
ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

1 ส.ต.ท. หญิง กชกร ทองจินดา ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 12301 0011 ผบ.หมู ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12313 0241

2 ส.ต.ท. หญิง กนกวรรณ ประจําเมือง ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1626 ผบ.หมู ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12313 0043

3 ส.ต.ท. หญิง กรชนก เสือแกว ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 12301 0037  ผบ.หมู กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.3 2404 12313 0017

4 ด.ต. หญิง กรรณิกา เปยมปรัชญากุล ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0822 ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0097

5 ด.ต. กรอังกูร ปานกลาง ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0056 ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0334

6 ด.ต. กฤตธัช สุขแกว ผบ.หมู ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0681 ผบ.หมู ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12301 0775

7 ด.ต. กฤตภาส บุญยะสมภพ ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12301 0135 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12202 0110

8 ส.ต.ท. หญิง กฤติยาภรณ ปนทิม ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0006 ผบ.หมู กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.6 2407 12301 0027

9 ด.ต. กฤษฎิ์ มงคลบุตร ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0963 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0981

10 ด.ต. กันตินันท ขอสุข ผบ.หมู ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0727 ผบ.หมู ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12202 0344

11 ด.ต. หญิง กัลยกร ชื่นอุรา ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1321 ผบ.หมู กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0020

12 ส.ต.ท. หญิง กาญจนหทัย สิทธิภา ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 12301 0017 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0078

13 ด.ต. หญิง กาญจนา ทาวมฤทธิ์ ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 0910 ผบ.หมู ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0744

14 ร.ต.ต. หญิง กาญจนา สุนันทนาสุข รอง สว.(อก.) ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 12301 0131 รอง สว.(อก.) ฝอ.2 บก.อก.สตม. 2401 12301 0023

15 ด.ต. หญิง กานตพิชชา แกวคําปา ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 1191 ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12204 0409

16 ด.ต. กําชัย ใจตรง ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0687 ผบ.หมู ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12202 0030

17 ด.ต. กิจติชัยธนา ทองถาวร ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12202 0134 ผบ.หมู ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0680

18 ด.ต. กิตติภณ แกวสุวรรณ ผบ.หมู ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1761 ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0684

19 ร.ต.ท. กิตติภพ มะลิกา รอง สว.(สส.) ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 12204 0420 รอง สว.(สส.) ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12204 0114

20 วาที่ ร.ต.ต. กิติ พัฒนนิติศักดิ์ รอง สว.(ป.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12202 0224 รอง สว.(ป.) ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12202 0131

บัญชีแนบทายคําสั่ง สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ที่ 28 /๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕
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21 ด.ต. กีรติ สัมฤทธิ์ ผบ.หมู ตม.จว.เพชรบูรณ บก.ตม.5 2406 12204 0458 ผบ.หมู ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 12204 0417

22 ด.ต. หญิง กุลธิดา สุวรรณภาษิต ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0341 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0241

23 ด.ต. หญิง เกษมสุข ฉินทสงเคราะห ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 12301 0007 ผบ.หมู ตม.จว.สุราษฎรธานี บก.ตม.6 2407 12313 0316

24 ด.ต. เกียรติพงศ พรหมแจง ผบ.หมู ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12301 0307 ผบ.หมู ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12204 0499

25 ส.ต.ท. เกียรติพงศ ศรีสิงห ผบ.หมู กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 12204 0167 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0937

26 ส.ต.ท. เกียรติฟา ปยะสกุล ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 12301 0130 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0649

27 ส.ต.ท. หญิง โกมลดา ชูชื่น ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0418 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 0910

28 ด.ต. ขวัญชัย ไพบูลยบรรพต ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 1093 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0131

29 ด.ต. หญิง คงชนก ศุวรรณดิษ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0559 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0753

30 ส.ต.ต. คฑาวุธ จันทสุวรรณ ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0988 ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12204 0565

31 ด.ต. คณาธิป รัตนอาภา ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1178 ผบ.หมู กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 12204 0164

32 ด.ต. คมกฤษ ภูสีฤทธิ์ ผบ.หมู ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 12202 0274 ผบ.หมู ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0364

33 วาที่ ร.ต.ต. คมสัน จันทราภรณ รอง สว.(สส.) ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6 2407 12204 0873 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12313 0203

34 ส.ต.อ. คุณภาพ ภิญโญพันธ ผบ.หมู ตม.จว.กาฬสินธุ บก.ตม.4 2405 12204 0605 ผบ.หมู ตม.จว.บุรีรัมย บก.ตม.4 2405 12204 0498

35 ด.ต. หญิง เคลือวัลย วัชรรัตนากุล ผบ.หมู ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0723 ผบ.หมู ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0644

36 ด.ต. โฆสิตชณัฏฐ อัคพิน ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0110 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0475

37 ร.ต.ต. จงรัก วัฒนดิเรก รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0824 รอง สว.(สส.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12204 0896

38 ส.ต.ต. จตุภูมิ พุทธิมา ผบ.หมู กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12202 0287 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0560

39 ด.ต. หญิง จริยา บุญญานุสนธิ์ ผบ.หมู ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0363 ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0865

40 ร.ต.ต. จเร ออนสําลี รอง สว.(สส.) ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0740 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0978
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41 ด.ต. จักรกริช การินตา ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0546 ผบ.หมู ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0681

42 วาที่ ร.ต.ท. จักรกริช กิจมีเกียรติดี รอง สว.(อก.) ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0102 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0868

43 ส.ต.อ. จักรกฤต ประยูรวงศ ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0302 ผบ.หมู กก.2 บก.สส.สตม. 2408 12204 0064

44 ด.ต. จักรภพ คําศิลป ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0489 ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0115

45 ร.ต.ท. จักรี จันทนา รอง สว.(อก.) ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0438 รอง สว.(อก.) ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12313 0451

46 ด.ต. หญิง จันทราทิพย แสงออน ผบ.หมู ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1760 ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0666

47 ด.ต. หญิง จารุณี มีแสวง ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12313 0163 ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12313 0412

48 วาที่ ร.ต.ต. จารุภูมิ ไพเมือง รอง สว.(สส.) ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12204 0359 รอง สว.(สส.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12204 0372

49 ด.ต. จารุวัฒน สัญจร ผบ.หมู กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12313 0259 ผบ.หมู กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.6 2407 12313 0017

50 ด.ต. จํานงค มุณีรัตน ผบ.หมู ตม.จว.สกลนคร บก.ตม.4 2405 12202 0245 ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0347

51 วาที่ ร.ต.ท. จําลอง ทาสัก รอง สว.(ป.) ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12202 0050 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0015

52 วาที่ ร.ต.ท. จําลอง บุญฟก รอง สว.(สส.) ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12204 0344 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0107

53 ส.ต.ท. หญิง จิตรลดา คาสบาย ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.4 2405 12301 0012 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0134

54 ส.ต.อ. จิรเดช พงศเทพูปถัมภ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0469 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0959

55 ด.ต. จิรยุทธ ฉันทมิตร ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0523 ผบ.หมู ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0478

56 ส.ต.อ. จิรวัฒน ภูก่ิงเดือน ผบ.หมู กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12313 0256 ผบ.หมู กก.2 บก.สส.สตม. 2408 12204 0054

57 ด.ต. จิระเดช คงเมือง ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0975 ผบ.หมู ตม.จว.ยะลา บก.ตม.6 2407 12202 0372

58 ร.ต.อ. จิระวัฒน กาญจนราช รอง สว.(อก.) ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0050 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12313 0490

59 ด.ต. จิรายุตม เกษร ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12204 0376 ผบ.หมู ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 2405 12301 0510

60 ด.ต. หญิง จีรวัจน ผลทวี ผบ.หมู ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12204 0235 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0148
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61 ด.ต. หญิง จุฑาภรณ แกวชูศรี ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.6 2407 12301 0010 ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12301 0168

62 ด.ต. หญิง จุฑามาศ พงศธนปภาดา ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.4 2405 12301 0004 ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0427

63 ด.ต. เจนภูมิ เอี่ยมนอย ผบ.หมู กก.1 บก.สส.สตม. 2408 12204 0028 ผบ.หมู ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0667

64 ด.ต. เจริญวิทย จันทรสมุด ผบ.หมู ตม.จว.อํานาจเจริญ บก.ตม.4 2405 12204 0390 ผบ.หมู ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 12202 0324

65 ส.ต.อ. เจษฎา วัฒนดุริยกุล ผบ.หมู ตม.จว.กาฬสินธุ บก.ตม.4 2405 12204 0603 ผบ.หมู ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12204 0474

66 ด.ต. ใจเพชร เพ็ชรหนูน ผบ.หมู ตม.จว.นครศรีธรรมราช บก.ตม.6 2407 12301 0348 ผบ.หมู ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0679

67 ด.ต. ฉัตรชนก สุทธนะ ผบ.หมู กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.5 2406 12313 0022 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0561

68 ด.ต. ฉัตรชัย ชัยมาลา ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 1088 ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0377

69 ร.ต.ต. เฉลิมพล จงศิริ รอง สว.(อก.) ตม.จว.นาน บก.ตม.5 2406 12313 0261 รอง สว.(อก.) ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0088

70 ด.ต. เฉลิมพล เมืองแกว ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0605 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0521

71 ส.ต.อ. เฉลิมพล วิเชียรมณี ผบ.หมู กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12313 0262 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0797

72 ส.ต.อ. เฉลิมวงศ วิจารย ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0058 ผบ.หมู ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12301 1044

73 ด.ต. ชญาศักดิ์ หม่ันทรัพย ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0951 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0005

74 ด.ต. หญิง ชฎาภรณ ทาระจีน ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12204 0362 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0245

75 ส.ต.ท. หญิง ชนิดา อินทะไชย ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0601 ผบ.หมู กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.5 2406 12313 0022

76 วาที่ ร.ต.ต. หญิง ชนิตา จิระรัชกุล รอง สว.(อก.) ดาน ตม.ทาเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 12313 0271 รอง สว.(อก.) กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0133

77 วาที่ ร.ต.ต. หญิง ชนิภา วงศเหลือง รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 12313 0283 รอง สว.(อก.) ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0618

78 ด.ต. หญิง ชมณิษา รัตนประสบ ผบ.หมู ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 2405 12301 0509 ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 0174

79 ร.ต.ท. หญิง ชยลักษม ชื่นอังกูร รอง สว.(อก.) ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 12313 0435 รอง สว.(อก.) ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0058

80 ด.ต. หญิง ชลิตา กองเปง ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0165 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12204 0374
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บัญชีแนบทายคําสั่ง สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ที่ 28 /๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

81 ด.ต. ชวภณ พรหมอุบล ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0635 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0101

82 ด.ต. ชวลิต บุญวงษ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0632 ผบ.หมู ดาน ตม.ทาเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 12313 0472

83 ด.ต. ชอบชล ยอดชัย ผบ.หมู ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12313 0490 ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0050

84 ส.ต.อ. ชัชวัสส เพชรสี่หมื่น ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1681 ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0968

85 ด.ต. ชัยณรงค จันทรอยู ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0943 ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0315

86 ด.ต. ชัยทัศน หอยสังข ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0118 ผบ.หมู ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12204 0611

87 ด.ต. ชัยยทุธ สินธิทา ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 1055 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0979

88 ด.ต. ชัยวฒัน ดอกพิกุล ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1492 ผบ.หมู ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12204 0235

89 วาที่ ร.ต.ต. ชัยวฒัน สินสกุล รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0838 รอง สว.(สส.) ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0542

90 ด.ต. ชินนกร ยานุกูล ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12301 0272 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0165

91 ส.ต.ท. ชินวรานนท บุญเกตุ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0187 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0444

92 ด.ต. เชวง แสงมณี ผบ.หมู ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12313 0189 ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12202 0087

93 วาที่ ร.ต.ต. โชคชัย คงเหม็ง รอง สว.(อก.) ฝายฝกอบรม ศฝร.ตม. 2410 12301 0015 รอง สว.(สส.) ตม.จว.ชัยนาท บก.ตม.3 2404 12204 0927

94 ด.ต. ซูลกีพลี รือสะ ผบ.หมู ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 2407 12204 0603 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0901

95 ส.ต.ท. หญิง ญาดา บุญยะมนิตย ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 12301 0014 ผบ.หมู กก.3 บก.ตม.1 2402 12313 0126

96 ด.ต. ฐิติกร ชูรัตน ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.6 2407 12301 0575 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0903

97 ร.ต.ท. ฐิติณัฐ วงษา รอง สว.(อก.) ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 1099 รอง สว.(ป.) ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0085

98 ด.ต. หญิง ฐิติพร สุขนิษฐ ผบ.หมู ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 12313 0281 ผบ.หมู ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12313 0037

99 ด.ต. หญิง ฐิติวัลย แสงทอง ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1283 ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0319

100 วาที่ ร.ต.ต. ณฐนนท ทองญวน รอง สว.(อก.) ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1680 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12313 0201
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101 ด.ต. หญิง ณฐมน ประชุมจิตร ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0476 ผบ.หมู ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0669

102 ด.ต. ณรงค เหลาคุปตะวาณิชย ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12313 0130 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12202 0107

103 ส.ต.ท. หญิง ณัชชา ไชยแสง ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1434 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.4 2405 12301 0014

104 ส.ต.ท. ณัฏฐ วรธนณัฏฐ ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0043 ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12313 0591

105 ด.ต. ณัฏฐกิตติ์ เครือสุคนธ ผบ.หมู ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 12204 0567 ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0187

106 ด.ต. หญิง ณัฐชปภา แสงสกุล ผบ.หมู ศฝร.ตม. 2410 12301 0002 ผบ.หมู ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0387

107 ส.ต.ท. ณัฐดนัย มีปลอด ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1529 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12204 1653

108 ด.ต. หญิง ณัฐธยาน สารินทร ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0031 ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12313 0163

109 ส.ต.ท. ณัฐพงศ อารียวงษ ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0377 ผบ.หมู กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 12204 0172

110 ส.ต.อ. ณัฐพล มักคุน ผบ.หมู ตม.จว.ยะลา บก.ตม.6 2407 12202 0372 ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0975

111 ด.ต. หญิง ณัฐพัชร ราษฎร ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0582 ผบ.หมู ตม.จว.รอยเอ็ด บก.ตม.4 2405 12313 0521

112 ส.ต.ท. ณัฐพันธ ขันติทัตสกุล ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0452 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0750

113 ด.ต. ณัฐวุฒ ิจันทร ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12204 0374 ผบ.หมู ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 12204 0438

114 ด.ต. ณัฐวุฒ ิเผาชู ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0978 ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12202 0098

115 ด.ต. ณัฐวุฒ ิสุกแกว ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0211 ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1012

116 ร.ต.ท. ณัทภพ มากจันทร รอง สว.(อก.) ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 12313 0340 รอง สว.(อก.) ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12313 0239

117 ส.ต.อ. ณัทวุฒิพันธ อินทิม ผบ.หมู ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0546 ผบ.หมู กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 12204 0175

118 ด.ต. ณันฑทะชัย โพธิ์นอย ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 1081 ผบ.หมู ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0691

119 ด.ต. หญิง ณิชชา สุขยิ่ง  ผบ.หมู ฝท.ตม.บก.ตม.3 2404 12301 1040 ผบ.หมู ตม.จว.นาน บก.ตม.5 2406 12313 0261

120 ด.ต. หญิง ณิชชาอร หลอทอง ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0245 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12202 0099
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121 ด.ต. หญิง ดวงพร สวางศรี ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0692 ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0073

122 วาที่ ร.ต.ท. หญิง ดวงรัตน เกิดลาภ รอง สว.(อก.) ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12301 0255 รอง สว.(อก.) กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.3 2404 12313 0022

123 ส.ต.ท. หญิง ดวงรัตน สกุลวิไลงาม ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0373 ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0864

124 ด.ต. ดาวรุง สินเนียม ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0275 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0974

125 ส.ต.ท. ดิษยพล คหวิริยะโกศล ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1588 ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0117

126 ด.ต. ดุสิต เหลาหา ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 1072 ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0740

127 ด.ต. ตรีเทพ คลายแกว ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0350 ผบ.หมู ตม.จว.ชัยนาท บก.ตม.3 2404 12204 0930

128 ด.ต. ถนอมศักดิ์ ซําประเสริฐ ผบ.หมู ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12202 0305 ผบ.หมู ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3 2404 12204 0907

129 ส.ต.ท. ทรงพล มิ่งขวัญ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1110 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0039

130 ด.ต. ทริณทรรัฐ ขันธศักดิ์ ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0305 ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12204 0297

131 ด.ต. ทวน ภูบรรสุข ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12204 0782 ผบ.หมู ตม.จว.กาฬสินธุ บก.ตม.4 2405 12204 0603

132 ส.ต.อ. ทวีชัย ปนละออ ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0298 ผบ.หมู กก.2 บก.สส.สตม. 2408 12204 0066

133 ร.ต.ต. ทองขาว กนกศขิริน รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 2407 12313 0599 รอง สว.(อก.) ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 12313 0648

134 ด.ต. ทินพล ศิรินาม ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0547 ผบ.หมู ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0554

135 ร.ต.ต. เทวัญ อรามวงค รอง สว.(อก.) ฝายจัดการระบบและฐานขอมูล ศท.ตม. 2409 12301 0111 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12313 0453

136 ส.ต.ท. หญิง ธณัฐชา ศิริอนันต ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 12301 0016 ผบ.หมู กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.6 2407 12301 0026

137 ด.ต. ธนกฤต ไวประเสริฐ ผบ.หมู ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0680 ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12202 0134

138 ด.ต. ธนกฤต สังขแกว ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1606 ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1028

139 ด.ต. ธนเดช วิริยา ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0755 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0803

140 ร.ต.ต. ธนพล เชิดชู รอง สว.(อก.) ตม.จว.อุตรดิตถ บก.ตม.5 2406 12301 0444 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12301 0170
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141 ส.ต.ท. ธนพล ปนวงค ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1564 ผบ.หมู ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12301 0307

142 ส.ต.อ. ธนพล หวงัพลายเจริญ ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0297 ผบ.หมู ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 12313 0208

143 วาที่ ร.ต.ต. หญิง ธนภัทร พุมบุญทริก รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0155 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0302

144 ส.ต.อ. ธนวรรธน วงศนวล ผบ.หมู กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0147 ผบ.หมู กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 12204 0179

145 ส.ต.อ. ธนวัธน อาชาศรัย ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0949 ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0736

146 วาที่ ร.ต.ท. ธนวิชญ ศรีชัยบัณฑิต รอง สว.(สส.) ตม.จว.ชัยนาท บก.ตม.3 2404 12204 0928 รอง สว.(ป.) ตม.จว.นครสวรรค บก.ตม.5 2406 12202 0212

147 ด.ต. ธนศักดิ์ ชมพืช ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 1082 ผบ.หมู ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3 2404 12313 0905

148 ส.ต.ท. ธนัทชา ปาลีตา ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.สตม. 2401 12301 0055 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0006

149 ส.ต.อ. ธนากร ศิริไทยเจริญสุข ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0073 ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0692

150 ด.ต. ธนากรณ พนารินทร ผบ.หมู ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0552 ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12313 0457

151 ส.ต.ท. ธนาคาร ศรีคทัธะนาม ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0086 ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0870

152 ส.ต.ท. ธนายุทธ สงคดี ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0882 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12301 0255

153 ส.ต.ต. ธรรมรักษ คําปนนา ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1566 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12301 2157

154 ร.ต.อ. ธราเทพ ทับสายทอง รอง สว.(ป.) ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 12202 0324 รอง สว.(สส.) ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0043

155 ร.ต.ต. ธวิช บรรเจิดพัฒนกุล รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0549 รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครสวรรค บก.ตม.5 2406 12301 0268

156 ส.ต.ท. หญิง ธัญญภรณ มีแทน ผบ.หมู ฝายฝกอบรม ศฝร.ตม. 2410 12301 0017 ผบ.หมู ฝายวิชาการ ศฝร.ตม. 2410 12301 0024

157 ร.ต.ต. ธัญพิสิษฐ ใจปานน้ํา รอง สว.(ป.) กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0803 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0961

158 ด.ต. ธานี ทองกุล ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0013 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0984

159 จ.ส.ต. หญิง ธิดารัตน ขาวสุวรรณ ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12313 0454 ผบ.หมู กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0042

160 ส.ต.อ. ธิติวุฒิ คําหมื่น ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0959 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0641
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161 จ.ส.ต. ธีรภัทร โพศาลาแสง ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0765 ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0711

162 ร.ต.ต. ธีระ อนนวม รอง สว.(อก.) ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1741 รอง สว.(อก.) ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0663

163 ด.ต. ธีระพงษ กลารอดสิริสกุล ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 0911 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12204 2254

164 ส.ต.อ. นครินทร ประสิทธิ์อยูศีล ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1429 ผบ.หมู ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0656

165 ด.ต. นฐณันธ บุญรอด ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12313 0629 ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 1106

166 ด.ต. นนทภคั บุญปก ผบ.หมู ตม.จว.อํานาจเจริญ บก.ตม.4 2405 12202 0265 ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12301 0175

167 ร.ต.ต. นพดล บุญกันต รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0847 รอง สว.(สส.) ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0694

168 ร.ต.ท. นพพงศ ปลื้มอารมย รอง สว.(อก.) ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12313 0037 รอง สว.(สส.) ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12204 0399

169 ด.ต. หญิง นพมณี ศุภลกัษณ ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0712 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0168

170 ด.ต. หญิง นพวรรณ รัตนกุล ผบ.หมู ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 12313 0289 ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0866

171 ด.ต. หญิง นภา แผนสทาน ผบ.หมู ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0618 ผบ.หมู ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0625

172 ส.ต.ท. หญิง นภาพร ชินกิตติสกุล ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 12301 0034 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0110

173 ด.ต. นเรศน สิงหาปด ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0185 ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12313 0241

174 ส.ต.ท. หญิง นฤมล พลยาง ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1679 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1061

175 ร.ต.ท. นักรบ ลวนรอด รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0854 รอง สว.(อก.) ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0602

176 ส.ต.อ. หญิง นัฏฐิดา พันธมาศ ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0539 ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0546

177 ด.ต. หญิง นัทธธนัน มีสุข ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0999 ผบ.หมู กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0079

178 ด.ต. นัทธพงศ ลาโหยด ผบ.หมู ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12313 0239 ผบ.หมู ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12202 0220

179 จ.ส.ต. หญิง นันลฏรัตน ธีระราษฎร ผบ.หมู ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12313 0489 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0019

180 ด.ต. นาสะอี ดาโอะ ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0106 ผบ.หมู ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12313 0243
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181 วาที่ ร.ต.ต. หญิง นิชาภา แชมสูงเนิน รอง สว.(อก.) ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 0167 รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12313 0228

182 ด.ต. นิติศักดิ์ สุริยะศรี ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1356 ผบ.หมู ตม.จว.อํานาจเจริญ บก.ตม.4 2405 12202 0265

183 ด.ต. หญิง นิภาพร อางสุวรรณ ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12202 0077 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12204 0468

184 ส.ต.อ. นิมิตร นิพัทธพิชญากุล ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12301 0628 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12204 0633

185 ด.ต. นิรันดร อยูเพ็ชร ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1275 ผบ.หมู ฝายวิชาการ ศฝร.ตม. 2410 12301 0025

186 จ.ส.ต. หญิง นิศากร แยมฉวาก ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0586 ผบ.หมู ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0643

187 ร.ต.ต. หญิง นิศารัตน แพทวีทรัพย รอง สว.(อก.) ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1461 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สิงหบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0697

188 จ.ส.ต. หญิง นิศารัตน เมืองแกว  ผบ.หมู ฝท.ตม.บก.ตม.3 2404 12301 1030 ผบ.หมู กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.3 2404 12301 0027

189 ด.ต. นิอารง นิสะมะแอ ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0154 ผบ.หมู ตม.จว.ปตตานี บก.ตม.6 2407 12313 0358

190 ส.ต.อ. หญิง เนตรนภา บรรลุสันต ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0245 ผบ.หมู ตม.จว.อํานาจเจริญ บก.ตม.4 2405 12313 0267

191 ด.ต. บัณฑิต ไชยมูล ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0441 ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12204 0893

192 ด.ต. บุญชวย พรามภู ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0028 ผบ.หมู ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0661

193 ด.ต. บุญรอบ สรอยเสน ผบ.หมู ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12202 0349 ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12204 0575

194 ส.ต.ท. หญิง บุษยพรรณ วงคราษฎร ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0969 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12301 0137

195 ส.ต.ท. หญิง เบญจพร ทาลุมพุก ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0004 ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0534

196 ด.ต. หญิง เบญจมาศ ชูเชิด ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0321 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0478

197 ด.ต. เบญจรงค ลีมะ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0135 ผบ.หมู ดาน ตม.เบตง บก.ตม.6 2407 12204 0644

198 ส.ต.อ. ปฏิญญา คงออน ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.สตม. 2401 12301 0060 ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0855

199 ด.ต. ปฏิภาณ วิริยภาพ ผบ.หมู ตม.จว.แมฮองสอน บก.ตม.5 2406 12313 0199 ผบ.หมู ตม.จว.แมฮองสอน บก.ตม.5 2406 12202 0190

200 ส.ต.อ. ปฐมพล กะปุระ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0043 ผบ.หมู ตม.จว.กําแพงเพชร บก.ตม.5 2406 12204 0480
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201 ด.ต. ปณต แกวสีลา ผบ.หมู ตม.จว.หนองบัวลําภู บก.ตม.4 2405 12204 0616 ผบ.หมู ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0365

202 ด.ต. ปรมี สีหลา ผบ.หมู ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3 2404 12204 0907 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1764

203 ด.ต. ปรวิทย ประภากรไกร ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0400 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12204 0255

204 ด.ต. ประทีป พุทธิชาติ ผบ.หมู ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 2405 12204 0513 ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12313 0404

205 ด.ต. ประพัฒนพงศ สมบัติ ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0427 ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12204 0189

206 ร.ต.ต. ประพันธ จุลละศรีสวัสดิ์ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0241 รอง สว.(ป.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0367

207 ส.ต.ท. หญิง ประภาศรี โพธิอุโมงค ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0416 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12301 0941

208 วาที่ ร.ต.ต. ประภาส จันทโร รอง สว.(ป.) ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12202 0217 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0973

209 ด.ต. ประวัติ จูมจี ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12202 0238 ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0337

210 ด.ต. ประสิทธิ์ โมสิกะ ผบ.หมู ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 12313 0660 ผบ.หมู ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 12204 0344

211 ด.ต. ประเสริฐ จงบรรจบ ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 1106 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12313 0629

212 ด.ต. หญิง ปราณี แกวเขียว ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.4 2405 12301 0416 ผบ.หมู ตม.จว.ยโสธร บก.ตม.4 2405 12301 0588

213 ร.ต.ต. ปราโมทย เฟองฟุง รอง สว.(อก.) ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0378 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0102

214 ส.ต.อ. ปริญ ยาสมุทร ผบ.หมู ฝท.บก.ตม.5 2406 12301 0575 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0559

215 ด.ต. ปรีชา พรอมสมุด ผบ.หมู ตม.จว.ลําปาง บก.ตม.5 2406 12313 0426 ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12204 0467

216 ร.ต.ท. ปรีชา เหมนิธิ รอง สว.(อก.) ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0367 รอง สว.(ป.) ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12202 0093

217 ส.ต.อ. ปญจธิษณ สะอาด ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0622 ผบ.หมู ตม.จว.กาฬสินธุ บก.ตม.4 2405 12204 0605

218 ด.ต. หญิง ปญจรัศม สิทธิมงคลรัชต ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0315 ผบ.หมู ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 2405 12204 0513

219 ส.ต.ท. ปญญธร สุขสงวน ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0217 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0476

220 ส.ต.อ. ปญญา กําลังแรง ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0393 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12301 0451
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221 ด.ต. ปญญา ตรีทอง ผบ.หมู ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12202 0220 ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 1037

222 ด.ต. หญิง ปฐมเมภัค วสุกวินสิทธิ์ ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0548 ผบ.หมู ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12301 0257

223 ด.ต. หญิง ปทมพร สอนนอย ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0384 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0065

224 ด.ต. หญิง ปาริชาติ พิลาวุฒิ ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0101 ผบ.หมู ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12301 0070

225 ด.ต. หญิง ปยพร กะรัตน ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.1 2402 12301 0012 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12313 0123

226 ด.ต. ปยะ ปูชะพันธ ผบ.หมู ฝายอํานวยการ ศฝร.ตม. 2410 12301 0010 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 0820

227 ส.ต.ท. ปยะพนธ นนทกานันท ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 12301 0006 ผบ.หมู ดาน ตม.ทาเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 12313 0265

228 ส.ต.ท. หญิง ปยะรักษ ไพคํานาม ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 12301 0129 ผบ.หมู กก.2 บก.ตม.1 2402 12301 0115

229 ส.ต.ท. หญิง ปญาวรรณ จันณุธเิศรษฐ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 12301 0018 ผบ.หมู กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0019

230 ด.ต. เผด็จ จันทรออน ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12204 0571 ผบ.หมู ดาน ตม.เบตง บก.ตม.6 2407 12313 0634

231 ด.ต. พงศพัฒน อภิหนูเมือง ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12313 0131 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12202 0098

232 ร.ต.ท. พนม เอี่ยมอาษา รอง สว.(สส.) ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0661 รอง สว.(ป.) ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0028

233 ด.ต. หญิง พรรณภา บัวเพชร ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1530 ผบ.หมู ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12313 0039

234 ด.ต. หญิง พรรณรดา ทะกูล ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12301 0137 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12301 0378

235 ด.ต. หญิง พรสวรรค เกษร ผบ.หมู ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0364 ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0062

236 ส.ต.ท. พลวิทย ถานะตาล ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0095 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 2204

237 ส.ต.อ. พลอยพรม พันธุเวยีง ผบ.หมู ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0481 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0307

238 ส.ต.ท. พลากร สบบง ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0230 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 1196

239 วาที่ ร.ต.ท. พหล ตั้งสุข รอง สว.(ป.) ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12202 0249 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0977

240 ส.ต.ท. หญิง พัชรสิริ พัชนะ ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0046 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.6 2407 12301 0011
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241 ร.ต.อ. หญิง พัชราภรณ พรายแกว รอง สว.(อก.) ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0732 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0976

242 ด.ต. หญิง พัชรินทร บุญมี ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12301 0351 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12313 0130

243 ส.ต.ท. พัทธญาดา พลพัฒนธาดานนท ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.6 2407 12301 0006 ผบ.หมู กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.6 2407 12313 0021

244 ส.ต.ท. พัสกร องควงศสกุล ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 12301 0126 ผบ.หมู กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.4 2405 12313 0020

245 ร.ต.ต. พิชิต เชนพูน รอง สว.(สส.) ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 12204 0442 รอง สว.(ป.) ตม.จว.ยะลา บก.ตม.6 2407 12202 0373

246 ด.ต. พิชิตพล บุญยะโสมะ ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0972 ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0539

247 ด.ต. พิเชษฐ ศรีวงคษา ผบ.หมู ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0663 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12313 0454

248 วาที่ ร.ต.ท. พิทยา ชิตพิริยันต รอง สว.(อก.) ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0534 รอง สว.(สส.) ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 12204 0488

249 ด.ต. พิทวัส ศรีรัง ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12204 0468 ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12204 0449

250 ด.ต. พิษณุ ชัยอนงค ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0863 ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0403

251 ส.ต.อ. พิษณุ บุญทอง ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0711 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12202 0554

252 วาที่ ร.ต.ท. พุฒิพัฒน แพงพนม รอง สว.(อก.) ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0115 รอง สว.(อก.) ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0671

253 ด.ต. หญิง เพชรรัตน วรรณาเขียว ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.สตม. 2401 12301 0123 ผบ.หมู กก.3 บก.ตม.1 2402 12313 0161

254 จ.ส.ต. หญิง เพ็ญประภา วงบุรี ผบ.หมู ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0214 ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12204 0357

255 ด.ต. ไพบูลย ชินนะเกตุ ผบ.หมู ตม.จว.รอยเอ็ด บก.ตม.4 2405 12313 0521 ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12202 0142

256 ด.ต. ไพรัช บริสุทธิ์ ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.6 2407 12301 0012 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0904

257 ด.ต. ไพโรจน สมัครพันธ ผบ.หมู ตม.จว.ชัยนาท บก.ตม.3 2404 12204 0929 ผบ.หมู ตม.จว.กําแพงเพชร บก.ตม.5 2406 12204 0477

258 ด.ต. ไพโรจน สระทองอินทร ผบ.หมู ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 12313 0760 ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0049

259 ด.ต. ไพศาล วาทีรักษ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0143 ผบ.หมู ตม.จว.เพชรบูรณ บก.ตม.5 2406 12204 0462

260 ด.ต. ภณชยภัสร ลานรอบ ผบ.หมู ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12301 0070 ผบ.หมู ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12202 0038
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261 ร.ต.ต. ภัทรพล กุลประจวบ รอง สว.(อก.) ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 12313 0653 รอง สว.(ป.) ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 12204 0493

262 ส.ต.อ. ภัทรพล ไมลโพธิ์ ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 12301 0039 ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12313 0170

263 ส.ต.อ. ภาณุ เจริญสลุง ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0950 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0964

264 ส.ต.ท. ภานุพงศ อุดมกิจภิญโญ ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1330 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12313 0131

265 ด.ต. ภีมวฒัน โฉมงาม ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0127 ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12204 0571

266 ด.ต. ภูชิต คําภู ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0244 ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12202 0147

267 ส.ต.อ. ภูดิส ภัทธรคุณานนท ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0037 ผบ.หมู ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12204 0609

268 ส.ต.อ. ภูริพงค ดาวรี ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0003 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0545

269 ด.ต. ภูวดิท ปอสระเกตุ ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 0567 ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12202 0140

270 ส.ต.ท. มนตศิลป พรมเส็น ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0508 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 2164

271 จ.ส.ต. หญิง มัญธิดา ทองศรี ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0088 ผบ.หมู ตม.จว.อุตรดิตถ บก.ตม.5 2406 12204 0447

272 ร.ต.ท. มานิตย ชัยสาร รอง สว.(สส.) ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 12204 0417 รอง สว.(สส.) ตม.จว.ลําปาง บก.ตม.5 2406 12204 0432

273 ด.ต. มาโนตย ดวงแดง ผบ.หมู ตม.จว.นาน บก.ตม.5 2406 12202 0176 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 1194

274 วาที่ ร.ต.ต. หญิง มาริสา ออนคํา รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12301 0170 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0385

275 วาที่ ร.ต.ท. หญิง มาลินี เกตุวงศ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0860 รอง สว.(อก.) กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.3 2404 12301 0026

276 วาที่ ร.ต.ต. ยรรยง สุขสุภาพ รอง สว.(อก.) ฝายอํานวยการ ศฝร.ตม. 2410 12301 0012 รอง สว.(อก.) กก.3 บก.ตม.1 2402 12313 0157

277 ด.ต. ยศพงศ ยวงทอง ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12204 0467 ผบ.หมู ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0369

278 วาที่ ร.ต.ท. ยุทธพงษ บุญประถัมภ รอง สว.(สส.) กก.2 บก.สส.สตม. 2408 12204 0074 รอง สว.(สส.) ตม.จว.แพร บก.ตม.5 2406 12204 0508

279 ด.ต. โยคิน เจริญศิลป ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0478 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12202 0556

280 ส.ต.อ. รชตะ ศิริกุลชัย ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 1228 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0632
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281 ด.ต. หญิง รติรส ศุภกําเนิด ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0862 ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0110

282 วาที่ ร.ต.ต. รังสรรค ยศบุตร รอง สว.(สส.) ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 12204 0438 รอง สว.(สส.) ตม.จว.อุตรดิตถ บก.ตม.5 2406 12204 0449

283 ด.ต. หญิง รัชฎาภรณ วงษศร ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0074 ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0696

284 ด.ต. หญิง รัชดา จันทรลอย ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0107 ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0872

285 ด.ต. หญิง รัชตา ชัยพรกีรติ ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12202 0098 ผบ.หมู ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12313 0489

286 ด.ต. รัชพล นะติกา ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0015 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0546

287 ส.ต.ต. รัชวุฒ ิพานแกว ผบ.หมู กก.2 บก.สส.สตม. 2408 12204 0075 ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0080

288 ด.ต. รัฐกร จันทรัตน ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1591 ผบ.หมู ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12202 0029

289 ด.ต. รัฐศักดิ์ คํามี ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12313 0123 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0564

290 ด.ต. หญิง รัตนาภรณ เหลาพิลัย ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0337 ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12202 0238

291 ร.ต.ต. ราชเดช นินทจิตร รอง สว.(ป.) ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12202 0101 รอง สว.(สส.) ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6 2407 12204 0868

292 ด.ต. ราชัน บุญสุข ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12202 0107 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0569

293 ด.ต. หญิง เรไร จิตมงคล ผบ.หมู ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0669 ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 0164

294 ด.ต. หญิง ลักขณา บัวฉํ่า ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0498 ผบ.หมู ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 12301 0483

295 ร.ต.ต. หญิง วรกาญจน สินธุไชยวรรณ รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครศรีธรรมราช บก.ตม.6 2407 12301 0497 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 12313 0281

296 ร.ต.ท. วรชัย ชนะชัย รอง สว.(สส.) ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12204 1111 รอง สว.(อก.) ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0072

297 ด.ต. หญิง วรรณา ภูกัน ผบ.หมู ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3 2404 12313 0905 ผบ.หมู ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3 2404 12204 0911

298 จ.ส.ต. หญิง วราภรณ หอมชะเอม ผบ.หมู ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 12313 0207 ผบ.หมู ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0390

299 ด.ต. วสุธร โมกมล ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0312 ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12204 1110

300 ส.ต.ต. วัจนกร พันธดี ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 12301 0019 ผบ.หมู กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0220
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301 ด.ต. วัชรพงษ อุปธิ ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1423 ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0290

302 ด.ต. วัชรพล วรรณวุฒิ ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0049 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12204 0784

303 ร.ต.ต. วัชรินทร ปตโต รอง สว.(อก.) ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12313 0451 รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0339

304 วาที่ ร.ต.ท. วันชัย งามสงา รอง สว.(สส.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12204 0255 รอง สว.(สส.) กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12204 0782

305 ด.ต. วิชาญ สุมมาตย ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 1070 ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0353

306 ร.ต.ท. วิเชียร ศรีธรรม รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0990 รอง สว.(อก.) ตม.จว.บุรีรัมย บก.ตม.4 2405 12313 0491

307 ร.ต.ต. วิทยา ผลดก รอง สว.(อก.) ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0283 รอง สว.(สส.) ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12204 0344

308 ด.ต. วินัย ศรีลา ผบ.หมู ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0625 ผบ.หมู ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12202 0305

309 ส.ต.ท. หญิง วิไปรมา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0006 ผบ.หมู ดาน ตม.ทาเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 12313 0272

310 ด.ต. หญิง วิรัลพัชร มีประดิษฐ ผบ.หมู ดาน ตม.ทาเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 12313 0272 ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0735

311 ร.ต.ต. วิรุฬรักษ สุริยจันทร รอง สว.(อก.) ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12313 0318 รอง สว.(สส.) ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12204 0355

312 ด.ต. หญิง วิไลวรรณ พยัพพานนท ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12301 0902 ผบ.หมู ตม.จว.สุราษฎรธานี บก.ตม.6 2407 12313 0837

313 วาที่ ร.ต.ต. วิวรรธน มีระหงษ รอง สว.(ป.) ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12202 0343 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0003

314 วาที่ ร.ต.ต. วิวัฒน ตีรถะ รอง สว.(ป.) ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12202 0351 รอง สว.(ป.) ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0034

315 วาที่ ร.ต.ต. วิศรุต สีนวล รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0385 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 12313 0435

316 ด.ต. หญิง วีรพร สุขโข ผบ.หมู ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 12313 0414 ผบ.หมู ตม.จว.ลําปาง บก.ตม.5 2406 12301 0424

317 ด.ต. วีรวุฒิ ศรีแกว ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12313 0457 ผบ.หมู ตม.จว.บุรีรัมย บก.ตม.4 2405 12204 0497

318 ร.ต.ต. วีระ จรจํารัส รอง สว.(สส.) ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12204 0499 รอง สว.(สส.) ตม.จว.สิงหบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0704

319 ด.ต. วีระ พลายยงค ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1277 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12204 1452

320 ด.ต. วีระยุทธ ทุมสิทธิ์ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0246 ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0664
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321 ส.ต.อ. วุฒพิงศ เบาบัวเงนิ ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0627 ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0186

322 ส.ต.ท. วุฒพิงษ ทีปะปาล ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0526 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0756

323 ด.ต. เวคิน ระวา ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0347 ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12204 0376

324 ด.ต. ศราวุฒิ คงสมบุตร ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0856 ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0535

325 วาที่ ร.ต.อ. ศราวุธ นิยมไทย รอง สว.(ป.) ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0085 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0869

326 ร.ต.ท. หญิง ศศมิาศ ฤกษพุฒิ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0658 รอง สว.(อก.) ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0060

327 ด.ต. ศักดิ์ศรี ทาวหลาน ผบ.หมู กก.2 บก.สส.สตม. 2408 12204 0052 ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0732

328 ด.ต. หญิง ศิริกาญจน กมล ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0736 ผบ.หมู กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0039

329 ด.ต. ศิริศักดิ์ วรรณาเขียว ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0025 ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0733

330 ด.ต. หญิง ศิริษา เลขะมั่นคง ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0054 ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 0157

331 ส.ต.ท. ศุภกิตติ์ มูลศิริ ผบ.หมู กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0216 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0650

332 ด.ต. ศุภชัย ชวยเรือง ผบ.หมู ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 12313 0732 ผบ.หมู ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 2407 12204 0602

333 ด.ต. ศุภชัย ปนแกว ผบ.หมู ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12313 0043 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1626

334 ด.ต. ศุภโชค แมไพบูลยสุข ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12202 0556 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12202 0249

335 ด.ต. หญิง ศุภลักษณ นิยม ผบ.หมู ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12313 0039 ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12313 0318

336 ด.ต. ศุภากร วงคงาม ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12202 0110 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0566

337 ด.ต. สนธยา ดานจง ผบ.หมู กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0238 ผบ.หมู ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 12202 0256

338 ด.ต. สมคิด คําสวัสดิ์ ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 1090 ผบ.หมู กก.1 บก.สส.สตม. 2408 12204 0020

339 ด.ต. สมชาย มูดอ ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.6 2407 12301 0011 ผบ.หมู ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12202 0222

340 ด.ต. สมพงษ กุดสงค ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0062 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12202 0092
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341 ส.ต.ท. สมพัฒน วัฒนเสรี ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0563 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0748

342 ด.ต. สมภพ อิ่มขาว ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 0816 ผบ.หมู ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 12204 0442

343 ร.ต.ต. สมภูมิ เปลงผึ่ง รอง สว.(สส.) ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12204 0633 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0989

344 ด.ต. สมศักดิ์ จันทรแทน ผบ.หมู ตม.จว.สุราษฎรธานี บก.ตม.6 2407 12313 0464 ผบ.หมู ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 12202 0269

345 ด.ต. สมัย ศรีสด ผบ.หมู ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 12202 0271 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12301 0628

346 ด.ต. สรชัช จินดาเสถียร ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12204 0788 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0368

347 ด.ต. สัญชัย โคตรมณี ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0619 ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0342

348 ส.ต.ท. สันทวัช มานะกุล ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 12301 0003 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12301 0232

349 ด.ต. หญิง สายชล เทพทอง ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1398 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.หาดใหญ บก.ตม.2 2403 12313 1700

350 ร.ต.ท. หญิง สาริศา สฤษฎวีรดา รอง สว.(อก.) ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 0185 รอง สว.(ป.) ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12202 0143

351 ส.ต.ท. หญิง สาวิตรี พรหมเผา ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0325 ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12301 0587

352 ด.ต. หญิง สาวิตรี ศรีศรยุทธ ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0861 ผบ.หมู ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ บก.ตม.3 2404 12313 0210

353 ด.ต. สิงหา เรืองวุฒิเดช ผบ.หมู ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3 2404 12204 0911 ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12204 1112

354 ส.ต.ท. หญิง สิตา ศุภดํารงภทัร ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0622 ผบ.หมู ฝายฝกอบรม ศฝร.ตม. 2410 12301 0019

355 ด.ต. สิทธิชัย รอดเอียด ผบ.หมู ตม.จว.สุราษฎรธานี บก.ตม.6 2407 12313 0474 ผบ.หมู ตม.จว.สุราษฎรธานี บก.ตม.6 2407 12202 0306

356 ด.ต. สิทธิศักดิ์ ประโลหิต ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12202 0099 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12204 0362

357 ด.ต. สิรวชิญ สุขประเสริฐ ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0187 ผบ.หมู ตม.จว.บุรีรัมย บก.ตม.4 2405 12204 0494

358 ร.ต.ท. หญิง สิริมา ศูนยแสง รอง สว.(อก.) ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 1076 รอง สว.(อก.) ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0712

359 ร.ต.ต. สิริศกัดิ์ ดงคํา รอง สว.(สส.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12204 0372 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0556

360 ส.ต.ท. หญิง สุชานาถ ไชยราชา ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0047 ผบ.หมู ตม.จว.แพร บก.ตม.5 2406 12313 0502
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361 ด.ต. หญิง สุชาวดี นาคกรี ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.6 2407 12301 0013 ผบ.หมู ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6 2407 12301 0864

362 ด.ต. หญิง สุดจิตร ธรรมเดช ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0962 ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12202 0101

363 ร.ต.อ. สุเทพ จันทรมาลา รอง สว.(อก.) ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12301 0775 รอง สว.(ป.) ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12202 0130

364 วาที่ ร.ต.ต. สุเทพ รัตนการุณยพงศ รอง สว.(ป.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0368 รอง สว.(สส.) ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 12204 0266

365 ส.ต.ท. หญิง สุธาสินี หนุนวงษ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0414 ผบ.หมู ฝอ.บก.สส.สตม. 2408 12301 0005

366 วาที่ ร.ต.ต. สุธี กัตฐะ รอง สว.(อก.) ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0595 รอง สว.(ป.) ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0031

367 ด.ต. สุนันท กัลยาไสย ผบ.หมู ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12301 1044 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.1 2402 12301 0012

368 ด.ต. สุปชัย อัลมาตร ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0886 ผบ.หมู ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12313 0202

369 ด.ต. สุพจน เปะชาญ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0366 ผบ.หมู ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 12313 0760

370 ด.ต. สุพจน พัฒนพิมล ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0065 ผบ.หมู ตม.จว.เพชรบูรณ บก.ตม.5 2406 12204 0458

371 ร.ต.ต. สุพรรณ เมฆวัน รอง สว.(อก.) ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0535 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0361

372 ด.ต. สุพิษ สนิทชน ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0626 ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12202 0237

373 ร.ต.ต. สุภกิจ เอี่ยมสะอาด รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0969 รอง สว.(สส.) ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0663

374 ด.ต. สุภชาติ ชมละมาย ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12301 0451 ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0393

375 ด.ต. หญิง สุภาพร คงม่ัน ผบ.หมู ตม.จว.สิงหบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0697 ผบ.หมู ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0658

376 ด.ต. สุรชัย อาจศัตรู ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0835 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12204 0553

377 ส.ต.อ. สุรดนัย เนื่องนุช ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0441 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1510

378 ส.ต.อ. สุรพงศ จันทรแสงสวาง ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 1017 ผบ.หมู ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 12204 0487

379 ด.ต. สุรเวช เวชบรรเทิง ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0342 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0571

380 ด.ต. สุรินทร เจริญใจ ผบ.หมู ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0667 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0975
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381 ด.ต. สุริยนัต ภิบาล ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1113 ผบ.หมู ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ บก.ตม.3 2404 12202 0190

382 ด.ต. สุรียา สาดีน ผบ.หมู ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12313 0203 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0900

383 ด.ต. หญิง สุวรรณา สุวรรณวิชิต ผบ.หมู ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12301 0211 ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0731

384 ด.ต. สุวัฒน เกปน ผบ.หมู ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12313 0202 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0906

385 ด.ต. หญิง สุวิมล มาศชาย ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0132 ผบ.หมู ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12313 0189

386 ด.ต. เสกสรรค วุฒิอมรสวัสดิ์ ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 0573 ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12202 0145

387 วาที่ ร.ต.ท. เสถียร จิ๋วแกว รอง สว.(อก.) ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 1196 รอง สว.(สส.) ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12204 0343

388 ด.ต. หญิง เสาวภา ผดุงทอง ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0685 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1916

389 วาที่ ร.ต.ต. โสภณ ศรีราจันทร รอง สว.(สส.) ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 12204 0440 รอง สว.(สส.) ตม.จว.อางทอง บก.ตม.3 2404 12204 0919

390 ส.ต.อ. หญิง หทัยชนก รัตนบุปผา ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0060 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0384

391 ด.ต. ใหม ลนเหลือ ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0539 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0400

392 ส.ต.อ. อดุลยวิทย แสงมูล ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0093 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 1191

393 ส.ต.ท. อธิเดช เจริญสวาง ผบ.หมู ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0519 ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 1056

394 ร.ต.ต. อธิพัฒน พงศเรืองรอง รอง สว.(อก.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0934 รอง สว.(ป.) ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0086

395 ร.ต.ต. อธิวฒัน เบญจามฤต รอง สว.(สส.) ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12204 0411 รอง สว.(อก.) ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0056

396 วาที่ ร.ต.ต. อธิวฒัน ปรีเพ็ชร รอง สว.(สส.) ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12204 0609 รอง สว.(ป.) ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0037

397 ด.ต. หญิง อนงค แสนตลาด ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 0370 ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12313 0590

398 ร.ต.ท. หญิง อนัญญา ยิ่งรอด รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0012 รอง สว.(อก.) ฝท.ตม.บก.ตม.3 2404 12301 1041

399 วาที่ ร.ต.ต. อนันต กันตะบุตร รอง สว.(ป.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0148 รอง สว.(สส.) ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 12204 0440

400 ด.ต. อนันตชัย อัคพิน ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12202 0093 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12202 0077
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401 ด.ต. อนาวิล บุลวรรณ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 1231 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0902

402 ร.ต.ท. อนุชา มาลากุล รอง สว.(สส.) ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 12204 0266 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0568

403 ด.ต. อนุภาพ จันทรขาว ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1215 ผบ.หมู ตม.จว.นครศรีธรรมราช บก.ตม.6 2407 12301 0348

404 ด.ต. อนุสรณ สนใจ ผบ.หมู ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0694 ผบ.หมู ตม.จว.สิงหบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0703

405 จ.ส.ต. หญิง อนุสรา คุณประสาท ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 12301 0033 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0006

406 ด.ต. อภิชัย ไกรศรีวรรธนะ ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12313 0590 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0226

407 ด.ต. อภิชาติ สุตตานา ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 1056 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12204 0552

408 ร.ต.ต. อภิชาติ เสียงสุวรรณ รอง สว.(สส.) กก.1 บก.สส.สตม. 2408 12204 0030 รอง สว.(อก.) ฝายบริการการศึกษา ศฝร.ตม. 2410 12301 0028

409 ส.ต.ท. หญิง อภิสรา ทิพยโอสถ ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 12301 0035 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0003

410 วาที่ ร.ต.อ. อภิสิทธิ์ แกนจันทร รอง สว.(ป.) ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0080 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0871

411 ด.ต. อภิสิทธิ์ เย็นประโคน ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0110 ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12206 0798

412 ด.ต. หญิง อรัญญา วงษจันทรแดง ผบ.หมู กก.3 บก.ตม.1 2402 12313 0126 ผบ.หมู กก.3 บก.ตม.1 2402 12313 0125

413 ด.ต. อรุณ พรหมทอง ผบ.หมู ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 12313 0661 ผบ.หมู ตม.จว.สุราษฎรธานี บก.ตม.6 2407 12313 0834

414 ด.ต. อรุณ สุวรรณโณ ผบ.หมู ดาน ตม.เบตง บก.ตม.6 2407 12313 0638 ผบ.หมู ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ บก.ตม.3 2404 12313 0220

415 ด.ต. อรุณ หลีหมิด ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0888 ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12202 0060

416 ด.ต. หญิง อรุณี สายันเกณะ ผบ.หมู ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0551 ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0185

417 ส.ต.อ. หญิง อัจฉรา จรัสสุนทรวงศ ผบ.หมู กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.3 2404 12301 0026 ผบ.หมู ตม.จว.สุราษฎรธานี บก.ตม.6 2407 12313 0838

418 ส.ต.ท. หญิง อัจราภา ถนัดเดินขาว ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1393 ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0061

419 ร.ต.ต. อัศมเดช ธัญญาพิทักษกุล รอง สว.(อก.) กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0762 รอง สว.(ป.) กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0796

420 ด.ต. อาคม ศรีภา ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12204 0189 ผบ.หมู ตม.จว.สกลนคร บก.ตม.4 2405 12204 0382
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421 ส.ต.อ. อาทิตย ทองใบ ผบ.หมู ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 2405 12301 0510 ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12301 0820

422 จ.ส.ต. หญิง อาทิตาพร ตุรงคเรือง ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12313 1817 ผบ.หมู กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0067

423 วาที่ ร.ต.ท. อามิส พึ่งสกุลเดช รอง สว.(อก.) ตม.จว.กําแพงเพชร บก.ตม.5 2406 12313 0476 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 12313 0414

424 ส.ต.อ. อิทธิพันธุ เควันดี ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 2403 12301 1785 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0640

425 ส.ต.อ. อิสระ คลายวรรณ ผบ.หมู กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12202 0296 ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 1055

426 ด.ต. อิสสะมะแอ ปาตง ผบ.หมู ตม.จว.ปตตานี บก.ตม.6 2407 12313 0358 ผบ.หมู ตม.จว.ปตตานี บก.ตม.6 2407 12202 0355

427 ด.ต. เอกคทา พอกแกว ผบ.หมู ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0470 ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12301 0394

428 ด.ต. เอกชัย แตรสังข ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12204 0575 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12204 0370


