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ลําดบั ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตําแหนงใหม เลขตาํแหนง

1 ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ สุวรรณรัตน รอง สว.ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.9 2003 11306 0049 รอง สว. กก.7 บก.รน. 2106 11304 0195

2 ร.ต.อ. กฤติเดช คงพัวะ รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 11327 0158 รอง สว. ฝอ.บก.ปทส. 2107 11318 0016

3 ร.ต.อ. จักรพันธ ใบพิมาย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา 1305 11203 0404 รอง สว. กก.3 บก.ปคม. 2108 11202 0090

4 ร.ต.อ. จิรภัทร บัวทอง รอง สวป.สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร 0803 13202 0243 รอง สว. ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0090

5 ร.ต.อ. จิราพัชร โชติวัชรพิศุทธ รอง สว.กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11442 0026 รอง สว. กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 11442 0263

6 วาที่ ร.ต.อ. จิรายุ วงศวิวัฒน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาฬสินธุ 1404 11203 0164 รอง สว. กก.2 บก.ปอท. 2112 11204 0185

7 วาที่ ร.ต.อ. ชนะศึก โรจนพิทยากร รอง สว.(สอบสวน)สน.ยานนาวา 1008 11203 0124 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. 2109 29203 0063

8 ร.ต.อ.หญิง ชไมพร อุตสาห รอง สว. กก.ตชด.33 2504 11325 0267 รอง สว. กก.2 บก.ทล. 2103 11304 0315

9 ร.ต.อ. ชยพล อินทรัตน รอง สวป.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 13202 0506 รอง สว. ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0239

10 ร.ต.อ. ชลวิทย วิสุทธินันท อาจารย (สบ 1) กลุมงานคณาจารย คณะนิติศาสตร รร.นรต. 3010 31379 0034 รอง สว. กก.1 บก.ป. 2102 11202 0067

11 ร.ต.อ. ชัยวัฒน จันตะคาด รอง สวป.สภ.เดนชัย จว.แพร 0506 13202 0216 รอง สว. ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0183

12 ร.ต.อ. ชาญ จินะปอก รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ํามวบ จว.นาน 0504 23203 0248 รอง สว. ฝอ.ศฝร.บช.ก. 2114 11202 0022

13 ร.ต.อ. เชาวลิต สีดํา รอง สวป.สภ.รํามะสัก จว.อางทอง 0110 13207 0114 รอง สว. ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0040

14 ร.ต.อ. ฐิติรัชช กลิ่นพงษา รอง สว.กลุมงานการมีสวนรวมของประชาชน ผอ. 0202 11309 0047 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป. 2102 11203 0382

15 วาที่ ร.ต.อ. ณรงค สินสูงสุด รอง สว.ฝายนิติการ บก.อก.สกบ. 0301 11305 0049 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. 2109 11203 0227

บัญชีแนบทายคําสั่ง บช.ก.ที่  74/2566 ลงวันที่ 10 มี.ค.2566



ลําดบั ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตําแหนงใหม เลขตาํแหนง

บัญชีแนบทายคําสั่ง บช.ก.ที่  74/2566 ลงวันที่ 10 มี.ค.2566

16 ร.ต.อ. ณัฏฐพล นิธิพัฒนโรจน รอง สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่นอง จว.สุพรรณบุรี 1711 11203 0158 รอง สว. ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0072

17 วาที่ ร.ต.อ. ณัฐภูมิ ตัณฑศรี รอง สว.ฝอ.พธ. 0302 11305 0010 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. 2109 11203 0228

18 ร.ต.อ. ดิฐาศักดิ์ โชติเธียรศรณ รอง สว.กก.3 บก.สอท.1 3302 11204 0098 รอง สว. กก.3 บก.ปคม. 2108 11202 0091

19 วาที่ ร.ต.อ. เตมีย นาคะวิสุทธิ์ รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ 1112 24203 0174 รอง สว. กก.4 บก.ปคบ. 2111 11202 0171

20 ร.ต.อ. ทนันชัย เนตรทิพย รอง สวป.สภ.เมืองนาน จว.นาน สนน.148 รอง สว. ฝอ.ศฝร.บช.ก. 2114 11202 0021

21 ร.ต.อ.หญิง ทิพยสุดา ภูสมบูรณ นว.(สบ 1) ผบก.สก. 0403 11323 0006 นว.(สบ 1) ผบก.ปทส. 2107 11323 0007

22 วาที่ ร.ต.อ. ธนัญชัย ศรีทันดร รอง สว.ฝอ.สท. 0103 11304 0084 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. 2108 29203 0053

23 ร.ต.อ. ธนิฏฐก ศรีบูรณยานนท รอง สว.กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.1 2202 11202 0026 รอง สว.(สอบสวน) ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0270

24 ร.ต.อ.หญิง ธมลณฏัฐ พายจะโปะ รอง สว.ฝายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0043 รอง สว. ฝอ.บก.ปอท. 2112 11304 0013

25 ร.ต.อ. ธวัฒชัย เทพหนู รอง สว.สส.สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 13203 0366 รอง สว. กก.2 บก.ป. 2102 11202 0126

26 ร.ต.อ. นราวิชญ เดชคง รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 1113 11203 0029 รอง สว. ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0051

27 ร.ต.อ.หญิง นวภัทร นาคขําพันธุ รอง สว.ฝายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3101 11325 0086 รอง สว. ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11325 0026

28 วาที่ ร.ต.อ. นัฐพล ทะเลนอย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ 1706 11203 0125 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 11203 0354

29 ร.ต.อ. นันทนคร บุรี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 11403 0029 รอง สว. กก.1 บก.ปอท. 2112 11403 0181

30 ร.ต.อ. บัณฑิต นวลปาน รอง สว.สส.สน.ลาดพราว 1006 11204 0081 รอง สว. ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 11202 0309



ลําดบั ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตําแหนงใหม เลขตาํแหนง

บัญชีแนบทายคําสั่ง บช.ก.ที่  74/2566 ลงวันที่ 10 มี.ค.2566

31 ร.ต.อ. บุญชู ฉัตรารักษ รอง สวป.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค สนว.362 รอง สว. ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0056

32 ร.ต.อ.หญิง บุญญาภาณิ์ เบญจรงคกุล รอง สว.ฝายอํานวยการ บก.ส.2 2303 11304 0019 รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0022

33 ร.ต.อ. ประพจ ลูกจันทร ผบ.มว.(สบ 1) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 13202 0220 รอง สว. กก.6 บก.ปคม. 2108 11202 0159

34 ร.ต.อ. ประวิทย ภูทอง รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ 0704 13204 0125 รอง สว. ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0088

35 ร.ต.อ. ปราโมทย รอยคราม นว.(สบ 1) ผบก.สศป. 2902 11323 0005 รอง สว. กก.2 บก.ปอท. 2112 11202 0055

36 ร.ต.อ.หญิง ปริยฉัตร ประชาเขียว รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 11309 0018 รอง สว. กก.6 บก.ปพ. 2113 11304 0261

37 ร.ต.อ.หญิง ปรียา เงนิยวง รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11326 0138 รอง สว. กก.3 บก.ทล. 2103 11304 0317

38 วาที่ ร.ต.อ.หญิง ปทม สุกแกว รอง สว.พฐ.จว.ภูเก็ต ศพฐ.8 2711 11336 0157 รอง สว. กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11403 0169

39 วาที่ ร.ต.อ. ปยพัฒน เลิศฤทธิ์ศิรกิุล ผูชวย นว.(สบ 1) ผบช.สพฐ.ตร. 2700 11323 0008 รอง สว. กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11204 0112

40 วาที่ ร.ต.อ. ปยะวัตร ปราบเสร็จ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา สพง.145 รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11202 0247

41 ร.ต.อ. พงศธร สระแกว รอง สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0084 รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.6 กก.5 บก.รน. 2106 34206 0158

42 ร.ต.อ. พฤติการณ เครือสงค รอง สว.(สอบสวน)สน.แสมดํา 1011 11203 0130 นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.ก. 2101 11323 0005

43 ร.ต.อ. พสิษฐ เงินยวง รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.สอท.2 3303 11203 0152 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. 2112 29203 0066

44 วาที่ ร.ต.อ. พิชพงษ พงษชีพ รอง สว.ฝอ.บ.ตร. 0105 11325 0024 รอง สว. กก.1 บก.ป. 2102 11202 0084

45 ร.ต.อ. พิเชษฐ แสงหาชัย รอง สว.กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0053 รอง สว. กก.1 บก.ปทส. 2107 11202 0033
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46 ร.ต.อ.หญิง พิมลดา คําสําลี รอง สว.ฝอ.ทว. 2703 11325 0018 รอง สว. กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11304 0404

47 ร.ต.อ. พิสิษฐ แกวผลึก รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 11325 0192 รอง สว. กก.3 บก.ปพ. 2113 11304 0294

48 ร.ต.อ. พีระยุทธ มาตา รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.สอท.2 3303 11203 0080 รอง สว. กก.2 บก.ปพ. 2113 11202 0068

49 ร.ต.อ.หญิง แพรววนิด ชารีโคตร รอง สว.ฝอ.บก.ส.1 2302 11304 0019 รอง สว. ฝอ.บก.ปคบ. 2111 11304 0015

50 ร.ต.อ. ภิรายุ กัลยาณลาภ นวท.(สบ 1) กลุมงานตรวจพิสูจนอาชญากรรมคอมพิวเตอร ศพฐ.3 2706 33450 0148 รอง สว. ฝอ.บก.ป. 2102 11304 0027

51 ร.ต.อ. มานพ มวงเลี่ยม รอง สวป.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ สอต.182 รอง สว. ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0166

52 วาที่ ร.ต.อ. เมทัส มณีเมือง รอง สว.ฝายโยธาธิการ 2 ยธ. 0303 11435 0037 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป. 2102 11203 0356

53 วาที่ ร.ต.อ. รชต สอซิ้ว รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.สอท.5 3306 11203 0041 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. 2109 11203 0232

54 ร.ต.อ. รัชนาท หงษทวี นว.(สบ 1) ผบก.ตชด.ภาค 2 2503 11323 0006 รอง สว. กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 11202 0196

55 ร.ต.อ. รัชพล เจริญมาก รอง สว.สส.สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี 0106 13204 0244 รอง สว. ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0047

56 วาที่ ร.ต.อ. รัฐพล วอทอง รอง สว.กลุมงานการรักษาความปลอดภัย ผค. 0203 11309 0020 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคบ. 2111 11203 0160

57 ร.ต.อ. รัตนพงค หวังปาน รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13202 0290 รอง สว. กก.3 บก.ปพ. 2113 11202 0081

58 ร.ต.อ. วรเวช ปรุงเรณู รอง สว.กก.สส.2 บก.สส. 1012 11204 0054 รอง สว. กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 11202 0156

59 วาที่ ร.ต.อ. วัตรสัณห เนตรหาญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครพนม 0404 24203 0066 รอง สว. กก.3 บก.ป. 2102 11202 0168

60 ร.ต.อ. วีระศักดิ์ ชัยอินทร รอง สวป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0116 รอง สว. กก.1 บก.ปอศ. 2109 11202 0042
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61 ร.ต.อ.หญิง ศณิศา นนธพละ รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0581 รอง สว. กก.๓ บก.ปอศ. 2109 11327 029๒

62 วาที่ ร.ต.อ.หญิง ศศิวิมล คํานาค รอง สว.ฝายบัญชี บก.อก.รพ.ตร. 3101 11327 0134 รอง สว. กก.3 บก.ปอศ. 2109 11327 0293

63 ร.ต.อ.หญิง สุมณฑา ยศทองงาม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลําปาง 1510 11304 0141 รอง สว. กก.5 บก.ทล. 2103 11304 0321

64 ร.ต.อ. สุรวุฒิ เองเถ้ียว รอง สวป.สภ.เมืองตรัง สตง.161 รอง สว. ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0225

65 ร.ต.อ. สุวิทย อามาตมุลตรี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11304 0019 รอง สว. กก.2 บก.ปคม. 2108 11304 0065

66 ร.ต.อ. อนุวัตร วุฒิศักดิ์ รอง สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช. 0104 11306 0038 รอง สว. กก.2 บก.ปคบ. 2111 11202 0055

67 ร.ต.อ. เอกกฤษณ ขุนรักพรหม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 11204 0036 รอง สว. ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0071

68 ร.ต.ท. กรณกฤต กาญจนะเสน รอง สว.ฝอ.มน. 0702 11304 0034 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. 2112 29203 0070

69 วาที่ ร.ต.ท.หญิง เกศกณก หวายสันเทียะ รอง สว.ฝอ.กส. 2905 11325 0012 รอง สว. ฝอ.บก.ปพ. 2113 11304 0027

70 ร.ต.ท.หญิง ขวัญใจ ยิ่งเจริญ รอง สว.ฝายวิเคราะหตําแหนง 1 อต. 0401 11319 0031 รอง สว. ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11304 0020

71 วาที่ ร.ต.ท. จักรพันธ รักทะเล รอง สว.ฝายอํานวยการ ภ.จว.สระบุรี 1110 11304 0018 รอง สว. กก.5 บก.ปพ. 2113 11304 0296

72 ร.ต.ท.หญิง จันทิมา คุณโรจนอังกูร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง 1510 11203 0162 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป. 2102 29203 0149

73 ร.ต.ท. ชลวิทย โพธิสุข นว.(สบ 1) ผบก.น.4 1006 11323 0007 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปทส. 2107 11203 0150

74 วาที่ ร.ต.ท. ณัฐพล ฤทธิรงค รอง สว.กลุมงานวเิคราะหและประเมินผล กองแผนงานความมั่นคง ผค. 0203 11309 0064 รอง สว.(สอบสวน) ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0248

75 วาที่ ร.ต.ท.หญิง ดวงตา ศิริเกตุ รอง สว.ฝอ.สก. 0403 11326 0019 รอง สว. ฝอ.บก.ปคม. 2108 11325 0026



ลําดบั ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตําแหนงใหม เลขตาํแหนง

บัญชีแนบทายคําสั่ง บช.ก.ที่  74/2566 ลงวันที่ 10 มี.ค.2566

76 วาที่ ร.ต.ท.หญิง ทิชากร พรมจันทร รอง สว.กลุมงานวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตร ยศ. 0201 11304 0060 รอง สว. ฝอ.บก.ปพ. 2113 11304 0288

77 ร.ต.ท. ธนาพัทธ บัวเพชร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุมทรสาคร 1710 11304 0137 รอง สว. กก.2 บก.ปพ. 2113 11304 0293

78 วาที่ ร.ต.ท. ธีระ สิงพิมพ รอง สว.ฝอ.สก. 0403 11326 0119 รอง สว.(สอบสวน) ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0269

79 ร.ต.ท.หญิง ปทิตตา มาตยวังแสง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แมฮองสอน 1509 11304 0020 รอง สว. ฝอ.บก.ปพ. 2113 11304 0308

80 วาที่ ร.ต.ท.หญิง ปพิธวรรณ ทองสน รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0206 รอง สว. กก.4 บก.ทล. 2103 11304 0133

81 ร.ต.ท. ผณินทร ภาคภมูิกมล รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 11307 0330 รอง สว. ฝายฝกอบรม ศฝร.บช.ก. 2114 11306 0037

82 วาที่ ร.ต.ท.หญิง พัชรมณฑ ทองนํา รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 24203 0114 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. 2109 11203 0259

83 ร.ต.ท. ภาณุพงศ สมสัก รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชางเผือก จว.เชียงใหม 1505 11203 0366 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ป. 2102 11203 0383

84 ร.ต.ท. รัชพล อาษาพนม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 11203 0319 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม. 2108 29203 0100

85 ร.ต.ต.หญิง ณฐัปภัสร เรอืงจิตรธรรม รอง สว.ธร.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม สชม.659 รอง สว. ฝอ.บก.รน. 2106 11304 0019

86 ร.ต.ท. ประเสริฐ พรหมแกว รอง สว.(ป.) สภ.นาหมอม จว.สงขลา ปขก.1744 รอง สว.(อก.) ส.รน.1 กก.7 บก.รน. 2106 12301 0984

87 ร.ต.ต. นาวา เชี่ยวชาญ รอง สว.(ป.) สภ.บานโคก จว.อุตรดิตถ ปอต.1757 รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1995

88 ร.ต.ต. สุคนท ยาสูงเนิน รอง สว.(ป.) ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0325 รอง สว.(อก.) ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1578

89 วาที่ ร.ต.ต. โสภณ เอมโอษฐ รอง สว.(ป.) สน.ราษฎรบูรณะ ปน.3-5386 รอง สว.(ป.) กก.ตอตานการกอการราย บก.ปพ. 2113 12207 2129

90 ร.ต.ต. อิสระ หิมะคุณ รอง สว.(ป.) กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0625 รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0312
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91 ด.ต.หญิง กรภัทร นามรกัษกิตติ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1951 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0120

92 ด.ต. กันตธนัท มะอักษร ผบ.หมู กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 1702 12204 0177 ผบ.หมู กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0378

93 ด.ต. กายยะสิทธิ์ พรมดา ผบ.หมู กก.ตชด.24 2503 12202 6257 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.11 บก.รน. 2106 12301 1929

94 ด.ต. กิจจา มาฆทาน ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12202 0870 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1993

95 ด.ต.หญิง กุณรสาภร นิโครธา ผบ.หมู ฝายวิชาการสรรหา กส. 2905 12301 0040 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12301 0262

96 ด.ต. เขมรัฐ ปรีชาสวัสดิ์ ผบ.หมู กก.ตชด.14 2502 12202 5928 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0628

97 ด.ต. จิตรติพล โอภาโส ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.2 2203 12202 0060 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0198

98 ด.ต. เจรญิพงษ มวงกําพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ ปปข.1940 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0009

99 ด.ต. ชุมพล สินมา ผบ.หมู วิเคราะหขาวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สอท.4 3305 12204 0132 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1210

100 ด.ต. ณรงค มียัง ผบ.หมู (ป.) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา ปสข.4325 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0731

101 ด.ต. ณัฐวัฒน สิทธิวงษ ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0060 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0217

102 ด.ต. ณัฐสรรค เลิศประเสริฐ ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 3204 12202 0115 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12301 0036

103 ด.ต.หญิง ณิชชา พลหนองหลวง ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0073 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0308

104 ด.ต. ดํารงศกัดิ์ ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12202 0226 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1982

105 ด.ต. เดชาธร มารศรี ผบ.หมู (จร.) สน.คันนายาว ปน.1-6680 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1955
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106 ด.ต. ตอวุฒิ เกตุแกว ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 12202 0070 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0098

107 ด.ต. ทวนทอง อุตรา ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ปชบ.2516 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0815

108 ด.ต. ธนเดช โพธิ์งาม ผบ.หมู (ป.) กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 12202 0080 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0326

109 ด.ต. ธนัศพงศ เกียรติยศวรากุล ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองราชบุร ีจว.ราชบุรี ปรบ.1330 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12301 0219

110 ด.ต. ธนาธิป จิตรปรีดา ผบ.หมู กก.ตชด.14 2502 12202 6568 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1989

111 ด.ต. ธวัชชัย หิรัญวรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี ปสบ.1349 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0213

112 ด.ต.หญิง นัฐจิรา สุวรรณดี ผบ.หมู ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ทว. 2703 12314 0034 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12301 0007

113 ด.ต. นิพนธ เรอืนกูล ผบ.หมู (ป.) สภ.ดําเนินสะดวก จว.ราชบุรี ปรบ.2487 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1363

114 ด.ต. ประเดิม สาหราย ผบ.หมู ฝอ.บก.สอท.2 3303 12301 0007 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12301 0476

115 ด.ต. ประมวล ตรีสัพท ผบ.หมู กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12202 0242 ผบ.หมู กก.4 บก.รน. 2106 12301 0261

116 ด.ต. ประสิทธิ์ ดวงสุพรรณ ผบ.หมู (สส.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4340 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0204

117 ด.ต. พรชัย หอมชวน ผบ.หมู (ป.) สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ ปปข.1823 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0328

118 ด.ต. พรเทพ สังขาระ ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.1 3202 12204 0020 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0162

119 ด.ต. พิศิษฐ ธรรมบุญเปง ผบ.หมู ฝายวิชาการสรรหา กส. 2905 12301 0043 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12301 0028

120 ด.ต. พิสิฐ เภอเกลี้ยง ผบ.หมู (ป.) สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 14202 0774 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0733
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121 ด.ต. มนัส มากสกุล ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองราชบุร ีจว.ราชบุรี ปรบ.1542 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0380

122 ด.ต. มานพ กองทอง ผบ.หมู พฐ.จว.ระนอง ศพฐ.8 2711 12314 0285 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.8 บก.รน. 2106 12301 1141

123 ด.ต. มานิต แกวภกัดี ผบ.หมู(นปพ.)สภ.สายบุร ีจว.ปตตานี 0904 14202 0883 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12301 0570

124 ด.ต. รัฐวิทย นิรุตติ์เมธีกุล ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0316 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0441

125 ด.ต. รุงโรจน ทรงสนามทิพย ผบ.หมู กก.ตชด.13 2502 12202 4356 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1990

126 ด.ต. วชิระนันท ตั๊นงาม ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ปนธ.3045 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0615

127 ด.ต. วชิระพงศ เพชรมณี ผบ.หมู กก.ตชด.32 2504 12202 2529 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1986

128 ด.ต. วรพงษ ไชยตา ผบ.หมู กก.ตชด.11 2502 12202 0862 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1985

129 ด.ต. วันชัย บัวงาม ผบ.หมู (ป.) สน.หนองคางพลู 1104 14202 0398 ผบ.หมู กก.5 บก.ปปป. 2110 12202 0119

130 ด.ต.หญิง วิไล พิทักษวงษ ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0208 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0026

131 ด.ต. วิสิทธิ์ มารักษ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส 0903 14202 0049 ผบ.หมู กก.7 บก.รน. 2106 12301 0938

132 ด.ต. วีระพันธ ปญญานันท ผบ.หมู กก.ตชด.32 2504 12202 2909 ผบ.หมู กก.5 บก.ปพ. 2113 12202 0719

133 ด.ต. ศราวุธ กองเอียด ผบ.หมู (ป.) สภ.สามรอยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ 0704 14202 0029 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0477

134 ด.ต. ศักดิธรรม พลบุญ ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา 0907 14202 0879 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1145

135 ด.ต. ศักดิ์สิทธิ์ พุทธา ผบ.หมู(ป.) สภ.แกลง จว.ระยอง ปรย.1840 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12301 0244
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136 ด.ต. ศุภณฐั เขียวประชุม ผบ.หมู (สส.) กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ 1706 12204 0059 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0114

137 ด.ต. สมชาย คุยศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี ปนบ.1080 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1975

138 ด.ต. สมชาย พันธสวัสดิ์ ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0994 ผบ.หมู ส.รน.4 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0428

139 ด.ต. สังวาลย บุญมาเก๋ียง ผบ.หมู กก.ตชด.32 2504 12202 3490 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1876

140 ด.ต. สันติภาพ แสงภารา ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 12204 0085 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12301 0142

141 ด.ต. สําราญ ชวนชื่น ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ จว.สมุทรปราการ 1109 12204 0282 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0566

142 ด.ต. สิริยุทธิ์ เครือวัลย ผบ.หมู กก.ตชด.13 2502 12202 4247 ผบ.หมู กก.5 บก.ปพ. 2113 12202 0720

143 ด.ต. สุธา พรามศาสตร ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1047 ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12428 2484

144 ด.ต.หญิง สุภาวดี จันทรดอน ผบ.หมู ฝอ.ศทก. 2804 12301 0006 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0218

145 ด.ต. สุริยา ปลื้มใจ ผบ.หมู กก.ตชด.41 2505 12202 0785 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0616

146 ด.ต. อดิศร เยียวยา ผบ.หมู (ป.) สภ.ทามวง จว.กาญจนบุรี 0702 14202 0343 ผบ.หมู กก.ตอตานการกอการราย บก.ปพ. 2113 12207 2126

147 ด.ต. อนันต ดอกบัว ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.2 3203 12202 0358 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0432

148 ด.ต. อภิวัฒน จักรพงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.คุระบุรี จว.พังงา ปพง.1212 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1185

149 ด.ต. อัครเดช เพ็งนวม ผบ.หมู (สส.) สภ.หนาพระลาน จว.สระบุรี 0108 14204 0250 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12301 0245

150 ด.ต. อารักษ ชุมจํารัส ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะหลีเปะ จว.สตูล 1907 12202 0125 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.9 บก.รน. 2106 12301 1345
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151 ด.ต. เอกมนต รักษาวงค ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0325 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0256

152 ด.ต. เอนก บุญหลา ผบ.หมู (คตส.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา ปพย.843 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1298

153 จ.ส.ต. กรกฎ นวกะคาม ผบ.หมู กก.ตชด.44 2505 12202 6884 ผบ.หมู ส.รน.4 กก.7 บก.รน. 2106 12301 1096

154 จ.ส.ต. กฤตนัย เสียงดัง ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองลําปาง ปลป.1924 ผบ.หมู กก.4 บก.ปพ. 2113 12202 0511

155 จ.ส.ต. เขมชาติ รอดบุญ ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.1 2202 12202 0053 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0053

156 จ.ส.ต. จตุพร บุญสม ผบ.หมู (สส.) สภ.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1662 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1976

157 จ.ส.ต. จิรเดช วรเนตร ผบ.หมู กก.ตชด.22 2503 12202 3589 ผบ.หมู กก.3 บก.ปพ. 2113 12202 0419

158 จ.ส.ต. ณัฎฐชยางกูร ตติยธนวรรธน ผบ.หมู กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12202 0187 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0309

159 จ.ส.ต. ณัฐดนัย ควรเรือง ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12202 0590 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0587

160 จ.ส.ต. ติณณภพ พรหมจารีย ผบ.หมู กก.ตชด.22 2503 12202 3579 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1988

161 จ.ส.ต. ทศพล ชวยบุญชู ผบ.หมู กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0161 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคบ. 2111 12301 0006

162 จ.ส.ต. ธนภทัร เศวตรตัน ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12202 0154 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0073

163 จ.ส.ต. ธนรัตน หนูปน ผบ.หมู ฝายแตงตั้ง ทพ. 0402 12301 0107 ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. 2109 12202 0218

164 จ.ส.ต. ธีระพงศ พืชภมูิ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2094 ผบ.หมู ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. 2101 12301 0120

165 จ.ส.ต. นพดล สีนวล ผบ.หมู กก.ตชด.13 2502 12202 5028 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1983
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166 จ.ส.ต. นรุตม สารทอง ผบ.หมู กก.ตชด.32 2504 12202 3291 ผบ.หมู กก.ตอตานการกอการราย บก.ปพ. 2113 12207 2128

167 จ.ส.ต.หญิง นุจรี ชนะ ผบ.หมู กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 1848 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.6 บก.รน. 2106 12301 0785

168 จ.ส.ต. บริพัตร เดชขํา ผบ.หมู กก.ตชด.24 2503 12202 6537 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. 2103 12301 1093

169 จ.ส.ต. ปรียวัฒน จิตบุญ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0060 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0666

170 จ.ส.ต. ปญญา โรมรมัย ผบ.หมู กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12207 2461 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0071

171 จ.ส.ต. ปยะณัฐ ศรีหิรัญ ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12202 0237 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0121

172 จ.ส.ต. พนมกร ดํานิล ผบ.หมู(ป.)สภ.วัฒนานคร จว.สระแกว ปปจ.3770 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0839

173 จ.ส.ต.หญิง พรรณทิพา ขันธะหัตถ ผบ.หมู ฝายอํานวยการ บก.ปส.4 2205 12301 0010 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0201

174 จ.ส.ต. พลเฉลิม จันทรหนองสรวง ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0073 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1978

175 จ.ส.ต. พลวัฒน เขมขัน ผบ.หมู กก.ตชด.33 2504 12202 5038 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1981

176 จ.ส.ต. พิพัฒนพงศ พึ่งเพ็ง ผบ.หมู กก.ตชด.13 2502 12202 5008 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0212

177 จ.ส.ต. มานะ นวมนารี ผบ.หมู กก.ตชด.44 2505 12202 5974 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0153

178 จ.ส.ต. โยธิน ประมาคลัง ผบ.หมู กก.ตชด.43 2505 12301 3831 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0715

179 จ.ส.ต. วรเชษฐ โพธิ์ขาว ผบ.หมู(ป.)สภ.ปะนาเระ จว.ปตตานี 0904 14202 1552 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0283

180 จ.ส.ต. วศิน จารุวรรณธนะ ผบ.หมู กก.ตชด.13 2502 12202 4999 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0390
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181 จ.ส.ต. วิทยา แสงปาก ผบ.หมู กก.ตชด.11 2502 12202 1464 ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1178

182 จ.ส.ต. วิบูลย วุนหนู ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2538 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0313

183 จ.ส.ต. วิรัตน อุบล ผบ.หมู กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12202 0466 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0220

184 จ.ส.ต. ศรายุทธ ชิวปรีชา ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0197 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0429

185 จ.ส.ต. ศรายุทธ หางาน ผบ.หมู (ป.) สภ.นาหมอม จว.สงขลา ปสข.4194 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0727

186 จ.ส.ต. ศักดิ์ดา แสงอรุณ ผบ.หมู กก.ตชด.34 2504 12202 6790 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0187

187 จ.ส.ต.หญิง ศิรินาฏ นาใจรีบ ผบ.หมู กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12207 2664 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0719

188 จ.ส.ต. สมภพ พรหมเอาะ ผบ.หมู กก.ตชด.12 2502 12202 3383 ผบ.หมู กก.2 บก.ปทส. 2107 12301 0095

189 จ.ส.ต. สรรคพณิช โทนแกว ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 12202 0064 ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1176

190 จ.ส.ต. เสฎฐวุฒิ บัวปอม ผบ.หมู ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 0115 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1954

191 จ.ส.ต. อมร ทองคุม ผบ.หมู กก.ตชด.14 2502 12202 7202 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1980

192 จ.ส.ต. อรรถญา ถาวรทรัพย ผบ.หมู กก.ตชด.11 2502 12202 1470 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0127

193 จ.ส.ต. อวิรทุธ นกแกว ผบ.หมู ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 0321 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1987

194 จ.ส.ต. อิสระพงษ ฉายแกว ผบ.หมู กก.คธม.บช.ทท. 3200 12301 0003 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0729

195 ส.ต.อ. กมล สุพรรณพงศ ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0557 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. 2103 12301 1613
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196 ส.ต.อ. กิตติศักดิ์ ศรีชัย ผบ.หมู (จร.)สน.ทองหลอ ท.242 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0074

197 ส.ต.อ. กุลชาติ พลับสอาด ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.2 2203 12202 0025 ผบ.หมู กก.6 บก.ปปป. 2110 12301 0083

198 ส.ต.อ. ชยางกูร แยงไธสง ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0328 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0211

199 ส.ต.อ. ชัยวัฒน ธรรมวงศ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0301 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0722

200 ส.ต.อ. ชัยอนันต ยางศรี ผบ.หมู กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0138 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12301 0708

201 ส.ต.อ. ชาญณรงค นวนประสงค ผบ.หมู(ป.)สภ.ยะรัง จว.ปตตานี ปปน.2319 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0723

202 ส.ต.อ. ณัชพล ศรัณยวิภากุล ผบ.หมู กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0019 ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 12202 0166

203 ส.ต.อ. ณัฐ โยธาทูล ผบ.หมู กก.ถปภ.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0412 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0008

204 ส.ต.อ.หญิง ณัฐกมล โรจนจันทรทา ผบ.หมู ฝอ.กช. 0503 12301 0003 ผบ.หมู ฝอ.บก.รน. 2106 12301 0007

205 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ เพชรรตัน ผบ.หมู (ป.) สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี 0808 14207 0342 ผบ.หมู ส.รน.4 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0891

206 ส.ต.อ. ณิธิพฤทธิ์ วัฒนจิตร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี ปปน.1421 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0725

207 ส.ต.อ. เทิดศักดิ์ คงแกว ผบ.หมู (สส.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี 0808 14204 0276 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0325

208 ส.ต.อ. ธนาธิป แพงศรี ผบ.หมู กก.คธม.บช.ทท. 3200 12301 0004 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0730

209 ส.ต.อ. ธีรยุทธ สุกรี ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0105 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.8 บก.รน. 2106 12206 1184

210 ส.ต.อ. ธีระศักดิ์ มะณีศรี ผบ.หมู กก.2 บก.สอท.2 3303 12204 0061 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0311
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211 ส.ต.อ. นพดล แกวสวาง ผบ.หมู ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.สอท. 3301 12301 0011 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12301 0178

212 ส.ต.อ. นพดล เหราหมัด ผบ.หมู (ป.) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง ปรน.689 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0604

213 ส.ต.อ. นพรัตน สวางพ้ืน ผบ.หมู (ป.) สน.รมเกลา 1103 14202 0359 ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0011

214 ส.ต.อ.หญิง น้ําทิพย โพธิ์ศรี ผบ.หมู. ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว. 2703 12314 0382 ผบ.หมู กก.1 บก.ปปป. 2110 12301 0028

215 ส.ต.อ.หญิง ปานประดับ พลับจีน ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 3202 12301 0387 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12301 0019

216 ส.ต.อ. พชร วงศอกนิษฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2535 ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.บช.ก. 2114 12202 0027

217 ส.ต.อ. พิพัฒน ศรีอุมสุข ผบ.หมู (ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0082 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0123

218 ส.ต.อ. พีรวิชญ คูณมี ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0232 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0721

219 ส.ต.อ. พีระวุฒิ สนธิสําราญ ผบ.หมู กก.2 บก.ทท.1 3202 12204 0222 ผบ.หมู กก.6 บก.ปปป. 2110 12301 0084

220 ส.ต.อ. ไพรัช ประจง ผบ.หมู (ปจว.ธร.)(ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-2922 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.6 บก.รน. 2106 12301 0860

221 ส.ต.อ. ภานุวัฒน ไหมออน ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1442 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0767

222 ส.ต.อ.หญิง ภาวรนิทร ทองโสม ผบ.หมู (จร.) งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0945 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0772

223 ส.ต.อ. มนตรี ดวงบุบผา ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0542 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1996

224 ส.ต.อ. ยุทธศาสตร สําเภาพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากเกรด็ จว.นนทบุรี ปนบ.1308 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0216

225 ส.ต.อ. รอซีดี ดาราแมง ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2457 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0736



ลําดบั ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตําแหนงใหม เลขตาํแหนง

บัญชีแนบทายคําสั่ง บช.ก.ที่  74/2566 ลงวันที่ 10 มี.ค.2566

226 ส.ต.อ.หญิง รัตนรตี ตะวิกา ผบ.หมู(ธร.) ฝอ.ภ.จว.แพร 1508 12301 0026 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12301 0040

227 ส.ต.อ. ราเชน ไชยศรี ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0705 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1956

228 ส.ต.อ. วชิรพันธ เมืองภกัดี ผบ.หมู (สส.) สภ.องครักษ จว.นครนายก ปนย.798 ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1181

229 ส.ต.อ. วรกฤต บุญเลิศลน ผบ.หมู บก.สปพ. 1013 12301 0001 ผบ.หมู ฝอ.บก.ทล. 2103 12301 0011

230 ส.ต.อ. วรรณวัฒน ทิพยพาวัลย ผบ.หมู (สส.) กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0196 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0191

231 ส.ต.อ. วัชรนิทร ยิ่งยงค ผบ.หมู (ป.) สน.ฉลองกรุง 1103 14202 0049 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. 2103 12301 1123

232 ส.ต.อ. ศรายุธ สิงหวี ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0230 ผบ.หมู กก.2 บก.รน. 2106 12206 0169

233 ส.ต.อ.หญิง ศิวธิดา ขันตี ผบ.หมู ฝอ.บ.ตร. 0105 12301 0007 ผบ.หมู กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0376

234 ส.ต.อ. สรนันท สุขสม ผบ.หมู (ป.) สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ ปปข.1590 ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12301 0220

235 ส.ต.อ. สัตตยากร จรรยาศรี ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0499 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1568

236 ส.ต.อ. สับรี สาและ ผบ.หมู(ป.)สภ.สายบุร ีจว.ปตตานี 0904 14202 0060 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1754

237 ส.ต.อ. สุชาติ ปาละกุล ผบ.หมู (สส.) สน.ทองหลอ 1112 14204 0599 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12301 0263

238 ส.ต.อ.หญิง สุธีรา อินทรแพง ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ 1706 12301 0042 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0027

239 ส.ต.อ. อธิชัย อภัยไธสง ผบ.หมู ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0105 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0343

240 ส.ต.อ. อภิวัฒน ลือชา ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1458 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0735



ลําดบั ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตําแหนงใหม เลขตาํแหนง

บัญชีแนบทายคําสั่ง บช.ก.ที่  74/2566 ลงวันที่ 10 มี.ค.2566

241 ส.ต.อ. อรรถวุฒิ จันทรศรี ผบ.หมู กก.2 บก.ปส.4 2205 12202 0082 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0484

242 ส.ต.อ. อลงกรณ ชีชอบ ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0188 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0034

243 ส.ต.ท. กฤษนัย ไชยมณี ผบ.หมู (จร.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4369 ผบ.หมู กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 12204 0074

244 ส.ต.ท. กิติพงษ ทองอินทร ผบ.หมู (จร.) สน.หัวหมาก 1102 14205 1617 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0240

245 ส.ต.ท. โกวิทย ปากสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-4599 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1329

246 ส.ต.ท. คุณานนต จินะราช ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0252 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0029

247 ส.ต.ท. ธงไท สมณา ผบ.หมู (จร.) งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1036 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1992

248 ส.ต.ท. ธวัช หมื่นทิพย ผบ.หมู กก.ถปภ.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0439 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0560

249 ส.ต.ท. ธวัชชัย ปงยศ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากเกรด็ จว.นนทบุรี ปนบ.1491 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0168

250 ส.ต.ท.หญิง นิติพร ทองงาม ผบ.หมู กลุมงานระเบียบฯ กม. 0601 12301 0031 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12301 0631

251 ส.ต.ท. ประพันธ ยอยดา ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0339 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0106

252 ส.ต.ท. ปญญาพล เรอืงเกตุ ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1793 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12301 0274

253 ส.ต.ท. แวอัสมี ตาเยะ ผบ.หมู ฝายการสื่อสาร 7 สส. 2802 12407 0368 ผบ.หมู กก.7 บก.รน. 2106 12301 0939

254 ส.ต.ท. ศรศกัดิ์ชัย เกียรติอํานวย ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0271 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1977

255 ส.ต.ท. ศุภวัฒน ประกัตฐโกมล ผบ.หมู (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.2708 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปพ. 2113 12301 0008
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256 ส.ต.ท. สมมาตร วิชัย ผบ.หมู (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5445 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0124

257 ส.ต.ท. สรายุทธ ศักดา ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3090 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1629

258 ส.ต.ท. เสฎฐวุฒิ บุญกุศล ผบ.หมู ฝายแผนการสอบ กส. 2905 12301 0023 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12301 0303

259 ส.ต.ท. อนุเชษฐ กันทะ ผบ.หมู (จร.) งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1017 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1994

260 ส.ต.ท. อนุรักษ โคกเขา ผบ.หมู (สส.) สน.บางซื่อ ท.126 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12301 0567

261 ส.ต.ท.หญิง อภชิญา ปราบสงคราม ผบ.หมู กลุมงานสารสนเทศภูมิศาสตรและสื่อประสมเพื่อการบริหาร ศทก. 2804 12401 0063 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12301 0211

262 ส.ต.ต. คีรีรัฐ แจมหมอ ผบ.หมู กก.ถปภ.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0280 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0146

263 ส.ต.ต. ณัฐดนัย บุญเกิด ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ. 2901 12202 0037 ผบ.หมู กก.ตอตานการกอการราย บก.ปพ. 2113 12207 2125

264 ส.ต.ต. เนติภมูิ สินพูล ผบ.หมู กก.ถปภ.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0276 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอท. 2112 12202 0064

265 ส.ต.ต. สิทธิกานต แสนใจบาล ผบ.หมู (ป.) สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค ปนว.3265 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอท. 2112 12301 0008


