
ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

1 ร.ต.อ. หญิง กนกพรรณ โพธิ์ศรี รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปทส. 2107 29203 0089 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ปทส. 2107 29203 0141

2 ร.ต.อ. กอเกียรติ เกียรติต้ัง รอง สว. กก.1 บก.ป. 2102 11202 0058 ผูชวย นว.(สบ 1) ผบช.ก. 2100 11323 0012

3 ร.ต.อ. กัมปนาท ขันใจ รอง สว. ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0043 นว.(สบ 1) ผบก.ทล. 2103 11323 0007

4 ร.ต.อ. กัมพล อารีลน รอง สว. กก.3 บก.ป. 2102 11202 0180 รอง สว. ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 11202 0196

5 ร.ต.อ. เกียรติภมูิ ปภินวัช รอง สว. กก.2 บก.ปปป. 2110 11202 0047 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ปปป. 2110 29203 0129

6 ร.ต.อ. คมกฤช มัญจาวงษ รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. 2108 11203 0181 รอง สว. กก.3 บก.ป. 2102 11202 0166

7 ร.ต.อ. จตุพร ปรีชา รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปปป. 2110 29203 0089 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปทส. 2107 11203 0172

8 วาที่ ร.ต.อ. จักรภัทร กลิ่นออน รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 29203 0267 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. 2111 11203 0168

9 ร.ต.อ. จิตรยุทธ เอ่ียมบุญฤทธิ์ รอง สว. ฝอ.บก.ปปป. 2110 11305 0020 รอง สว. ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0039

10 วาที่ ร.ต.อ. จิรวัฒน สินธุภูมิ รอง สว. ฝอ.บก.ปอท. 2112 11304 0013 รอง สว. กก.1 บก.ปอท. 2112 11304 0036

11 ร.ต.อ. จิรัฎฐวัฒน กิจรุงเรืองเดช รอง สว. กก.4 บก.ป. 2102 11202 0206 รอง สว. กก.4 บก.ปทส. 2107 11202 0104

12 ร.ต.อ. ฉัตรดนัย ทองคลอด รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11202 0254 รอง สว. กก.5 บก.ปอศ. 2109 11202 0189

13 ร.ต.อ. ชนัตพล จันพลงาม รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 11203 0389 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. 2111 29203 0109

14 ร.ต.อ. ชัยพลธรรม ชัยวัฒนะธาตรี รอง สว. ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0108 รอง สว. ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 11202 0057

15 วาที่ ร.ต.อ. ชัยวัฒน แวนแกว รอง สว. ส.รฟ.ศิลาอาสน กก.2 บก.รฟ. 2104 11202 0066 รอง สว. กก.4 บก.ปทส. 2107 11304 0098

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 21/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี
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16 ร.ต.อ. เชาววัตร พลเพชร รอง สว. กก.6 บก.ป. 2102 11304 0287 รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11304 0245

17 วาที่ ร.ต.อ. ไชยศิริ วัฒนศิริ รอง สว. ฝอ.บก.รน. 2106 11325 0027 รอง สว. กก.6 บก.รน. 2106 11304 0163

18 ร.ต.อ. ฐานันดร มนูจันทรัถ รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.3 กก.4 บก.รน. 2106 34206 0102 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคบ. 2111 11203 0157

19 ร.ต.อ. หญิง ฐิติรัตน แสงกระจาง รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. 2109 11203 0251 นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.ก. 2101 11323 0005

20 ร.ต.อ. ณรงค บุญตาม รอง สว. กก.4 บก.ป. 2102 11202 0218 รอง สว. ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 11202 0073

21 ร.ต.อ. ณรงเวทย จิวเดช รอง สว. ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 11202 0208 รอง สว. กก.2 บก.ปคม. 2108 11202 0074

22 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ เดชเกิด รอง สว. กก.5 บก.ปคม. 2108 11202 0138 รอง สว. กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 11202 0157

23 วาที่ ร.ต.อ. หญิง ณิชกมล พื้นผา รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปคบ. 2111 11203 0152 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. 2111 11203 0167

24 ร.ต.อ. ดํารงศกัดิ์ สิทธิหลอ รอง สว. กก.3 บก.ปคม. 2108 11202 0090 รอง สว. ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0179

25 ร.ต.อ. ถวิล สายอินตะ รอง สว. กก.4 บก.ป. 2102 11202 0209 รอง สว. กก.4 บก.ปปป. 2110 11202 0084

26 ร.ต.อ. ทวี แสงมุข รอง สว. ฝอ.บก.ปปป. 2110 11304 0016 รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 34206 0109

27 ร.ต.อ. ทัศพงษ ผองใส รอง สว. กก.4 บก.ปคบ. 2111 11202 0172 รอง สว. กก.2 บก.ปคบ. 2111 11202 0055

28 ร.ต.อ. ธรรมชาติ ดํารงจักษ รอง สว. กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11403 0167 รอง สว. กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11204 0116

29 ร.ต.อ. หญิง ธิรารัตน วรนันทิกรกุล รอง สว. กก.1 บก.ปคบ. 2111 11304 0030 รอง สว. กก.4 บก.ปอศ. 2109 11304 0147

30 ร.ต.อ. นนทวัชร กันภัย รอง สว. ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0165 รอง สว. กก.4 บก.ปคม. 2108 11202 0118
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31 ร.ต.อ. นราวิชญ วรยศปรีชา รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. 2109 11203 0227 รอง สว. กก.1 บก.ปอศ. 2109 11202 0047

32 ร.ต.อ. นัฐพล ดาวเวียง รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11202 0246 รอง สว. กก.5 บก.ปคม. 2108 11202 0136

33 ร.ต.อ. นันทพัฒน ดวงจินดา รอง สว. ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0239 รอง สว. ส.รฟ.หาดใหญ กก.3 บก.รฟ. 2104 11202 0079

34 วาที่ ร.ต.อ. หญิง น้ําเพชร ธาราปยะโชติ รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. 2111 11203 0167 รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0020

35 ร.ต.อ. หญิง นิสา ศรีษเกตุ รอง สว. ฝอ.บก.รน. 2106 11304 0022 รอง สว. กก.5 บก.รน. 2106 11304 0122

36 ร.ต.อ. หญิง ปนัดดา ประโลม รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. 2108 29203 0052 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ปทส. 2107 11203 0156

37 ร.ต.อ. ประดิษฐ คุณประสาท รอง สว. ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0052 รอง สว. ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0046

38 ร.ต.อ. ปรัชญานนท ยงยิ่ง รอง สว. กก.3 บก.ป. 2102 11202 0169 รอง สว. กก.2 บก.ป. 2102 11202 0126

39 ร.ต.อ. หญิง ปสนันท อุนเมือง รอง สว. ฝอ.บก.ทล. 2103 11304 0019 รอง สว. กก.2 บก.ปอท. 2112 11304 0061

40 ร.ต.อ. หญิง ปนวรางค กลิ่นหวล รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. 2112 29203 0070 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. 2108 11203 0181

41 ร.ต.อ. ปยวัฒน ปรัญญา รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอท. 2112 29203 0037 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. 2112 11203 0130

42 วาที่ ร.ต.อ. พงศปติ ตรีนิคม รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. 2112 29203 0098 รอง สว. กก.2 บก.ปพ. 2113 11202 0067

43 ร.ต.อ. พงศอนันต ยวงยิ้ม รอง สว. กก.1 บก.ปคม. 2108 11202 0043 รอง สว. กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 11202 0197

44 ร.ต.อ. พรอมคุณ ทองบัว รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 11203 0391 รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11202 0250

45 วาที่ ร.ต.อ. หญิง พัชราภรณ บุญเพ็ง รอง สว. กก.6 บก.ปพ. 2113 11202 0138 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ปคม. 2108 29203 0168
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46 ร.ต.อ. พันธศักดิ์ คําสิงหนอก รอง สว. ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0099 รอง สว. ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0051

47 วาที่ ร.ต.อ. พีระเกียรติ ศิริฤทัยวัฒนา รอง สว. กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11204 0408 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปคม. 2108 11203 0182

48 ร.ต.อ. ภัทร พะยอม รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปปป. 2110 29203 0068 รอง สว. ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 11202 0108

49 วาที่ ร.ต.อ. ภาณุวัฒน แจมมี รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.1 กก.4 บก.รน. 2106 34206 0089 รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.3 กก.4 บก.รน. 2106 34206 0097

50 ร.ต.อ. มานะพงษ ทินนอย รอง สว. กก.4 บก.ปอศ. 2109 11202 0153 รอง สว. กก.2 บก.ปอศ. 2109 11202 0080

51 ร.ต.อ. เมธานันท ไกรอานนท รอง สว. กก.2 บก.ป. 2102 11202 0137 รอง สว. กก.1 บก.ปทส. 2107 11202 0037

52 ร.ต.อ. ยุทธนา ทรัพยมา นว.(สบ 1) ผบก.ป. 2102 11323 0012 รอง สว. กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11204 0421

53 ร.ต.อ. หญิง ยุพิน วงศกอ รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0154 รอง สว. ฝอ.บก.รน. 2106 11304 0018

54 ร.ต.อ. รัชกฤช เคาแคน รอง สว. ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0046 รอง สว. ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0052

55 ร.ต.อ. รัชพล เทียมสะคู รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปปป. 2110 11203 0163 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. 2112 29203 0099

56 วาที่ ร.ต.อ. รุงโรจน สิงหคํา รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.3 กก.5 บก.รน. 2106 34206 0138 รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.5 กก.5 บก.รน. 2106 34206 0154

57 ร.ต.อ. ฤทธิไกร ขุนทาวเทียม รอง สว. กก.4 บก.ปคม. 2108 11202 0112 รอง สว. กก.1 บก.ปคม. 2108 11202 0041

58 ร.ต.อ. หญิง วรีสา นาคแพง รอง สว. ฝอ.บก.ปอท. 2112 11304 0015 รอง สว. ฝอ.บก.ปคบ. 2111 11304 0018

59 ร.ต.อ. วิศวัสต เสถียรวัฒนชัย รอง สว. กก.5 บก.ปคม. 2108 11202 0142 รอง สว. กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 11202 0160

60 ร.ต.อ. วิสศรุษฏ ไทยจันอัด รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. 2109 11203 0234 รอง สว. กก.1 บก.ปอศ. 2109 11202 0046



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 21/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

61 ร.ต.อ. วิสา โมรายันต รอง สว. ฝอ.บก.รฟ. 2104 11304 0014 รอง สว. กก.3 บก.รฟ. 2104 11304 0070

62 ร.ต.อ. วีรพงค สีลินลี รอง สว. กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11202 0330 รอง สว. ฝอ.บก.ป. 2102 11304 0028

63 ร.ต.อ. วีรยุทธ ไชยสุระ รอง สว. กก.5 บก.ปอศ. 2109 11202 0185 รอง สว. กก.3 บก.ปพ. 2113 11202 0080

64 ร.ต.อ. วีรศักดิ์ เผือกพันธ รอง สว. กก.1 บก.ป. 2102 11202 0076 รอง สว. กก.3 บก.ป. 2102 11202 0168

65 ร.ต.อ. ศุภชาติ ยะรัง รอง สว. กก.4 บก.ป. 2102 11304 0204 รอง สว. กก.4 บก.ป. 2102 11202 0219

66 ร.ต.อ. ศุภเดช ธนชัยศิริ รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 29203 0265 รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11202 0255

67 ร.ต.อ. สกาย จินดาธรรม รอง สว. กก.4 บก.ป. 2102 11202 0213 รอง สว. กก.4 บก.ปคม. 2108 11202 0112

68 ร.ต.อ. สงกรานต พลดงนอก รอง สว. ฝอ.บก.รน. 2106 11304 0023 รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.4 กก.4 บก.รน. 2106 34206 0104

69 ร.ต.อ. สมปอง นิพขันธ รอง สว. กก.6 บก.ปคม. 2108 11202 0159 รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.3 กก.10 บก.รน. 2106 34206 0277

70 ร.ต.อ. หญิง สิรินยา ใจดี รอง สว. ฝอ.บก.ปพ. 2113 11304 0025 รอง สว. ฝอ.บก.ปพ. 2113 11326 0291

71 ร.ต.อ. สุเทพ เพ็งสุข รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. 2109 11203 0233 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0094

72 ร.ต.อ. สุรนาท ไชยยะ รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11304 0244 รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11202 0248

73 ร.ต.อ. สุรัตน ขําสา นักประดาน้ํา(สบ 1) กก.2 บก.รน. 2106 33206 0051 ตนปน(สบ 1) กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 33206 0337

74 ร.ต.อ. แสงทัย วังสะปญญา รอง สว. ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0180 รอง สว. ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0165

75 ร.ต.อ. อดุลย บุญราช รอง สว. กก.5 บก.ปคม. 2108 11202 0143 รอง สว. กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 11202 0156



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 21/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

76 วาที่ ร.ต.อ. อนุวัฒน ณ ปตตานี รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ป. 2102 11203 0398 รอง สว. กก.6 บก.ป. 2102 11202 0293

77 วาที่ ร.ต.อ. หญิง อริญชญา วิศทัวัฒนา รอง สว. กก.2 บก.ปพ. 2113 11202 0064 รอง สว. กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 11202 0203

78 วาที่ ร.ต.อ. อรุณ ธรฤทธิ์ รอง สว. กก.2 บก.ปพ. 2113 11202 0066 รอง สว. กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 11202 0204

79 ร.ต.อ. อานัส กาหมอ รอง สว. ฝอ.บก.ป. 2102 11304 0444 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ป. 2102 11203 0394

80 ร.ต.อ. หญิง อินทุพร ธุลีจันทร รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0098 รอง สว. ฝายฝกอบรม ศฝร.บช.ก. 2114 11304 0034

81 ร.ต.อ. อุทิตย พิมมะศรี รอง สว. ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 11202 0245 รอง สว. ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 11202 0209

82 ร.ต.อ. เอกรัฐ จันทรมณี รอง สว. กก.4 บก.ป. 2102 11202 0217 รอง สว. กก.3 บก.ปคม. 2108 11202 0096

83 วาที่ ร.ต.ท. กษิตินาถ บุญพันธ นายชางกลเรือ(สบ 1) กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 33206 0330 รอง สว. ฝอ.บก.รน. 2106 11305 0028

84 วาที่ ร.ต.ท. ครุศาสตร วงคชัย นายชางกลเรือ(สบ 1) กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 33206 0327 นักประดาน้ํา(สบ 1) กก.2 บก.รน. 2106 33206 0053

85 วาที่ ร.ต.ท. นันทณัฐ ปณะวันนา รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.4 กก.5 บก.รน. 2106 34206 0147 รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.1 กก.5 บก.รน. 2106 34206 0124

86 วาที่ ร.ต.ท. นันทิพัฒน นิราศ รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.3 กก.6 บก.รน. 2106 34206 0177 รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.4 กก.4 บก.รน. 2106 34206 0105

87 วาที่ ร.ต.ท. พอช นกพลับ นายชางกลเรือ(สบ 1) กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 33206 0323 รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.1 กก.5 บก.รน. 2106 34206 0125

88 วาที่ ร.ต.ท. วรัญู สุดจิตร รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) กก.3 บก.รน. 2106 34206 0073 รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.3 กก.6 บก.รน. 2106 34206 0179

89 วาที่ ร.ต.ท. ศิรวิทย นาคมุสิก รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.3 กก.6 บก.รน. 2106 34206 0178 รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.2 กก.6 บก.รน. 2106 34206 0171

90 วาที่ ร.ต.ท. สหรัฐ วิชัยดิษฐ รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) กก.3 บก.รน. 2106 34206 0072 รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.2 กก.6 บก.รน. 2106 34206 0172



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 21/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

91 วาที่ ร.ต.อ. ไกรเพชร แกวพรหม รอง สว.(ป.) ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1539 รอง สว.(อก.) ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1513

92 วาที่ ร.ต หญิง โชติกา ปอมจัตุรัส รอง สว.(ป.) ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0139 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0532

93 วาที่ ร.ต.อ. ธพนตวัชร สุปานันท รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0137 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0049

94 วาที่ ร.ต.อ. นคร บุญเฉลย รอง สว.(ป.) ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1272 รอง สว.(อก.) ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1258

95 วาที่ ร.ต.อ. สุเทพ แกวมาก รอง สว.(ป.) กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 1019 รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0212

96 วาที่ ร.ต.อ. สุวิทย คชรัตน รอง สว.(ป.) กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 1016 รอง สว.(ป.) กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0236

97 วาที่ ร.ต.อ. สุวิทย มีสันเทียะ รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1653 รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0813

98 วาที่ ร.ต.ท. กิตติพันธ วิเชียรสราง รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0794 รอง สว.(ป.) ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0892

99 ร.ต.ท. จตุโชค บัวสูง รอง สว.(ป.) กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 1014 รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0067

100 ร.ต.ท. จักรกริช แกวประเสริฐ รอง สว.(ป.) กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0225 รอง สว.(ป.) กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 1005

101 วาที่ ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ลอบุญทวีชัย รอง สว.(ป.) ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0286 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0253

102 วาที่ ร.ต.ท. ณรงค มีพงษ รอง สว.(ป.) ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0685 รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0157

103 วาที่ ร.ต.ท. ณรงคกร สุริยกุล ณ อยุธยา รอง สว.(ป.) ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0350 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0211

104 วาที่ ร.ต.ท. ถนอม กลิ่นสุคนธ รอง สว.(ป.) กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0198 รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12202 0035

105 วาที่ ร.ต.ท. นพดล ชาติวัฒนสุคนธ รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0512 รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1852



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 21/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

106 วาที่ ร.ต.ท. บัณฑิตย โชคอํานวย รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0063 รอง สว.(ป.) กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0781

107 วาที่ ร.ต.ท. ปฏิภูมิ สงอาจินต รอง สว.(ป.ทางน้ํา) ส.รน.1 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1253 รอง สว.(ป.ทางน้ํา) ส.รน.3 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1321

108 วาที่ ร.ต.ท. ปยะ พลโยธา รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0059 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0215

109 ร.ต.ท. มนตรี สังขะไชย รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.รฟ. 2104 12301 0005 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0152

110 ร.ต.ท. มานะ เทียมสุวรรณ รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0005 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ปทส. 2107 12301 0005

111 ร.ต.ท. รุงโรจน วณิชาชีวะ รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0077 รอง สว.(ป.) กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 0964

112 วาที่ ร.ต หญิง วรรณกาญจน เทียมสุวรรณ รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0006 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ปทส. 2107 12301 0009

113 ร.ต.ท. สมบูรณ อาจหาญ รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0779 รอง สว.(ป.) ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0903

114 ร.ต.ท. สุรชาติ ยิ่งยวด รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ปคบ. 2111 12301 0023 รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0153

115 ร.ต.ต. กันตะวิชญ อายุสุข รอง สว.(อก.) กก.6 บก.ปทส. 2107 12301 0355 รอง สว.(ป.) กก.6 บก.ปทส. 2107 12202 0357

116 วาที่ ร.ต.ต. ฉัตรพิศุทธิ์ วงศมณี รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ปคบ. 2111 12301 0011 รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปปป. 2110 12202 0056

117 วาที่ ร.ต.ต. โชคศิริ พันธุเวช รอง สว.(อก.) กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1157 รอง สว.(อก.) กก.4 บก.ปปป. 2110 12301 0062

118 ร.ต.ต. เดชา คํารังษี รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ป. 2102 12202 0433 รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0133

119 ร.ต.ต. ประดิษฐ คิ้วเจริญ รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0187 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0139

120 วาที่ ร.ต.ต. ประเสริฐ พงษา รอง สว.(อก.) ส.รน.5 กก.6 บก.รน. 2106 12301 0933 รอง สว.(ป.ทางน้ํา) ส.รน.5 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0921



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 21/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

121 ร.ต.ต. ปองภพ ถีระวงค รอง สว.(อก.) กก.6 บก.รน. 2106 12301 0746 รอง สว.(ป.ทางน้ํา) ส.รน.3 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1307

122 ร.ต.ต. พนมพร ตอนอย รอง สว.(ป.) ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0893 รอง สว.(ป.) ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0957

123 วาที่ ร.ต.ต. มานพ เพ็งหล่ํา รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ป. 2102 12202 0292 รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปปป. 2110 12202 0046

124 วาที่ ร.ต.ต. ยิ่งศักดิ์ สุเณร รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0867 รอง สว.(ป.) ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0891

125 วาที่ ร.ต.ต. ศักดา จารุจินดา รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1648 รอง สว.(อก.) ส.รน.1 กก.9 บก.รน. 2106 12301 1258

126 วาที่ ร.ต.ต. สิงคาร กะจันทร รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0029 รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0176

127 ร.ต.ต. สุชาติ สุนทร รอง สว.(ป.) กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 0961 รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0069

128 วาที่ ร.ต.ต. หญิง อมรรัตน เกื้อกิจ รอง สว.(ป.ทางน้ํา) ส.รน.1 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0750 รอง สว.(ป.ทางน้ํา) ส.รน.1 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0269

129 ร.ต.ต. เอกชัย เหลืองมณีเวช รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1852 รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0414

130 วาที่ ร.ต.ต. เอนก เอกพันธ รอง สว.(ป.) กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 0983 รอง สว.(ป.) กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0275

131 ด.ต. กณวรรธน กองติ๊บ ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0079 ผบ.หมู กก.2 บก.ปปป. 2110 12202 0044

132 ด.ต. หญิง กนกวรรณ ขวัญเมือง ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0343 ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0388

133 ด.ต. กฤษณะ พรมเคน ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0068 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0153

134 ด.ต. กัณฑพงศ พัฒนานุรักษพงศ ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1321 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0293

135 ด.ต. กิตติ เชื้อปญญา ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0447 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0192



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 21/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

136 ด.ต. กิตติศักดิ์ ทองเผือก ผบ.หมู ส.รน.3 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0839 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0906

137 ด.ต. กิตติศักดิ์ ลาภขจรกิจ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0100 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0157

138 ด.ต. กึกกอง พื้นผา ผบ.หมู ส.รน.3 กก.7 บก.รน. 2106 12301 1063 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.7 บก.รน. 2106 12206 1042

139 ด.ต. หญิง เขมณัฏฐ กิ่งวิกรณกุลทร ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0137 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0034

140 ด.ต. คุณากร รัตนาคม ผบ.หมู ส.รน.4 กก.7 บก.รน. 2106 12206 1071 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 12206 1021

141 ด.ต. จักกรี หอมแกว ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1476 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1514

142 ด.ต. หญิง จักรีรัตน อุตตะมะ ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12301 0059 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12301 0030

143 ด.ต. หญิง จารุณี ทองตะกุก ผบ.หมู กก.6 บก.รน. 2106 12301 0744 ผบ.หมู กก.6 บก.รน. 2106 12206 0742

144 ด.ต. จําลอง แกวเกาะสะบา ผบ.หมู ส.รน.3 กก.7 บก.รน. 2106 12301 1064 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.7 บก.รน. 2106 12206 1061

145 ด.ต. จินตวีร เกียงมี ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0015 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0609

146 ด.ต. จิรโชติ พุทธพงษ ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1216 ผบ.หมู กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1157

147 ด.ต. จิรพันธ กันทะยอด ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0432 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0216

148 ด.ต. จุมพฏ โชติชวง ผบ.หมู ส.รน.4 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0869 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.11 บก.รน. 2106 12206 1951

149 ด.ต. เจตนสฤษฎิ์ แฝพิมาย ผบ.หมู ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0609 ผบ.หมู ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12204 0667

150 ด.ต. ชราวุฒิ พันบูรณ ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0211 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1133
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151 ด.ต. ชัชการ ผิวแกวดี ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1587 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1566

152 ด.ต. ชัยพร พลโพธิ์ ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1095 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1021

153 ด.ต. ชานนท เจริญวงษา ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0182 ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0234

154 ด.ต. ชาวิช ปรีเปรม ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0036 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0686

155 ด.ต. ชินกฤต ชาติรักษา ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 1009 ผบ.หมู กก.1 บก.ปพ. 2113 12202 0071

156 ด.ต. โชคชัย งามประสิทธิ์ ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0363 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0224

157 ด.ต. ไชยรตัน วงศสุย ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0048 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0107

158 ด.ต. ญณัทพงศ เพียรธนสาร ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0188 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0098

159 ด.ต. ณรงค ใจกลา ผบ.หมู กก.4 บก.รน. 2106 12301 0260 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0477

160 ด.ต. ณรรฐพงษช พราหมณภู ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0105 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0190

161 ด.ต. หญิง ณัฐกานต ศิริกุล ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1454 ผบ.หมู กก.1 บก.รฟ. 2104 12301 0029

162 ด.ต. ณัฐพนธ เยื้อนแยมกุล ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0085 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปทส. 2107 12301 0011

163 ด.ต. ณัฐวัฒน ธนดลกิจอนันต ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0419 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0196

164 ด.ต. หญิง ดรุณี ศรีประทีป ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0773 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0894

165 ด.ต. ดุสิต รักษชู ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0190 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0079
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166 ด.ต. ถิรมนัส ประมูล ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0062 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0064

167 ด.ต. ทรงเกียรติ มากมูล ผบ.หมู บก.รฟ. 2104 12301 0001 ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0550

168 ด.ต. เทวินทร ชะฎิล ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0080 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0042

169 ด.ต. ธนกร ศรีนุน ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0103 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0261

170 ด.ต. ธนกฤต คาํวอน ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0236 ผบ.หมู กก.1 บก.ปปป. 2110 12202 0031

171 ด.ต. ธนภัทร จันทรศรชีั้น ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0055 ผบ.หมู กลุมงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 12202 1892

172 ด.ต. ธนากร เหลาอุดมลาภ ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1090 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1483

173 ด.ต. ธัชนันท ตวนชะเอม ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0271 ผบ.หมู กก.4 บก.ปทส. 2107 12202 0275

174 ด.ต. ธีรวัฒน นาเมืองรักษ ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 0992 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0809

175 ด.ต. นรงคกร ชํานาญกิจ ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1225 ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0328

176 ด.ต. นราธิป รากแกน ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1514 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1577

177 ด.ต. นวพล งามคงคา ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0414 ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0173

178 ด.ต. นัธทวัฒน วิวัฒนสิริ ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1462 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1419

179 ด.ต. นิติพงษ ตากันทะ ผบ.หมู กก.4 บก.ปทส. 2107 12202 0275 ผบ.หมู กก.3 บก.ปปป. 2110 12202 0058

180 ด.ต. นิรภฏั วัฒนประเสริฐกุล ผบ.หมู ส.รน.4 กก.6 บก.รน. 2106 12301 0896 ผบ.หมู ส.รน.4 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0869
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181 ด.ต. นิรัญ จุมพรม ผบ.หมู กลุมงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 12202 1890 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1855

182 ด.ต. บรรจง จุยประโคน ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0103 ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0675

183 ด.ต. บรรเจิด ทองพูล ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0396 ผบ.หมู กก.2 บก.ปปป. 2110 12202 0048

184 ด.ต. บําเหน็จ สีลาแยง ผบ.หมู ส.รน.1 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0290 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0267

185 ด.ต. บุญฤทธิ์ นะวะกะ ผบ.หมู กลุมงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 12202 1885 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1621

186 ด.ต. บุญลือ กรรขํา ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0264 ผบ.หมู กก.4 บก.ปทส. 2107 12202 0251

187 ด.ต. บุญเลิศ นิตยอภัย ผบ.หมู กก.6 บก.ปพ. 2113 12202 0816 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0294

188 ด.ต. บุญเสริม สอนคาํ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0099 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0131

189 ด.ต. หญิง เบญจพร พลรักษ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12301 0040 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0134

190 ด.ต. ประเวทย ชาวนา ผบ.หมู กก.3 บก.ปพ. 2113 12202 0364 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0258

191 ด.ต. ประสิทธิ์ ทองมี ผบ.หมู ส.รน.3 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1189 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.7 บก.รน. 2106 12206 0960

192 ด.ต. ปรีชา ฤทธิ์ชวย ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0195 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0097

193 ด.ต. ปุญญมาฆะ กรัตพงศ ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0726 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0902

194 ด.ต. เปรมวิชช บินตาสุระสีห ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0169 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0196

195 ด.ต. พงคธร ศรีพิบูลย ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0062 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0113
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196 ด.ต. พรศักดิ์ เกิดสมนึก ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0662 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1719

197 ด.ต. พัชรพล ชาญณรงค ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 1012 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0271

198 ด.ต. หญิง พันนี ภิลาภ ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0380 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0393

199 ด.ต. พัสกร อุปละกุล ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1223 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0185

200 ด.ต. พานุ ศักราพร ผบ.หมู ส.รน.3 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1183 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 12206 0986

201 ด.ต. พีระศักดิ์ ทองสกุล ผบ.หมู ส.รน.1 กก.6 บก.รน. 2106 12301 0784 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0756

202 ด.ต. หญิง ภัคนิษฐ แสงงาม ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1258 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1272

203 ด.ต. ภิเศก บํารุงกิจ ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0136 ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0315

204 ด.ต. ภูรีรินทณ กสิกิจจาภิวัฒน ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0258 ผบ.หมู กก.4 บก.ปทส. 2107 12202 0250

205 ด.ต. มงคล เทพวงษา ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1206 ผบ.หมู กก.8 บก.ทล. 2103 12301 1771

206 ด.ต. มงคล เรืองศรี ผบ.หมู ส.รน.2 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0581 ผบ.หมู กก.5 บก.รน. 2106 12206 0509

207 ด.ต. มณฑล เสนี ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12301 0567 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0574

208 ด.ต. มนัส มังนอย ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0489 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0087

209 ด.ต. หญิง เมษิณี สันบู ผบ.หมู กก.2 บก.ปอท. 2112 12202 0050 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0080

210 ด.ต. รณยุทธ โคตรพัฒน ผบ.หมู กก.ตอตานการกอการราย บก.ปพ. 2113 12207 2036 ผบ.หมู ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0652
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211 ด.ต. รังสฤษดิ์ แสนพล ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0219 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0264

212 ด.ต. ราชสิทธ สําเริงราช ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0672 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0527

213 ด.ต. ราเชน ออนยิ่ง ผบ.หมู กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0157 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0075

214 ด.ต. เรวัตร ฉายแกว ผบ.หมู ส.รน.4 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0410 ผบ.หมู กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 12206 1687

215 ด.ต. ฤทธิรงค ม่ิงสวน ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0054 ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0688

216 ด.ต. วรเชษฐ โตเอี่ยม ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0261 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0088

217 ด.ต. วรพงค เขียมสุวรรณ ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0226 ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 2468

218 ด.ต. วันชนะ รูปงาม ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1577 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1850

219 ด.ต. วิชญพงศ ชัยชนะพิทักษกุล ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1225 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0182

220 ด.ต. วีระยุทธ รักษาพล ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0183 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0036

221 ด.ต. วีระยุทธ ศรบีุญเรือง ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0188 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0159

222 ด.ต. ศักดิพงศ ภรูพิัฒนสมบัติ ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0216 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0122

223 ด.ต. ศิรินันท ชมชื่น ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1266 ผบ.หมู กก.5 บก.ปพ. 2113 12202 0664

224 ด.ต. ศิวะดล นพไธสง ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1548 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1401

225 ด.ต. ศุภโชติ พันธุศร ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1450 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0342
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226 ด.ต. หญิง ศุภรัศมิ์ ใบยา ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12301 0127 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0021

227 ด.ต. เศกสรรค กาเหย็ม ผบ.หมู ส.รน.1 กก.7 บก.รน. 2106 12206 0971 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 12206 1001

228 ด.ต. สมภพ จุยศริิ ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0090 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0114

229 ด.ต. สมศักดิ์ จันทาทอง ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0191 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0130

230 ด.ต. สมศักดิ์ อิ้วสู ผบ.หมู ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0477 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0458

231 ด.ต. สมานมิตร กุลยะ ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0194 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0085

232 ด.ต. สรวิชญ ศิริสมบูรณ ผบ.หมู ฝอ.บก.ปทส. 2107 12301 0007 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0055

233 ด.ต. สราวุธ ศรีแยม ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0103 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0054

234 ด.ต. สหัด โยจ้ิว ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 12301 0018 ผบ.หมู กก.5 บก.ปปป. 2110 12202 0080

235 ด.ต. สัญญา ภูเอี่ยม ผบ.หมู ฝอ.บก.ปปป. 2110 12301 0012 ผบ.หมู กก.5 บก.ปปป. 2110 12202 0075

236 ด.ต. สานิต ชวยชู ผบ.หมู ส.รน.2 กก.8 บก.รน. 2106 12301 1171 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1153

237 ด.ต. สายัณห คีรีรัชโภคนิ ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0165 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0230

238 ด.ต. สุดใจ จาผาย ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12301 0160 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0184

239 ด.ต. สุพจน ลิ้มสวางพูลวัตถุ ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0131 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0165

240 ด.ต. สุภชัย หนูแกว ผบ.หมู ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 12301 1024 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 12206 0999
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241 ด.ต. สุภาพ คําอาจ ผบ.หมู กก.1 บก.ปพ. 2113 12202 0085 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1804

242 ด.ต. สุรพัศ ชางหนัง ผบ.หมู ส.รน.3 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1298 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.7 บก.รน. 2106 12206 0949

243 ด.ต. สุรสิทธิ์ เทวฤทธิ์ ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12301 0263 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12301 0217

244 ด.ต. สุรสิทธิ์ สติดี ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0119 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0073

245 ด.ต. สุริยะ พุมนิคม ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0463 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1869

246 ด.ต. สุวิท คงวิจิตร ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0589 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1781

247 ด.ต. เสมียน ทัยออน ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 12301 0036 ผบ.หมู กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1362

248 ด.ต. เสมือน เขาครอง ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0730 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0238

249 ด.ต. โสภณ ภูมิเศรษฐ ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0444 ผบ.หมู ส.รน.4 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0388

250 ด.ต. หัสดิน อินทโช ผบ.หมู ส.รน.1 กก.7 บก.รน. 2106 12206 0945 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 12206 1007

251 ด.ต. อดิศร เปกาลี ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1247 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1469

252 ด.ต. อนันต พูลคลองตัน ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0026 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0688

253 ด.ต. อนันต มานสะอาด ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0159 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0068

254 ด.ต. อนุพงศ เกษานุช ผบ.หมู ส.รน.3 กก.11 บก.รน. 2106 12206 1981 ผบ.หมู กก.11 บก.รน. 2106 12206 1489

255 ด.ต. อนุวัฒน เพชรประดิษฐ ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0304 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0264
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256 ด.ต. อนุวัตร อินทนชิตจุย ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0393 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0049

257 ด.ต. อนุศักดิ์ เมืองคาํสิงห ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0638 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0347

258 ด.ต. อภิชาติ ศรีเจริญ ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 0969 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0139

259 ด.ต. อภิเชฐ แกนสาร ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0191 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0045

260 ด.ต. อภินันท จิตรหลัง ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12301 0571 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0575

261 ด.ต. อภิวิชญ สากล ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 2480 ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12428 2489

262 ด.ต. อรรนพ พลสุวรรณ ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1483 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1142

263 ด.ต. อลงกรณ หิตะชัยภมิู ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0342 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1223

264 ด.ต. อลิศ จําเนียรอนุสรณ ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12301 0107 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0130

265 ด.ต. หญิง อัจฉรา ขําเกิด ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0190 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0328

266 ด.ต. อัษดิน ออนจาย ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0064 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0225

267 ด.ต. อาคม แพรกมวง ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0104 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0067

268 ด.ต. อารี หมัดเด็น ผบ.หมู ส.รน.1 กก.7 บก.รน. 2106 12206 0967 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 12206 1006

269 ด.ต. อํานาจ มุจนสินธุ ผบ.หมู ฝอ.บก.ทล. 2103 12301 0011 ผบ.หมู กลุมงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 12202 1891

270 ด.ต. อุดม คําวงษา ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0123 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0773
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271 ด.ต. เอกภพ เคยีมเคา ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12301 0036 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0047

272 ด.ต. เอกสิทธิ์ เผาผม ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 0995 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0050

273 จ.ส.ต. นพรัตน ศรีไทยรักษ ผบ.หมู ส.รน.1 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1235 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1282

274 จ.ส.ต. นฤรงค มากไธสง ผบ.หมู กก.2 บก.รน. 2106 12206 0148 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1363

275 จ.ส.ต. พงศธร สังฆอินทร ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0813 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1653

276 จ.ส.ต. พันธการ คลังกูล ผบ.หมู กก.1 บก.รน. 2106 12206 0101 ผบ.หมู กก.10 บก.รน. 2106 12301 1353

277 จ.ส.ต. รพีพงศ เนียมรินทร ผบ.หมู ส.รน.2 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1151 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0902

278 จ.ส.ต. วัชรินทร ดีเบา ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1075 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0650

279 จ.ส.ต. ไวทิต วงศพนารัตน ผบ.หมู กก.2 บก.รน. 2106 12206 0142 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1356

280 จ.ส.ต. สราวุธ ตูเซง ผบ.หมู ส.รน.3 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1184 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.7 บก.รน. 2106 12206 0951

281 จ.ส.ต. สาโรจน ประจวบสุข ผบ.หมู กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 12206 1731 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.11 บก.รน. 2106 12206 1933

282 จ.ส.ต. อนุชัย นอยคํา ผบ.หมู กก.2 บก.รน. 2106 12206 0146 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1411

283 ส.ต.อ. กนธี ขุนเจริญ ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0147 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0262

284 ส.ต.อ. หญิง กมลกฤษฎิ์ รักษาชาติ ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0049 ผบ.หมู ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0633

285 ส.ต.อ. กรกช พนานุสรณ ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0450 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0334
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286 ส.ต.อ. กฤษฎา พงษโมลา ผบ.หมู กก.2 บก.ปพ. 2113 12202 0212 ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1172

287 ส.ต.อ. กฤษณะ แสงบัวแกว ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0580 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0516

288 ส.ต.อ. กัมปนาท อุตบัววงศ ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0947 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0202

289 ส.ต.อ. กิตติ นอยกําเหนิด ผบ.หมู กก.3 บก.ปอท. 2112 12202 0158 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0161

290 ส.ต.อ. ไกรฤกษ พึ่งภู ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0098 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0108

291 ส.ต.อ. คงศักย โสภณกุล ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0610 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0494

292 ส.ต.อ. คณาวุฒิ รักษาชาติ ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0540 ผบ.หมู ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0636

293 ส.ต.อ. จิรายุ มงคลชัย ผบ.หมู กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 12206 1810 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.11 บก.รน. 2106 12206 1935

294 ส.ต.อ. จิรายุ สิงหปอง ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0121 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0404

295 ส.ต.อ. เฉลิมพล เฉลิมชัยวินิจกุล ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0691 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0726

296 ส.ต.อ. ชัยธวัฒน จุเสง ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0573 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0485

297 ส.ต.อ. ชัยสิทธิ์ จงรักษ ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0486 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0226

298 ส.ต.อ. ฐาปกรณ เปยมปุก ผบ.หมู กก.5 บก.ปพ. 2113 12202 0677 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0075

299 ส.ต.อ. ณัฐชนน ไชยเพชร ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0011 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0545

300 ส.ต.อ. ณัฐดนัย ศรีโยธา ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12301 0568 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0580
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301 ส.ต.อ. ณัฐภมูิ ธีระชาติ ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0173 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0636

302 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ ภาคฤทธิ์ ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1083 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1780

303 ส.ต.อ. ทัศนัย จันทรสรอย ผบ.หมู กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 12206 1755 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0519

304 ส.ต.อ. ธนินพงษ สาสังข ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1204 ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0584

305 ส.ต.อ. นพคุณ นันจักร ผบ.หมู กก.ตอตานการกอการราย บก.ปพ. 2113 12207 2061 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0181

306 ส.ต.อ. นวรัตน โสพรรณตระกูล ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0018 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0171

307 ส.ต.อ. นัฐพงษ พลประถม ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0146 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคบ. 2111 12301 0012

308 ส.ต.อ. ประสาน ลิ้นเนี่ยว ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0049 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0301

309 ส.ต.อ. ปรีชา สวางรัตน ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0603 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0626

310 ส.ต.อ. พงศกฤษ สาธุจรัญ ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0070 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0360

311 ส.ต.อ. พงษพล พัชนี ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1237 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0261

312 ส.ต.อ. พยุง โสดา ผบ.หมู กก.1 บก.ปพ. 2113 12202 0115 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0250

313 ส.ต.อ. พลศักดิ์ ประทุมวัน ผบ.หมู กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1360 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1591

314 ส.ต.อ. พัฒนศักดิ์ รัดนาแพง ผบ.หมู กก.ตอตานการกอการราย บก.ปพ. 2113 12207 2062 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0173

315 ส.ต.อ. พัลลภ สิงหออย ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0173 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0107
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316 ส.ต.อ. พิทวัส รัตนบริหาร ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0114 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0090

317 ส.ต.อ. พิษณุ มาลัยสอน ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0401 ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0535

318 ส.ต.อ. ภัคพงษ ภูเวียงจันทร ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1315 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1175

319 ส.ต.อ. ภัทรพล การเพียร ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0646 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0382

320 ส.ต.อ. ภาณุพงศ ใจกาวิน ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0679 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0403

321 ส.ต.อ. ภานุวัฒน ขันคํา ผบ.หมู กก.3 บก.ปอท. 2112 12202 0188 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอท. 2112 12202 0057

322 ส.ต.อ. ภาสกร มวงกล่ํา ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0260 ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 0969

323 ส.ต.อ. ภูมิ คูเมือง ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0864 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1113

324 ส.ต.อ. เมธา มีภาษี ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12301 0178 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1648

325 ส.ต.อ. ยศพร ดวงประจักษ ผบ.หมู กก.6 บก.ปพ. 2113 12202 0822 ผบ.หมู กก.ตอตานการกอการราย บก.ปพ. 2113 12207 2031

326 ส.ต.อ. ยอดธง จุทารัตน ผบ.หมู กก.ตอตานการกอการราย บก.ปพ. 2113 12207 2041 ผบ.หมู ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0751

327 ส.ต.อ. ยุทธนา บัวศรี ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0683 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0356

328 ส.ต.อ. รชต ชูเชิด ผบ.หมู ฝอ.บก.ปพ. 2113 12301 0010 ผบ.หมู กก.2 บก.ปปป. 2110 12202 0049

329 ส.ต.อ. วชิระ นาสมภักดิ์ ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0486 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12301 1834

330 ส.ต.อ. วรดร นันทธีรกุล ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0740 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0907
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331 ส.ต.อ. วัชรินทร เรืองเพชร ผบ.หมู ส.รน.1 กก.9 บก.รน. 2106 12301 1258 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1251

332 ส.ต.อ. วิจักขณ ยอดมณี ผบ.หมู กก.1 บก.ปพ. 2113 12202 0068 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0643

333 ส.ต.อ. วิชิต ทิพยแกว ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0050 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0295

334 ส.ต.อ. วิทยา สีเทา ผบ.หมู กก.3 บก.ปพ. 2113 12202 0373 ผบ.หมู ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0743

335 ส.ต.อ. วีระวัฒน ขันเดช ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1595 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1100

336 ส.ต.อ. ศตวรรษ ศรีรัตนะ ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12301 0472 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0517

337 ส.ต.อ. สกล อินทรไกร ผบ.หมู กก.ตอตานการกอการราย บก.ปพ. 2113 12207 2043 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1392

338 ส.ต.อ. สมประสงค ปลื้มวงษ ผบ.หมู กก.ตอตานการกอการราย บก.ปพ. 2113 12207 2039 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0064

339 ส.ต.อ. สยาม สุพรมอินทร ผบ.หมู กก.3 บก.ปพ. 2113 12202 0374 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0196

340 ส.ต.อ. สัญชิต สีมาวุธ ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0227 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0072

341 ส.ต.อ. สุรชาติ บังศรี ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 1005 ผบ.หมู กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0102

342 ส.ต.อ. เสกสรร ยามพิทักษ ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12301 0476 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. 2111 12301 0118

343 ส.ต.อ. อโนเชาว แสงประสิทธิ์ ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0685 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0377

344 ส.ต.อ. อภิสิทธิ์ กองทอง ผบ.หมู กก.3 บก.ปพ. 2113 12202 0376 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0202

345 ส.ต.อ. อัษฎา แสงประเสริฐ ผบ.หมู กก.ตอตานการกอการราย บก.ปพ. 2113 12207 2053 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1125
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346 ส.ต.อ. อารริ๊ฟ เหมรา ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0130 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0103

347 ส.ต.อ. อิสระ ลีเจริญศิริ ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0332 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0226

348 ส.ต.อ. เอกพล พลเยี่ยม ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1387 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 0992

349 ส.ต.อ. เอกรินทร เพ็ชรรักษ ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0823 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1919

350 ส.ต.อ. โอวาท คาํสุวรรณ ผบ.หมู กก.ตอตานการกอการราย บก.ปพ. 2113 12207 2049 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0119

351 ส.ต.ท. กฤษฎา ปนมณี ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0741 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0010

352 ส.ต.ท. กานตณวัฒน บุญพิเชฐ ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0360 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0231

353 ส.ต.ท. กิตติชัย นิกรเทศ ผบ.หมู ส.รน.2 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0327 ผบ.หมู ส.รน.4 กก.11 บก.รน. 2106 12206 2019

354 ส.ต.ท. จิรวัฒน ผําชัย ผบ.หมู กก.2 บก.รน. 2106 12206 0130 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 12206 0993

355 ส.ต.ท. ฉัตรตราชัย ปนสุข ผบ.หมู ส.รน.3 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1196 ผบ.หมู กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 12206 1685

356 ส.ต.ท. ชลิต ชุมสุวรรณ ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0723 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0379

357 ส.ต.ท. ณัฐกิตติ์ เนาวมุกดา ผบ.หมู ส.รน.1 กก.7 บก.รน. 2106 12206 0947 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 12206 1015

358 ส.ต.ท. เดนีส นีบัวหร ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0148 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคบ. 2111 12301 0013

359 ส.ต.ท. ทศพล รักสกุล ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1217 ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.บช.ก. 2114 12202 0022

360 ส.ต.ท. ธชา แสนยาพิทักษ ผบ.หมู กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 12206 1741 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1362
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361 ส.ต.ท. ธนิสร มะโนคํา ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0708 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0244

362 ส.ต.ท. ธีรพงศ ชมตันติ ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0663 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0654

363 ส.ต.ท. ประวีร นพโสภณ ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0740 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0062

364 ส.ต.ท. ปริญญา พละวงศ ผบ.หมู ส.รน.3 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0592 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.11 บก.รน. 2106 12206 1947

365 ส.ต.ท. ปวริศ แกวมา ผบ.หมู ส.รน.6 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0717 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.11 บก.รน. 2106 12206 1985

366 ส.ต.ท. ปญญพัฒน เหมมณี ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1192 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0407

367 ส.ต.ท. ภูริเดช เพิ่มพิพัฒน ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0425 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0167

368 ส.ต.ท. วสันต จินดาศรี ผบ.หมู กก.2 บก.รน. 2106 12206 0164 ผบ.หมู ส.รน.4 กก.7 บก.รน. 2106 12206 1073

369 ส.ต.ท. วัชรพงษ พุทธจร ผบ.หมู กก.2 บก.ปพ. 2113 12202 0211 ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1183

370 ส.ต.ท. วิษัยศิษฎ เรียนแพง ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12204 1189 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1357

371 ส.ต.ท. ศรัณย อูทรัพย ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0079 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0187

372 ส.ต.ท. ศักดา ปุนภักดี ผบ.หมู ส.รน.1 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1251 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1265

373 ส.ต.ท. ศักดิ์นคร รัตนวงค ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0663 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1090

374 ส.ต.ท. สรศักดิ์ งอนสวัน ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1513 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1539

375 ส.ต.ต. กระแสสินธุ เคลาศรี ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1230 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0799
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376 ส.ต.ต. จรูญ ทันธิมา ผบ.หมู กก.3 บก.ปพ. 2113 12202 0398 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0794

377 ส.ต.ต. จิระพงษ มิ่งพฤกษา ผบ.หมู กก.3 บก.ปพ. 2113 12202 0395 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0749

378 ส.ต.ต. ชัยวิรัตน โพธิ์สาพิมพ ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 2468 ผบ.หมู กก.3 บก.ปพ. 2113 12202 0377

379 ส.ต.ต. ฐานภพ เลไธสง ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1293 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0790

380 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ ออมทอง ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1314 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0804

381 ส.ต.ต. ทวีศักดิ์ สูงสงาวงศ ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 2470 ผบ.หมู กก.ตอตานการกอการราย บก.ปพ. 2113 12207 2051

382 ส.ต.ต. ธีรนัย สกุลคู ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1234 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0800

383 ส.ต.ต. นาคินทร คาํดีตุน ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 0978 ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1332

384 ส.ต.ต. พูลศักดิ์ วรรณวงศ ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1312 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0789

385 ส.ต.ต. รัฐกรณ นันตะ ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1301 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0803

386 ส.ต.ต. ฤกษกฤษ ปูลา ผบ.หมู กก.3 บก.ปพ. 2113 12202 0388 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0793

387 ส.ต.ต. วสินธุ โสบรรเทา ผบ.หมู กก.6 บก.ปพ. 2113 12202 0838 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0796

388 ส.ต.ต. วิศรุต พิมาลัย ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1281 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0734

389 ส.ต.ต. วีระชาติ ภูวะศรี ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1287 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0787

390 ส.ต.ต. ศุภสิทธิ์ เชื่อมรัมย ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1238 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0788
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391 ส.ต.ต. สรทัต จันทวงค ผบ.หมู กก.3 บก.ปพ. 2113 12202 0382 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0792

392 ส.ต.ต. สราวุฒิ เพ็ชรพันธ ผบ.หมู กก.5 บก.ปพ. 2113 12202 0697 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0732

393 ส.ต.ต. อนันตชัย บํารุงศลิป ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1225 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0785

394 ส.ต.ต. อนุกูล คลังเงิน ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1227 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0798

395 ส.ต.ต. อภิชัย ศรีมาชัย ผบ.หมู กก.2 บก.ปพ. 2113 12202 0241 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0791

396 ส.ต.ต. อภิวัฒน รัตนกุลวัฒนา ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1279 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0802

397 ส.ต.ต. อภิสิทธิ์ บุตรพรม ผบ.หมู กก.4 บก.ปพ. 2113 12202 0545 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0795

398 ส.ต.ต. อานนท คูควร ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1270 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0801

399 ส.ต.ต. เอกภพ ภักดีมี ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1296 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0786


