ต. วัชระ ตะอาย ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0488 ผบ.หมู (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4409

899 ส.ต.ท. วัชระ ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5328 ผบ.หมู (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5461

900 ส.ต.ต. วัชรัศนิ์ ธนวัฒนโชติไชย ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2349 ผบ.หมู (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0224

        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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901 ด.ต. วัชรากร นนทพรหม ผบ.หมู ศฝร. 1000 12202 0201 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0185

902 ส.ต.ต. วัชรากรณ จงปตนา ผบ.หมู (จร.) สน.คลองตัน ปน.2-3641 ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3567

903 ส.ต.ต. วัชรายุทธ ชาชุมวงค ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0671 ผบ.หมู กก.มาตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1463

904 ส.ต.ต. วัชริศ กุลทิพย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2085 ผบ.หมู กองรอยปฏบิัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1238

905 ส.ต.ท. วัชริศ ผุดผาด ผบ.หมู (สส.) สน.พญาไท ปน.1-4153 ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน 1112 14202 0614

906 ส.ต.ต. วัชริศ ลีแสน ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2353 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1788

907 ส.ต.ท. วัฒกานต อุเทนกุล ผบ.หมู (จร.) งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0967 ผบ.หมู  กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0071

908 ส.ต.ท. วัฒน วรรณทวี ผบ.หมู (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5914 ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส. 1012 12301 0143

909 ส.ต.ท. วัฒนชัย ทาวแกว ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1518 ผบ.หมู (ป.) สน.หวยขวาง ปน.1-3294

910 ส.ต.ต. วัฒนชัย ผาดี ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2111 ผบ.หมู(ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1797

911 ส.ต.ท. วัฒนา พรหมอุน ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0485 ผบ.หมู (ป.) สน.นิมิตรใหม 1102 14202 0820

912 ส.ต.ท. วัฒนา สุภีระ ผบ.หมู (ป.) สน.พญาไท ปดพ.1642 ผบ.หมู (สส.) สน.พญาไท ปน.1-4153

913 ส.ต.ต. วันเฉลิม นามบุรี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1859 ผบ.หมู (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3307

914 ส.ต.ต. วันชนะ ปรีชา ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0706 ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.บางเขน ปน.1-6282

915 ส.ต.อ. วันชัย จันทรแดง ผบ.หมู (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-3002 ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) สน.ทองหลอ 1007 12202 0127

916 ส.ต.อ. วันชัย แฝกสิน ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5203 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-1983

917 ด.ต. วันนพ แกวบุญเรือง ผบ.หมู (ป.) สน.หวยขวาง ปน.1-3314 ผบ.หมู (ธร.)(สส.) สน.หวยขวาง ปน.1-3345

918 จ.ส.ต. หญิง วันเพ็ญ ไผสระนอย ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12301 0882 ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12202 0888

919 ส.ต.อ. หญิง วันเพ็ญ แสงสิมมา ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2584 ผบ.หมู (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0477

920 ส.ต.ต. วัลลภ ทิทา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1517 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4674

        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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921 ส.ต.ต. วาทิต สังขขาว ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2380 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4672

922 ส.ต.ท. หญิง วาสนา พลโคตร ผบ.หมู ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0019 ผบ.หมู กก.ดส. 1000 12202 0430

923 จ.ส.ต. หญิง วิจิตรา แสงศรี ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0181 ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1750

924 ด.ต. วิชัย เลื่อนจันทร ผบ.หมู งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12301 0883 ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1259

925 จ.ส.ต. วิชาญ เพชรมณี ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1263 ผบ.หมู (ป.) สน.ดินแดง ปน.1-3168

926 ส.ต.อ. วิชิต เนตรพล ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4275 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0178

927 ส.ต.ท. วิเชียร ภาษี ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0795 ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปดพ.2138

928 ส.ต.ต. วิทยา เกตุมาตย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1511 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0336

929 ส.ต.ท. วิทยา อาจลอบ ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4934 ผบ.หมู (จร.) สน.พหลโยธิน 1102 14205 1453

930 ด.ต. วิทยากร เชาวลิตถวิล ผบ.หมู (สส.) สน.หวยขวาง ปน.1-3337 ผบ.หมู (ป.) สน.หวยขวาง ปน.1-3325

931 ส.ต.ต. วิทวัส นามพร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0183 ผบ.หมู (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5368

932 ส.ต.ต. วิทวัส บุญประกอบ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1831 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0269

933 ส.ต.ต. วิธวัฒน จันทะบูรณ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1676 ผบ.หมู (ป.) สน.บางมด 1115 14202 0386

934 ส.ต.ท. วิระพันธ เกลี้ยงไธสงค ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1575 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1109 14202 0364

935 ส.ต.ท. วิรัญ ชัยบุรีโอภาส ผบ.หมู (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0098 ผบ.หมู (จร.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2525

936 ส.ต.ท. วิโรจน บัวศรี ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1312 ผบ.หมู  กก.สส.4 บก.สส. 1012 12204 0123

937 ด.ต. หญิง วิลาวัลย โอชวชิ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0304 ผบ.หมู ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0525

938 ส.ต.ท. วิวัฒน อาจสิงห ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2326 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0448

939 ส.ต.ต. วิวิธชัย บุญศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0820 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1111 14202 0306

940 ส.ต.ต. วิศัลย ยังคาํมั่น ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0222 ผบ.หมู (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-2992

        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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941 ส.ต.ท. วิศิษฏ ภิรมยเอี่ยม ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0408 ผบ.หมู(ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0062

942 ด.ต. วิเศษ คําเติม ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0134 ผบ.หมู (สส.) สน.อุดมสุข 1103 14204 0273

943 ส.ต.ท. วิษณุ เกตุวิชา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0174 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4145

944 ส.ต.ท. วิสูตร ผดุง ผบ.หมู (ป.) สน.ยานนาวา 1113 14202 0332 ผบ.หมู (จร.) สน.วังทองหลาง 1102 14205 0375

945 ส.ต.ต. วีรพงษ บุญญะพันธ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2097 ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา ปน.2-4424

946 ส.ต.ท. วีรพงษ ยี่สุนแกว ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2403 ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1050

947 ส.ต.ต. วีรวัช อินทรเนตร ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0847 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-2073

948 ส.ต.ต. วีรวัฒน หลักไชย ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2222 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0166

949 ส.ต.ต. วีรศักดิ์ ตะคํา ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1586 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4160

950 ส.ต.ท. วีระชัย ออนสะอาด ผบ.หมู กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0053 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0076

951 ส.ต.ต. วีระพงษ ทองพะวา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2462 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน 1109 14202 0333

952 ส.ต.ท. วีระยุทธ คําผา ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0792 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4305

953 ส.ต.ท. วุชธชัย บุตรงาม ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1414 ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1154

954 ส.ต.ต. ไวทยา ใหลหาโคตร ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0791 ผบ.หมู (ป.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2873

955 ส.ต.ท. ศตวรรษ สนิทชน ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1810 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ ปน.2-3740

956 ด.ต. ศรชัย จิตตงามขํา ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6944 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4297

957 ส.ต.ต. ศรรกฏยิพงศ หมื่นสอน ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1719 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0063

958 ส.ต.ต. ศรัญู ลอยคลัง ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2730 ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5192

959 ส.ต.ท. ศรัณย ตาสี ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0239 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4148

960 ส.ต.ต. ศรัณย ศุภผล ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2300 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3145

        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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961 ส.ต.ท. ศรายุทธ จิตรเพชร ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา 1112 14202 0424 ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0599

962 ส.ต.ต. ศรายุทธ อะสุรินทร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0577 ผบ.หมู (ป.) สน.ปากคลองสาน 1010 12202 0129

963 ส.ต.อ. ศรายุทธ อักษร ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2389 ผบ.หมู (ป.) สน.ลุมพินี 1112 14202 0406

964 ส.ต.ต. ศราวิน บุญแยม ผบ.หมู (จร.) สน.บวรมงคล 1009 12205 0122 ผบ.หมู (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2663

965 ส.ต.ท. ศราวุฒิ ไชยพร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0592 ผบ.หมู (ป.) สน.รมเกลา 1103 14202 0377

966 ส.ต.ท. ศราวุฒิ เมืองมูล ผบ.หมู (ป.) สน.ยานนาวา ปน.2-3917 ผบ.หมู (สส.) สน.ยานนาวา ปน.2-4006

967 ส.ต.ท. ศราวุฒิ ลมูลพงษ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1432 ผบ.หมู (ป.) สน.บึงกุม 1102 14202 0766

968 ส.ต.ท. ศราวุฒิ สีคําดี ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2335 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4151

969 ส.ต.ต. ศราวุธ ขมิ้นขาว ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2278 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1891

970 ส.ต.ต. ศราวุธ ทองหิน ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2476 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1707

971 ส.ต.ท. ศราวุธ หลักดาน ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา ปน.2-4424 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4126

972 ด.ต. ศรีมงคล สีดาจันทร ผบ.หมู (สส.) สน.ทองหลอ ท.209 ผบ.หมู (สส.) สน.บางโพ 1108 14204 0155

973 ส.ต.ท. ศะรันต ศรีมวง ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0746 ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน 1109 14202 0441

974 ด.ต. ศักดา อาจยิ่ง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0147 ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0469

975 ด.ต. ศักดิ์ชัย เหลามีผล ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0134 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0410

976 ส.ต.ท. ศักดิ์ชัย อมรภัคไพศาล ผบ.หมู (ป.) สน.บางกอกนอย 1114 14202 0441 ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0437

977 ส.ต.ต. ศักดิ์ดา ตันโห ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0800 ผบ.หมู(ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1768

978 ส.ต.ท. ศักดิ์ดา หันสมร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1637 ผบ.หมู (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4403

979 ส.ต.ท. ศักดิพงศ โสมนัด ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1689 ผบ.หมู (ป.) สน.นิมิตรใหม 1102 14202 0824

980 ส.ต.ต. ศักดิ์พล สมประสงค ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0638 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1875

        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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981 ส.ต.ท. ศักดิ์สกุล นุมถึก ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0226 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดกระบัง 1110 14202 0466

982 ส.ต.ท. ศาศวัต ปญญารมย ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0599 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0480

983 ส.ต.ต. ศาสตริน โพลงเงนิ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1626 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1865

984 ส.ต.ต. ศาสนรินทร สมลา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0196 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4162

985 ส.ต.ต. ศิรวิทย เนตรไสว ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0845 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1902

986 ส.ต.ท. ศิริชัย ศรีหนู ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0817 ผบ.หมู(ป.) สน.บางกอกนอย 1114 14202 0435

987 ส.ต.ท. ศิริพงษ แกวขวัญ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1580 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0048

988 ร.ต.ต. หญิง ศิริรัตน ทัพมงคล รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0031 รอง สว. (จร) งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12202 0867

989 ส.ต.ต. ศิริวัฒน กางสําโรง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2137 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1763

990 ส.ต.ท. ศิริศักดิ์ ญาติปราโมทย ผบ.หมู (ปชส.)(ป.) สน.พญาไท ปน.1-4143 ผบ.หมู (จร.) สน.พญาไท ปน.1-4195

991 ส.ต.ท. ศิริศักดิ์ ศรีนวน ผบ.หมู (จร.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4638 ผบ.หมู (จร.) สน.ประชาชื่น 1102 14205 1446

992 ส.ต.ต. ศิลา บัวขาว ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0101 ผบ.หมู ศฝร. 1000 12202 0196

993 ส.ต.ต. ศิวกร จันทรวิเศษ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0186 ผบ.หมู (ป.) สน.สุทธิสาร 1109 14202 0422

994 ส.ต.ต. ศิวณัฐ นนทศิลา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0566 ผบ.หมู (ป.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3039

995 ส.ต.ต. ศิวดล เสนาะกลาง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2255 ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4533

996 ส.ต.ท. ศิวพันธ คลายอักษร ผบ.หมู (จร.) สน.พญาไท ปน.1-7389 ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3512

997 ส.ต.ต. ศิวภาค พานทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2214 ผบ.หมู กองรอยปฏบิัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1255

998 ส.ต.ท. ศิวา ชินฝน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0461 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1721

999 ส.ต.ท. ศิวานนท สืบสวน ผบ.หมู (ป.) สน.หลักสอง ปน.3-5460 ผบ.หมู (จร.) สน.หลักสอง ปน.3-4141

1000 ด.ต. ศุภกร ไกลวิริยะพลไพศาล ผบ.หมู (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6098 ผบ.หมู (สส.) สน.สายไหม 1004 12204 0125

        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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1001 ส.ต.ต. ศุภกร ดําประภา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2384 ผบ.หมู(ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 0971

1002 ส.ต.ต. ศุภกิตติ์ แกวศรีจันทร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1846 ผบ.หมู (ป.) สน.บุปผาราม ปน.3-3243

1003 ส.ต.อ. ศุภชัย กุณโฮง ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0494 ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0721

1004 ส.ต.ต. ศุภชัย เจริญ ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2692 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0132

1005 ส.ต.ท. ศุภชัย ดวงมุสิก ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ 1112 14202 0442 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว 1109 14202 0610

1006 ส.ต.ท. ศุภภกัดิ์ สีตาวัน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0346 ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1738

1007 ส.ต.ท. หญิง ศุภรัตน ใจคํา ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1897 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0144

1008 ส.ต.ต. ศุภฤกษ ลอมปญญา ผบ.หมู (จร.) สน.ดุสิต 1102 14205 1327 ผบ.หมู (จร.) สน.หวยขวาง 1102 14205 1593

1009 จ.ส.ต. ศุภวตัร ลาภอันประเสริฐ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0294 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0197

1010 ส.ต.ท. สกล ภูครองนาค ผบ.หมู กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0080 ผบ.หมู (ป.) สน.ตลิ่งชัน 1114 14202 0623

1011 ส.ต.ต. สงกรานต ดวงพิทักษ ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2720 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1743

1012 ด.ต. สงกรานต ใบมงคล ผบ.หมู (สส.) สน.คลองตัน ปน.2-3596 ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3566

1013 ส.ต.อ. สงกรานต ไพคํานาม ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.ดุสิต ปน.1-3049 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4128

1014 ส.ต.ต. สนามชน ลี้กุล ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2666 ผบ.หมู (สส.) สน.เตาปูน ปน.1-4725

1015 ด.ต. สม สุขพัฒนาการ ผบ.หมู (สส.) สน.คลองตัน 1112 14204 0627 ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3564

1016 ด.ต. สมเกียรติ บุญขวัญ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0287 ผบ.หมู ศฝร. 1000 12202 0194

1017 ด.ต. สมเกียรติ ภักตรบํารุง ผบ.หมู บก.น.8 1010 12301 0001 ผบ.หมู บก.น.3 1005 12301 0002

1018 ส.ต.ต. สมเกียรติ สายพัฒน ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2440 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1111 14202 0307

1019 ส.ต.ท. สมคิด จรดรัมย ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0655 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1757

1020 ด.ต. สมชาย กุลสิทธิวงศ ผบ.หมู (ป.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3921 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม 1116 14202 0608

        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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1021 ส.ต.ท. สมชาย ทองโสภา ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0753 ผบ.หมู (ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0075

1022 ส.ต.ต. สมชาย หาดคํา ผบ.หมู (จร.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3501 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6905

1023 ส.ต.ท. สมถะ โลนุช ผบ.หมู (ป.) สน.พลับพลาไชย 2 1113 14202 0140 ผบ.หมู (สส.) สน.ทองหลอ ท.217

1024 ด.ต. สมบัติ โฆษิตเกษม ผบ.หมู (ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0049 ผบ.หมู(จร.) สน.บางบอน 1104 14205 0151

1025 ด.ต. สมบัติ ชอบใหญ ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0825 ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา 1112 14202 0421

1026 ส.ต.ท. สมประสงค สมัครเก ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2298 ผบ.หมู (ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0049

1027 ด.ต. สมปอง กาวไธสง ผบ.หมู (จร.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-5625 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.9 1011 12202 0039

1028 ด.ต. สมพล แกวสิงห ผบ.หมู (ป.) สน.สําเหร ปน.3-4410 ผบ.หมู (สส.) สน.บางคอแหลม 1115 14204 0179

1029 ด.ต. สมศักดิ์ ทองเสภี ผบ.หมู กก.สส.4 บก.สส. 1012 12204 0123 ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3404

1030 ส.ต.ต. สมศักดิ์ พุมอุสิต ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0489 ผบ.หมู (ป.) สน.หวยขวาง ปน.1-3283

1031 ร.ต.ต. สมศักดิ์ มาตะโก รอง สว.(อก.) งานธุรการ/สนับสนุน กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12301 1387 รอง สว.(ป) กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1747

1032 จ.ส.ต. สมศักดิ์ ศรีทอง ผบ.หมู (จร.) สน.มักกะสัน 1102 14205 1482 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-1985

1033 ส.ต.ท. สมัย เบิกบาน ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0763 ผบ.หมู (จร.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-4375

1034 จ.ส.ต. สมานชัย หลอดศิลป ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0614 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0304

1035 ส.ต.ท. สรพงศ เทียบหวา ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0764 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1729

1036 ส.ต.ท. สรรโชค แกวธรรม ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2457 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน 1109 14202 0517

1037 ส.ต.ต. สราวุธ มณีรัตน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1683 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาขาม ปน.3-2714

1038 ส.ต.ต. สราวุธ สิงหชู ผบ.หมู (จร.) งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0623 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0306

1039 ส.ต.ต. สหชัย เจริญจิตร ผบ.หมู (จร.) สน.บางยี่เรือ 1104 14205 0634 ผบ.หมู (ป.) สน.บางยี่เรือ ปน.3-4217

1040 ส.ต.ต. สหพันธ พอกพูล ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0211 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4143

        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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1041 ส.ต.ต. สหรัฐ ยศกระโทก ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2703 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4267

1042 ส.ต.ท. สัจจาวุธ นิตยสงา ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1278 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1715

1043 ส.ต.อ. สัญชัย กลิ่นสุขหอม ผบ.หมู (จร.) สน.บางกอกนอย 1104 14205 0586 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0223

1044 ส.ต.ต. สัณหณัฐ กรรษา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2451 ผบ.หมู (ป.) สน.ยานนาวา 1113 14202 0196

1045 ส.ต.ต. สัณหณัฐ สิงหดี ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0126 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0169

1046 ส.ต.อ. สันตธร หลวงขัน ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0303 ผบ.หมู (จร.) สน.คันนายาว ปน.1-6679

1047 ส.ต.ต. สันติ คําปลอง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2045 ผบ.หมู (ป.) สน.สุทธิสาร 1109 14202 0314

1048 ด.ต. สันติภาพ ทรัพยพรอม ผบ.หมู (ป.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-4305 ผบ.หมู (สส.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-4353

1049 ส.ต.ต. สันติภาพ ราชเสนา ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2713 ผบ.หมู (ป.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2851

1050 ส.ต.ท. สันติสุข ขุนทองไทย ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0132 ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา 1112 14202 0424

1051 ร.ต.ท. หญิง สันสนีย จิตตรีศิลป รอง สว.(ส.) สน.บางเสาธง ปน.3-3744 รอง สว.(อก) ฝอ.บก.น.7 1009 12301 0021

1052 ส.ต.ต. สัมพันธ ออมนอก ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2694 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0167

1053 ส.ต.อ. สัมฤทธิ์ แกวสุริยา ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1339 ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส. 1012 12204 0152

1054 ด.ต. หญิง สาคร สุขสมจิตร ผบ.หมู (ท.)(ธร.) สน.ประชาสําราญ 1102 14301 1118 ผบ.หมู (ปชส.)(ป.) สน.ประชาสําราญ 1102 14202 1209

1055 ด.ต. สามารถ จันทร ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดพราว ปน.1-3683 ผบ.หมู(จร.) สน.ลาดพราว 1102 14205 1517

1056 ด.ต. สามารถ ศิริเรศน ผบ.หมู (จร.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2523 ผบ.หมู (สส.) สน.ทาขาม ปน.3-2739

1057 ส.ต.ท. หญิง สายฝน ดวงจันทา ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1878 ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1443

1058 ด.ต. สายพิน เมืองนารถ ผบ.หมู (จร.) สน.บางชัน ปน.1-7588 ผบ.หมู (จร.) สน.มีนบุรี 1102 14205 1494

1059 ส.ต.ต. สายฟา จอยสองสี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1794 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1848

1060 ด.ต. สายัณห หลักบุญ ผบ.หมู (ป.) สน.หนองคางพลู 1104 14202 0409 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาขาม ปน.3-2669

        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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1061 ส.ต.ต. สิทธิกร ทองประดับ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0264 ผบ.หมู กก.มาตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1523

1062 ส.ต.ท. สิทธิชัย กากุมภีร ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา ปน.2-4943 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4141

1063 ส.ต.ท. สิทธิชัย นิสัยตรง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0420 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1716

1064 ส.ต.ต. สิทธิชัย สันหนู ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2172 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1793

1065 ส.ต.ท. สิทธิชัย สีทาหนุน ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1829 ผบ.หมู(ป.) สน.บางนา 1112 14202 0667

1066 ส.ต.ท. สิทธิชัย สุขแสง ผบ.หมู (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6101 ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3515

1067 ส.ต.ต. สิทธิชัย หนองเหล็ก ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2315 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3164

1068 ส.ต.ท. สิทธิชัย หมายเหนี่ยวกลาง ผบ.หมู (เวรบริการ)(ส.) สน.คันนายาว ปน.1-3624 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-6851

1069 ส.ต.ต. สิทธิโชค นิยมแกว ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0170 ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) สน.ทองหลอ 1007 12202 0126

1070 ส.ต.ต. สิทธินนท เรือนวิน ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0797 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1925

1071 ส.ต.อ. สิทธิพงษ แกวคงที่ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0431 ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น 1109 14202 0494

1072 ส.ต.ท. สิทธิพร เกษรพรม ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0480 ผบ.หมู (ป.) สน.หวยขวาง ปน.1-3305

1073 ส.ต.ต. สิทธิพร ดวงสุวรรณ ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0822 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองจอก ปน.1-7229

1074 ส.ต.ท. สิทธิพร ล่ําสุข ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0335 ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0704

1075 ส.ต.ต. สิรวชิญ หนูแกว ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0712 ผบ.หมู (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1007

1076 ส.ต.ต. สืบศักดิ์ เวโรจน ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2641 ผบ.หมู (ป.) สน.หลักสอง ปน.3-4082

1077 ส.ต.ท. สืบศักดิ์ สัมรวมจิต ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน 1112 14202 0615 ผบ.หมู (สส.) สน.คลองตัน 1112 14204 0628

1078 ด.ต. สุจี อรุณดี ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0383 ผบ.หมู (สส.) สน.บางขุนนนท ปน.3-5054

1079 ส.ต.ท. สุชาครีย ตุยแกว ผบ.หมู (ธร.)(สส.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5249 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0059

1080 ส.ต.ท. สุชาติ ปาละกุล ผบ.หมู (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5731 ผบ.หมู (สส.) สน.ทองหลอ 1112 14204 0599

        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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1081 ด.ต. สุชิน คงสุข ผบ.หมู (สส.) สน.ลาดกระบัง ปน.2-3240 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดกระบัง ปน.2-4877

1082 ด.ต. หญิง สุณีย พงษศรีสวาง ผบ.หมู (ปจว.คด.)(ส.) สน.พระโขนง ปน.2-3428 ผบ.หมู (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3386

1083 ส.ต.ต. สุทธิชล แกวมณี ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2251 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4167

1084 ส.ต.ต. สุทธิชัย จันทรเรือง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1608 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1808

1085 ส.ต.ต. สุทธินันท มรกตศรีวรรณ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2133 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0266

1086 ส.ต.อ. สุทธิพงศ บุญสุด ผบ.หมู (ป.) สน.บางเสาธง 1114 14202 0600 ผบ.หมู (สส.) สน.บางเสาธง ปน.3-3727

1087 ส.ต.ท. สุทธิพจน พวงภู ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0825 ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12301 1545

1088 ส.ต.ท. สุทธิพร บุญสอาด ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0836 ผบ.หมู (ป.) สน.บุปผาราม ปน.3-3246

1089 ด.ต. สุทธิรักษ นากอนทอง ผบ.หมู (สส.) กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0050 ผบ.หมู (สส.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4588

1090 ส.ต.ท. สุทธิรักษ พรมตา ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1729 ผบ.หมู งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0663

1091 ร.ต.ท. สุทธิศักดิ์ บุญหลา รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0377 รอง สว. (สส.) สน.เพชรเกษม 1104 14204 0302

1092 ส.ต.ท. สุทัสสี ทวีแกว ผบ.หมู (ป.) สน.ฉลองกรุง 1103 14202 0041 ผบ.หมู (สส.) สน.ฉลองกรุง 1103 14204 0099

1093 ร.ต.ท. สุเทพ จิ๋วแยม รอง สว.(จร.) สน.ประเวศ ปน.2-4765 รอง สว.(จร.) สน.รมเกลา 1103 14205 0484

1094 ด.ต. สุเทพ โตวา ผบ.หมู (สส.) สน.บางคอแหลม ปน.3-4650 ผบ.หมู (ป.) สน.สําเหร ปน.3-4395

1095 ด.ต. สุเทพ หนักแนน ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0553 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0415

1096 ร.ต.ต. สุนทร โชติกุลวฒิุ รอง สว.(ป.) สน.ประชาสําราญ 1102 14202 1196 รอง สว.(สส) กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0060

1097 ส.ต.ท. สุนทร พึงรัตนะมงคล ผบ.หมู (ป.) สน.บางขุนเทียน 1116 14202 0403 ผบ.หมู  กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0074

1098 ด.ต. สุนทร หิรัญรัตน ผบ.หมู (จร.) สน.บางกอกนอย ปน.3-4978 ผบ.หมู (จร.) สน.ดุสิต 1102 14205 1324

1099 ส.ต.ต. สุนันท เลิศสุวพิพัฒน ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0535 ผบ.หมู(ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3509

1100 ด.ต. หญิง สุนิฐกา ไลไธสง ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1948 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0449

        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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1101 ส.ต.ต. สุภกฤษณ ดงอนนท ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0758 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3114

1102 ส.ต.ต. สุภาชัย เอกสันต์ิ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2094 ผบ.หมู (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-2994

1103 ด.ต. หญิง สุภาวดี กลัดอ่ํา ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร วภิาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12301 1145 ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12202 1153

1104 ส.ต.ต. สุเมธ ศรีภูวงษ ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4599 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0064

1105 ส.ต.ต. สุเมธ แสนเมืองชิน ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0673 ผบ.หมู (ป.) สน.บุปผาราม 1115 14202 0237

1106 ส.ต.ท. สุรชาติ บุตรตั้ว ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1737 ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1740

1107 ส.ต.ท. สุรเชษฐ นิลศิริ ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1379 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ 1112 14202 0546

1108 ส.ต.ต. สุรเชษฐ แสงทอง ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0607 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาเรือ 1112 14202 0129

1109 ส.ต.ต. สุรเดช เปงสีเจริญ ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0750 ผบ.หมู (สส.) สน.บางนา ปน.2-4512

1110 ส.ต.ต. สุรภฏั พาหุบุตร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1703 ผบ.หมู กก.สส.5 บก.สส. 1012 12202 0212

1111 ด.ต. สุรวฒิุ นิลศักดิ์ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0460 ผบ.หมู (สส.) สน.ดอนเมือง 1109 14204 0560

1112 ส.ต.ต. สุรศกัดิ์ ชาติขุนทด ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2673 ผบ.หมู (ป.) สน.บางโพงพาง 1112 14202 0510

1113 ส.ต.ท. สุรศกัดิ์ เพชรทิม ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1307 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0614

1114 ส.ต.ต. สุรสิทธิ์ กุหลาบคีรีไพร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1656 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1725

1115 ส.ต.ต. สุรโสภณ ลิ่วสุนทร ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0077 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1692

1116 ด.ต. สุรัช ฉิมหิรัญ ผบ.หมู (ธร.) สน.วังทองหลาง 1102 14301 0362 ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0320

1117 ส.ต.ท. หญิง สุรัสวดี ศิริมงคล ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1870 ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12301 1039

1118 ส.ต.ต. สุริยนั อุตมาน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0172 ผบ.หมู (ป.) สน.จรเขนอย ปน.2-2293

1119 ส.ต.ท. สุริยา โมลา ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.พระราชวัง ปน.1-5408 ผบ.หมู (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5449

1120 ส.ต.ท. สุวรรณ จันทร ผบ.หมู กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0074 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดพราว ปน.1-3725

        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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1121 ส.ต.ต. สุวรรณชัย ดวงแกว ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2093 ผบ.หมู (ป.) สน.บางกอกนอย ปน.3-4872

1122 ส.ต.ท. สุวัฒน ทันยะ ผบ.หมู (ป.) สน.ตลาดพลู ปน.3-3440 ผบ.หมู (จร.) สน.ตลาดพลู 1104 14205 0511

1123 ส.ต.ต. สุวัฒนชัย ทองแมน ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0771 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4685

1124 ด.ต. สุวิทย พรมภกัดี ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12301 1542 ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1426

1125 ส.ต.ท. สุวินัย บุดดาพันธ ผบ.หมู กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0053 ผบ.หมู (สส.) สน.เพชรเกษม 1104 14204 0292

1126 ส.ต.ท. เสงี่ยม อินขุนทิพย ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0323 ผบ.หมู (จร.) สน.บางรัก ปน.2-4244

1127 ร.ต.ท. เสริมพล ชัยสรรค รอง สว.(จร.) สน.สุทธิสาร ปน.1-7502 รอง สว. (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4438

1128 ส.ต.ต. เสรีภาพ ประยูรพงษ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1728 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3544

1129 ส.ต.ต. แสงสุรีย พิมพเพชร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1645 ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1796

1130 ส.ต.ต. โสภณ กีรติเตชยกุล ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.พระราชวัง ปศ.11277 ผบ.หมู (จร.) สน.เพชรเกษม 1104 14205 0322

1131 ส.ต.ต. โสภณ อุนเรือน ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2062 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1794

1132 ส.ต.ท. หญิง โสภิดา อัศวแสงรัตน ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1958 ผบ.หมู (ป.) สน.บางยี่ขัน 1114 14202 0446

1133 ส.ต.ท. โสรัตน แฝงอินทร ผบ.หมู (ป.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-4323 ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1150

1134 ด.ต. ไสว โพธิ์ศรี ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ 1113 14202 0202 ผบ.หมู (จร.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5294

1135 ส.ต.ต. หัสรินทร นิลวงค ผบ.หมู (จร.) สน.บวรมงคล 1104 14205 0576 ผบ.หมู (สส.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2625

1136 ด.ต. องอาจ สุขสงคราม ผบ.หมู (จร.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-5558 ผบ.หมู (ป.) สน.ตลาดพลู 1115 14202 0301

1137 ส.ต.ต. อดิศร เทพโสภา ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0803 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1919

1138 ส.ต.ท. อดิศร รุงศิริโรจน ผบ.หมู (ป.) สน.บึงกุม 1102 14202 0813 ผบ.หมู (สส.) สน.บึงกุม 1102 14204 0683

1139 ด.ต. อดิศักดิ์ กองมนต ผบ.หมู (จร.) สน.นิมิตรใหม 1102 14205 0906 ผบ.หมู (จร.) สน.ลําหิน ปน.1-7610

1140 ด.ต. อดุรเดช วรรณศรี ผบ.หมู (จร.) สน.ดอนเมือง ปน.1-7553 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว 1109 14202 0611

        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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1141 ส.ต.ท. หญิง อทิติชา แกนนอย ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1894 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0494

1142 ส.ต.ต. อธิปไตย สรอยเสนา ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0774 ผบ.หมู (ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6485

1143 ส.ต.ต. อธิราช พันตาวงษ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2175 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3173

1144 ส.ต.ท. อธิวฒัน จันทพันธ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0602 ผบ.หมู (ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0378

1145 ส.ต.ท. อธิวฒัน แสงโยธา ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0414 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-4579

1146 ส.ต.ต. อธิวตัร หวังแนวกลาง ผบ.หมู (จร.) สน.ทองหลอ ท.237 ผบ.หมู  กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0079

1147 ส.ต.ต. อนันต แกนสุข ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2261 ผบ.หมู (ป.) สน.บุปผาราม ปน.3-3242

1148 ร.ต.ต. อนันต ชัยสามารถ รอง สว.(ป.) กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0152 รอง สว.(จร)งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0245

1149 ส.ต.ต. อนันตชัย ปสสาสิงห ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0348 ผบ.หมู (ป.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-4305

1150 ส.ต.ท. อนาสวะ ลาธุลี ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2463 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6944

1151 ส.ต.ท. อนิรุจน วรรณทวี ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1872 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0190

1152 ส.ต.ท. อนุกุล สุทธิอาจ ผบ.หมู (ป.) สน.บางคอแหลม 1115 14202 0274 ผบ.หมู (สส.) สน.บางคอแหลม 1115 14204 0178

1153 ส.ต.ท. อนุชา จั่นมา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1756 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4131

1154 ส.ต.อ. อนุชา ไตยราช ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0449 ผบ.หมู (ป.) สน.บางยี่ขัน 1114 14202 0547

1155 ส.ต.ท. อนุชิต รัตนสุภา ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1261 ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี ปน.1-7223

1156 ส.ต.ต. อนุพงษ จีนศรีคง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0145 ผบ.หมู (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-3829

1157 ส.ต.อ. อนุพล โสมดา ผบ.หมู (ป.) สน.ศาลาแดง 1114 14202 0652 ผบ.หมู (สส.) สน.ศาลาแดง ปน.3-5126

1158 ด.ต. อนุรักษ คลังสมบัติ ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0186 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0413

1159 ส.ต.ท. อนุรักษ คามจังหาร ผบ.หมู (ป.) สน.บางยี่เรือ ปน.3-4190 ผบ.หมู (สส.) สน.บางยี่เรือ 1115 14204 0076

1160 ส.ต.ท. อนุรักษ พงศทองเมือง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0313 ผบ.หมู (ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6477

        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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1161 ส.ต.ต. อนุรักษ วิรัชลาภ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1591 ผบ.หมู  งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1800

1162 ส.ต.ท. อนุวฒัน กลาพรอม ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0790 ผบ.หมู (ป.) สน.บางกอกนอย 1114 14202 0438

1163 ส.ต.ท. อนุวฒัน แกวแกมทอง ผบ.หมู กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0074 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาขาม ปน.3-2689

1164 ส.ต.ต. อนุวฒัน ฉิมพลัด ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2178 ผบ.หมู (จร.) สน.บางรัก ปน.2-4242

1165 ส.ต.ต. อนุวตัร ปาติคํา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0579 ผบ.หมู (ป.) สน.ภาษีเจริญ 1116 14202 0558

1166 ส.ต.ท. อนุศักดิ์ คําพา ผบ.หมู กก.มาตํารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1531 ผบ.หมู กก.มาตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1554

1167 ด.ต. อนุสนธิ์ ปรีชา ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0202 ผบ.หมู (สส.) สน.โชคชัย 1102 14204 0573

1168 ส.ต.อ. อนุสรณ นาคา ผบ.หมู (ป.) สน.บึงกุม 1111 14202 0353 ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0119

1169 ส.ต.ท. อนุสรณ เลขะพัฒนพล ผบ.หมู (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5896 ผบ.หมู (สส.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5956

1170 ส.ต.อ. อภิชัย เขียวชอุม ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0292 ผบ.หมู(ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-2879

1171 ส.ต.ต. อภิชัย จันทรารักษ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1817 ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0828

1172 ส.ต.ท. อภิชาติ วรรณประกิจ ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4528 ผบ.หมู (สส.) สน.โคกคราม 1102 14204 1067

1173 ส.ต.ต. อภิเดช บัวคํา ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1695 ผบ.หมู (ป.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2881

1174 ส.ต.ต. อภิเทพ เทพจันทร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2263 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0186

1175 ส.ต.ต. อภิรักษ กันทา ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2245 ผบ.หมู (จร.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2837

1176 ส.ต.ต. อภิรักษ นามวิชัย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2131 ผบ.หมู (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1013

1177 ส.ต.ต. อภิราช ผกาศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0205 ผบ.หมู(ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0177

1178 ส.ต.ท. อภิวฒัน สุขวัฒนาพร ผบ.หมู (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0217 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0377

1179 ส.ต.ต. อภิเษก พรมจําใจ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0596 ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0499

1180 ส.ต.ต. อภิสิทธิ์ ขันทะ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2283 ผบ.หมู (ป.) สน.วัดพระยาไกร 1112 14202 0413

        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 40/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 หนา 60

ลําดับ ตําแหนง เลขตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม เลขตําแหนงยศ ชื่อ ชื่อสกุล

1181 ส.ต.ต. อภิสิทธิ์ คําบุญ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0510 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน 1109 14202 0288

1182 ร.ต.ต. อภิสิทธิ์ เจริญสุข รอง สว.(ส.) สน.หลักสอง ปน.3-4124 รอง สว. (ป.) สน.หลักสอง ปน.3-5488

1183 ส.ต.ต. อภิสิทธิ์ พุมอุสิต ผบ.หมู (จร.) สน.บางนา 1103 14205 0554 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0053

1184 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ ยองเหลายูง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1486 ผบ.หมู (ป.) สน.หวยขวาง ปน.1-3298

1185 ส.ต.ต. อภิสิทธิ์ สุภาฤกษ ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2731 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4166

1186 ส.ต.ต. อมรเทพ เกิดลาภผล ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0612 ผบ.หมู(ป.) สน.จรเขนอย ปน.2-2279

1187 ส.ต.ต. อมรเทพ ชวงวเิชียร ผบ.หมู (จร.) สน.บางกอกนอย ปน.3-4981 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-2067

1188 ส.ต.ต. อมรเทพ แสงมณี ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2216 ผบ.หมู (ป.) สน.หัวหมาก ปดพ.1393

1189 ส.ต.อ. อมรศกัดิ์ อัฐวงศ ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12301 1544 ผบ.หมู กก.มาตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1495

1190 ส.ต.ต. อมฤทธิ์ สีระวัตร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2095 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1784

1191 ส.ต.ต. อรรจน ศรีสุวรรณ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2180 ผบ.หมู (ป.) สน.รมเกลา 1103 14202 0412

1192 ด.ต. อรรถนพ อานนท ผบ.หมู (สส.) สน.โชคชัย 1111 14204 0341 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0067

1193 ส.ต.ต. อรรถพล ภูบุญฑล ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2270 ผบ.หมู กองรอยปฏบิัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1244

1194 ส.ต.ต. อรรถวิทย วงศไพบูลย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2165 ผบ.หมู (สส.) สน.บางนา ปน.2-4514

1195 ส.ต.ท. หญิง อรษา ภูหัดสวน ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1968 ผบ.หมู (ป.) สน.ยานนาวา ปน.2-3937

1196 ส.ต.ท. หญิง อรอุมา อุทัยดา ผบ.หมู กองรอยท่ี 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1932 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0354

1197 ส.ต.ต. อริยวรรษ บัวจํารัส ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1600 ผบ.หมู (ป.) สน.นิมิตรใหม 1102 14202 0856

1198 จ.ส.ต. หญิง อรุณนี สมภูงา ผบ.หมู ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0034 ผบ.หมู (ท.)(ธร.) สน.รมเกลา 1103 14301 0323

1199 ส.ต.ต. อลงกรณ คําชาลี ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2724 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4163

1200 ส.ต.ต. อลงกรณ ศรีหาตา ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0422 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1765

        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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1201 ส.ต.ท. อลงกรณ สุจันทร ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ 1113 14202 0206 ผบ.หมู (สส.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5244

1202 ส.ต.ต. ออมสิน บุญสุทธิ์ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1687 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1816

1203 ส.ต.ต. อัครชน เบานาค ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0693 ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3558

1204 ส.ต.ต. อัครเดช คงศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0185 ผบ.หมู กองรอยปฏบิัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1259

1205 ส.ต.ต. อัครนันท จําปาเงิน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1641 ผบ.หมู (ป.) สน.ดินแดง ปน.1-3166

1206 ส.ต.ท. อัครัช สุวรรณทา ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1160 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6939

1207 ส.ต.ต. อัจฉริยะ ยุวบุตร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1627 ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3396

1208 ด.ต. อัฏฐพล นนทภา ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4527 ผบ.หมู งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0632

1209 ส.ต.ต. อัตถกานต ฤทธิแผลง ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0541 ผบ.หมู(ป.) สน.มีนบุรี ปน.1-6342

1210 ร.ต.ต. หญิง อัมพร สารปารัง รอง สว.(ป.) สน.สําราญราษฎร ปน.1-5033 รอง สว. (ป.) สน.ศาลาแดง 1114 14202 0652

1211 ส.ต.ต. อัศวิน ยิ้มชูเดช ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1439 ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0428

1212 ส.ต.ต. อัษฎา จันณรงค ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0153 ผบ.หมู(ป.) สน.บุคคโล ปน.3-3523

1213 ส.ต.ต. อัษฎา ทรงสถิตย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1440 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1831

1214 ส.ต.อ. อาทิตย มูลมะณี ผบ.หมู (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5703 ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) สน.สายไหม 1004 12202 0177

1215 ส.ต.ท. อาทิตย วงคเครือศร ผบ.หมู (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3383 ผบ.หมู (จร.) สน.พระโขนง 1103 14205 0648

1216 ด.ต. อาทิตย วรามิตร ผบ.หมู ฝอ.บก.สส. 1012 12202 0043 ผบ.หมู  กก.สส.3 บก.สส. 1012 12204 0115

1217 ส.ต.ต. อาทิตย สีดา ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2698 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1854

1218 ส.ต.ต. อาทิตยพล ผลาผล ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2044 ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน 1109 14202 0447

1219 ส.ต.ท. อานนท เพชรกุล ผบ.หมู (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-3829 ผบ.หมู (สส.) สน.หัวหมาก ปน.1-3874

1220 ด.ต. อานนท อนันต ผบ.หมู (สส.) สน.สายไหม 1109 14204 0141 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0069

        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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1221 ส.ต.ต. อานันท ปนกันอินทร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0350 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1893

1222 ด.ต. อายุทธ เปาทอง ผบ.หมู กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0079 ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2424

1223 ส.ต.ท. อํานาจ ทับทิม ผบ.หมู (ป.) สน.พลับพลาไชย 2 1113 14202 0271 ผบ.หมู(สส.) สน.หัวหมาก ปน.1-3875

1224 ส.ต.ต. อํานาจ ทินราช ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1493 ผบ.หมู กองรอยปฏบิัติการพิเศษที่ 1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1165

1225 ด.ต. อํานาจ ประวิงวงศ ผบ.หมู (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5681 ผบ.หมู (สส.) สน.สามเสน ปน.1-5762

1226 ส.ต.อ. อําพล สุดสวาด ผบ.หมู (ป.) สน.นางเลิ้ง 1108 14202 0373 ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน 1112 14202 0471

1227 ส.ต.ต. อิทธิพล ภูดอนนาง ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2076 ผบ.หมู (ป.) สน.บางคอแหลม 1010 12202 0150

1228 ส.ต.ต. อิทธิพล อัปมะโน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1624 ผบ.หมู (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6179

1229 ส.ต.ต. อิทธิวัฒน นวลเลิศ ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0741 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงครุ 1115 14202 0397

1230 ส.ต.ต. อิทธิวัฒน พุมประดับ ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2667 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0198

1231 ส.ต.ต. อิทธิวัฒน ศรีไสว ผบ.หมู (จร.) สน.สมเด็จเจาพระยา 1104 14205 0716 ผบ.หมู (จร.) สน.ปากคลองสาน 1010 12205 0100

1232 ส.ต.ต. อิทธิวัต เมธีสันติ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2075 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1708

1233 ส.ต.ต. อิทธิศกัด์ิ คําลนธนิสรกุล ผบ.หมู งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0632 ผบ.หมู งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0593

1234 ส.ต.ต. อินทัช ชุมจินดา ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2647 ผบ.หมู (ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0077

1235 ส.ต.ต. อิสรา บัวขม ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1589 ผบ.หมู(จร.) สน.ยานนาวา 1103 14205 0666

1236 ส.ต.ต. อิสรา พนมพงษ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0689 ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1884

1237 ด.ต. อุดม กลมกลอม ผบ.หมู กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0065 ผบ.หมู (ป.) สน.หลักสอง ปน.3-4077

1238 ส.ต.ท. อุดมศักดิ์ มุละศิวะ ผบ.หมู (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5342 ผบ.หมู  กก.สส.3 บก.สส. 1012 12204 0109

1239 ส.ต.ต. เอกชัย ไชยรังศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0376 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0662

1240 ส.ต.ท. เอกชัย แซเลา ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2324 ผบ.หมู (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4155

        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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1241 ส.ต.ต. เอกชัย นอยสา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1800 ผบ.หมู (จร.) สน.เตาปูน 1102 14205 1346

1242 ส.ต.อ. เอกชัย ศรีคง ผบ.หมู (เวรบริการ)(ส.) สน.ลาดพราว ปน.1-3752 ผบ.หมู (สส.) สน.วังทองหลาง 1102 14204 0327

1243 ด.ต. เอกดนัย ปนตา ผบ.หมู (จร.) สน.ทุงครุ 1104 14205 0573 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงครุ ปน.3-4528

1244 ส.ต.อ. เอกพันธ ถือความตรง ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0287 ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0109

1245 ส.ต.ท. เอกภักดิ์ สุขเอม ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0581 ผบ.หมู (ป.) สน.บางบอน 1116 14202 0476

1246 ส.ต.ท. เอกรัตน โชคชูลี ผบ.หมู (ป.) สน.หนองจอก 1110 14202 0338 ผบ.หมู (สส.) สน.หนองจอก ปน.1-4041

1247 ด.ต. เอกรัตน ทิพพาวาส ผบ.หมู (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4879 ผบ.หมู (สส.) สน.คลองตัน 1112 14204 0627

1248 ส.ต.ต. เอกราช สุริยพงษ ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1257 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0633

1249 ด.ต. เอกรินทร สุขนุม ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดพราว 1111 14202 0287 ผบ.หมู(สส.) สน.ลาดพราว ปน.1-3740

1250 ส.ต.ท. เอกรินทร หลาพรหม ผบ.หมู กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0832 ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ 1113 14202 0206

1251 ส.ต.ท. เอกฤทธิ์ คงราศรี ผบ.หมู งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1044 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0460

1252 ส.ต.ต. เอกลักษณ มะลัยสิทธิ์ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0343 ผบ.หมู (ป.) สน.หนองจอก ปน.1-7227

1253 ด.ต. เอกวัฒน ขุนพาสน ผบ.หมู (ป.) สน.ทาขาม ปน.3-2704 ผบ.หมู (ธร.)(สส.) สน.ทาขาม ปน.3-2741

1254 ด.ต. เอกวิทย ตรีระศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0168 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0195

1255 ด.ต. โอภาส ประดิษฐจา ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1309 ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0097

1256 ด.ต. โอภาส แพงไธสง ผบ.หมู (ป.) สน.บางยี่ขัน 1114 14202 0534 ผบ.หมู กก.ดส. 1000 12202 0428

        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.




