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คําสั่ง สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

ที ่ 64/๒๕๖๖ 

เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการตํารวจ 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๕  

และมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา 

ความสงบแหงชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณา

แตงตั้งขาราชการตํารวจ ประกอบคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ี ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม  

พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแตงตั้งใหขาราชการตํารวจดํารงตําแหนงตาง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบทายคําสั่งนี ้

ทั้ งนี้  ตั้ งแตวันที่  ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เปนตนไป โดยใหโอนอัตราเงินเดือนเดิม 

ไปตั้ งจ ายสําหรับตําแหนงใหมหรือใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม  ตั้ งแต 

วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เปนตนไป สําหรับขาราชการตํารวจลําดับที่ 8, 50, 94 จํานวน 3 ราย  

หากพนจากตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งแลว ใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือหากตําแหนงเดิมไมวาง  

ใหดํารงตําแหนงในลักษณะหนาที่การงานเดิมในหนวยเดิมจนกวาจะครบกําหนดระยะเวลาตามเงื่อนไข 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

 

                                       (ลงชื่อ) พลตํารวจโท ภาคภูมิภิภัทฒ  สัจจพันธุ   

                                                               (ภาคภูมิภิภัทฒ  สัจจพันธุ)                                            
                                                        ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

 

 

                             สําเนาถูกตอง 
 
 วาทีพั่นตํารวจเอก   
                           (เทียนชัย  ชมภ)ู 
    ผูกํากับการฝายอํานวยการ 1 กองบังคับการอํานวยการ 
                     สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
                         10 มีนาคม 2566 
 
 
 
 

 

 

 



ลําดับ ยศ ช่ือ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

1 ร.ต.ท. หญิง กชกร แข็งเขตการณ รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 2405 11304 0244 รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11363 0148

2 ร.ต.ท. หญิง กชพร จี๋คีรี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ 1611 11304 0016 รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0224

3 ร.ต.อ. หญิง กชพรรณ ปานเหงา รอง สว.ฝอ.บก.ตม.4 2405 11309 0013 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11326 0062

4 ร.ต.อ. หญิง กนกวรรณ ก่ิงจันทร รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11363 0229 รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11363 0150

5 ร.ต.อ. หญิง กรชศา ภูมิจิตร รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0732 รอง สว.กก.3 บก.ตม.1 2402 11363 0085

6 ร.ต.อ. กรพัฒน นันทะยาวงศ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 11309 0035 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0125

7 ร.ต.อ. หญิง กรรัก มณีนนท รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0140 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11202 0126

8 ร.ต.ท. กรเวช คําอุเทน รอง สว.ฝายการเงิน 5 กง. 0502 11326 0092 นว.(สบ 1) ผบก.ตม.6 2407 11323 0004

9 ร.ต.ท. หญิง กฤติกา กัณฑเจตน รอง สว.ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 11363 0302 รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 11363 0119

10 ร.ต.อ. กฤษฎาวุฒิ อูนาท รอง สว.ตม.จว.ยโสธร บก.ตม.4 2405 11204 0292 รอง สว.ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 11204 0207

11 ร.ต.อ. กฤษฎินทร กันไชยา รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11202 0086 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11202 0081

12 ร.ต.อ. กฤษฏ ครองยุทธ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11304 0131 รอง สว.ฝท.ตม.บก.ตม.3 2404 11310 0530

13 ร.ต.อ. กษิดิศ สันติปรีชาวัฒน รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3 2404 11203 0521 รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11204 0304

14 วาที่ ร.ต.ท. หญิง กัณฐวรัศม ปงวงศ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระแกว 1211 11304 0218 รอง สว.ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สวุรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0256

15 วาที่ ร.ต.ท. หญิง กันตพัฒน อุนเรืองเกียรติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 1206 11203 0264 รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 29203 0070

16 ร.ต.ท. หญิง กันตฤทัย ใหมกิติ รอง สว.ตม.จว.ชัยนาท บก.ตม.3 2404 11363 0440 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0205

17 ร.ต.อ. หญิง การัณยภาส ปลงใจ รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0168 รอง สว.ตม.จว.นาน บก.ตม.5 2406 11363 0078

18 ร.ต.อ. หญิง กิตติยาภรณ แกวมุงคุณ รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 23203 0059 รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11202 0550

บัญชีแนบทายคําสั่งสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ที่  64/2566  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566



ลําดับ ยศ ช่ือ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่
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19 ร.ต.ท. กีรติ จันทรศรี รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 11202 0034 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0269

20 ร.ต.ท. ไกรสร อบชัย รอง สว. ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11304 0052 รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0159

21 ร.ต.ท. หญิง เขมกร มาศสรัญญ รอง สว.ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สวุรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0262 รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11304 0230

22 ร.ต.อ. คณพศ ชมเทศ รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 11202 0104 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0267

23 ร.ต.อ. หญิง จรรยา รอดเพชร รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0173 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 11304 0019

24 วาที่ ร.ต.ท. หญิง จันทรกานต พรหมเหมือน รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0183 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0341

25 ร.ต.อ. หญิง จันทรจิรา ไชยวรรณา รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 11363 0060 รอง สว.ตม.จว.ลําปาง บก.ตม.5 2406 11363 0201

26 ร.ต.ท. จามร ยอดบุญเรือง รอง สว.ฝอ.ทพ.สกพ. 0402 11304 0019 รอง สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 11363 0280

27 วาที่ ร.ต.ท. หญิง จารุมน อัตบุตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง 0905 24203 0042 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3 2404 11203 0512

28 ร.ต.อ. หญิง จารุวรรณ จิตตอานนท รอง สว.ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 11363 0189 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0166

29 ร.ต.อ. หญิง จิณณรตัน พัฒนศิรกิตติ รอง สว.ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 11363 0088 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0207

30 ร.ต.อ. หญิง จินตนา ตอดแกว รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 11363 0399 รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11304 0249

31 ร.ต.อ. จุรินทรชาติ โสตะ นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.น. 1001 11323 0006 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3 2404 11203 0519

32 ร.ต.อ. เจตนสฤษฎิ์ จํานงนิตย รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.4 2405 11203 0333 รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 11204 0204

33 ร.ต.อ. ฉัตรบดินทร ธีรชาติธนพัฒน รอง สว.ฝอ.บก.ปส.4 บช.ปส. 2205 11326 0016 รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0221

34 ร.ต.อ. หญิง ชนกพร จินุกูล รอง สว.ตม.จว.ชุมพร บก.ตม.6 2407 11363 0284 รอง สว.ตม.จว.ชุมพร บก.ตม.6 2407 11204 0270

35 ร.ต.อ. ชนะชัย จันทรา รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย บก.ตม.4 2405 11204 0237 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4 2405 11204 0315

36 ร.ต.อ. ชนะชาติ เจริญผล รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.สอท.1 3302 11203 0106 รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0216
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37 ร.ต.อ. หญิง ชนานาถ อะนุเชาว รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11326 0239 รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11304 0253

38 ร.ต.อ. หญิง ชมฝน พรมชาติ รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11363 0075 รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 11363 0036

39 ร.ต.อ. ชัยยุทธ์ิ เบญจานุกร รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11363 0073 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11202 0070

40 วาที่ ร.ต.อ. ชาตะวัน พรหมศร รอง สว.(สอบสวน)สน.บางยี่เรือ 1115 24203 0091 รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0227

41 ร.ต.อ. หญิง ชินะตา ไอษรไพร รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สตม. 2401 11304 0026 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0074

42 วาที่ ร.ต.อ. หญิง ญาณภร จินดาหลวง รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0222 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0358

43 ร.ต.อ. หญิง ญาณิณ วงศขจร รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0064 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0070

44 ร.ต.อ. หญิง ญาดา ชัยรักษา รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0375 รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0250

45 ร.ต.อ. ฏีฐิภูมิ รักชาติ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0311 รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0164

46 วาที่ ร.ต.อ. หญิง ฐิดาพร ไลทองดี รอง สว.ฝอ.สง.ก.ตร. 0700 11326 0019 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.4 2405 11203 0337

47 ร.ต.อ. ฐิตพัฒน วิเศษสิงห รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชะอํา ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 1707 11203 0104 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3 2404 11203 0516

48 วาที่ ร.ต.ท. หญิง ฐิตินันท ศรีแกวดี รอง สว.ตม.จว.นาน บก.ตม.5 2406 11363 0079 รอง สว.ตม.จว.อุตรดิตถ บก.ตม.5 2406 11363 0231

49 ร.ต.ท. ฑศพล เดชคณุมาก รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองประจวบครีีขันธ ภ.จว.ประจวบคีรขีันธ สปข.185 รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 29203 0062

50 วาที่ ร.ต.ท. ณรงคกฤช สุวรรณจรัส รอง สว.ศูนยสงเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.บช.ศ. 2901 11318 0070 นว.(สบ 1) ผบก.ตม.3 2404 11323 0004

51 ร.ต.อ. ณรงคฤทธิ์ ชอผูก รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0171 รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 11202 0100

52 ร.ต.ท. หญิง ณัฐณิชา เพราะสุนทร รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3 2404 11309 0013 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11304 0128

53 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน พรมสมบูรณ รอง สว.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 2407 11204 0231 รอง สว.ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 11204 0133

54 วาที่ ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ สุมมาตย รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.3 1312 11203 0028 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.4 2405 11203 0340
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55 ร.ต.อ. หญิง ตรีชฎา บุญมาก รอง สว.ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 11304 0181 รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 11363 0040

56 ร.ต.อ. ทวีศิลป สมภา รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4 2405 11204 0327 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.4 2405 11203 0338

57 ร.ต.อ. หญิง ทัศนะ ไชยแสง รอง สว.ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 11326 0255 รอง สว.ตม.จว.หนองบัวลําภู บก.ตม.4 2405 11363 0301

58 ร.ต.ท. ธนกฤต หมูดจันทร รอง สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 2407 11204 0279 รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 11204 0134

59 ร.ต.อ. ธนชัย พจนโพธิ์ศรี รอง สว.ฝายงบประมาณ 3 งป. 0501 11325 0046 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3 2404 11203 0520

60 ร.ต.ท. ธนนท กรินทรทิพย รอง สว.ฝท.ตม.บก.ตม.3 2404 11310 0530 รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 11363 0161

61 ร.ต.ท. ธนะพงศ บุญมี รอง สว.ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6 2407 11204 0312 รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 11202 0102

62 ร.ต.อ. หญิง ธนิดา เทิดตระกูล รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0384 รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 11204 0252

63 ร.ต.ท. ธวัชชัย คําเหมือน รอง สว.ตม.จว.สกลนคร บก.ตม.4 2405 11202 0103 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11363 0080

64 ร.ต.อ. หญิง ธัญชนก จอยสําเภา รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท บก.น.1  สน.1-705 รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0091

65 วาที่ ร.ต.อ. หญิง ธัญญณัชกร เกษมณี รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0521 รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 11363 0027

66 ร.ต.อ. หญิง ธัญณิชา เดชโชติภัทรอุดม รอง สว.ตม.จว.รอยเอ็ด บก.ตม.4 2405 11363 0250 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11304 0153

67 ร.ต.อ. หญิง ธัญลักษณ คําชมภู รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0109 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0502

68 ร.ต.อ. ธาวิน พลศกัดิ์ รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3 2404 11203 0520 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11204 0244

69 ร.ต.ท. ธีรพล นิติชาติ รอง สว.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 2407 11204 0307 รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 11202 0033

70 ร.ต.อ. ธีรศักดิ์ ขัตติ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11428 0051 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0243

71 ร.ต.อ. ธีรศานต คําพิกุล รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 11202 0103 รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0140

72 วาที่ ร.ต.ท. หญิง ธีระพร ปตเตย รอง สว.ฝายอํานวยการ 4 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0212 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0517
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73 วาที่ ร.ต.ท. หญิง นงลักษณ เรือนคาํ รอง สว.ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 11363 0687 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0338

74 ร.ต.อ. นพพล เตียสุบรรณ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0143 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0344

75 ร.ต.อ. หญิง นพรัตน ฤกษงามสงา รอง สว.ตม.จว.เพชรบูรณ บก.ตม.5 2406 11363 0213 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ตม. 2410 11304 0007

76 ร.ต.ท. หญิง นฤพรรณ ภักดี รอง สว.ตม.จว.ปราจีนบุร ีบก.ตม.3 2404 11363 0338 รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 11363 0035

77 ร.ต.อ. หญิง นฤมล ทองสีดา รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4 2405 11204 0328 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11363 0142

78 ร.ต.ท. หญิง นวภัสร จิตหาญ รอง สว.ตม.จว.แพร บก.ตม.5 2406 11363 0241 รอง สว.ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 11363 0228

79 ร.ต.ท. หญิง นวรัตน วงศรัชตโภคัย รอง สว.ตม.จว.ชัยนาท บก.ตม.3 2404 11304 0439 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0064

80 ร.ต.อ. หญิง นันทธิดา นันชาดี รอง สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 11302 0013 รอง สว.ดาน ตม.ทาเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 11363 0117

81 ร.ต.อ. หญิง นันทนภัส หอมจิตบุณย รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0053 รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0383

82 ร.ต.อ. หญิง นันทวดี กลับอําไพ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.6 2407 11327 0250 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11326 0068

83 ร.ต.อ. หญิง นิตยา ทาวนอก รอง สว.ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 11363 0090 รอง สว.ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5 2406 11304 0217

84 ร.ต.ท. นิติภัทร วิภาคะหรรษา รอง สว.ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 11204 0785 รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11304 0394

85 ร.ต.อ. บุญชู ทองคํา รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11304 0113 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11204 0236

86 ร.ต.อ. บุญณรงค เผาไทย รอง สว.ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 11204 0192 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11363 0111

87 ร.ต.ท. บุญสง ขวัญคง รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0428 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11202 0050

88 ร.ต.อ. หญิง บุษสยา โกรดประโคน รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0704 รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 11202 0095

89 วาที่ ร.ต.อ. หญิง เบญจวรรณ แกวเขียว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร 1307 11203 0120 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.4 2405 11203 0339

90 ร.ต.อ. หญิง เบญญา เล็บครฑุ รอง สว.ฝายสนับสนุนการเรยีนการสอน รร.นรต. 3007 11321 0026 รอง สว.ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สวุรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0248
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91 ร.ต.อ. ปกครอง มณีนวล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0185 รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0060

92 ร.ต.อ. ปกรณ มีวรรณะ รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.4 2405 11203 0335 รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0223

93 ร.ต.อ. หญิง ปณิชา เพิกเมลัย รอง สว.ตม.จว.นาน บก.ตม.5 2406 11363 0078 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11363 0156

94 วาที่ ร.ต.ท. หญิง ปภาวดี ไตรวิชญสุสกุล รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.2 1203 11318 0024 นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ตม. 2410 11323 0003

95 ร.ต.อ. ปรกกรีน เชิญศิริ รอง สว.ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 11363 0195 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3 2404 11204 0485

96 ร.ต.อ. ประทีป ทองยอดดี รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 11363 0295 รอง สว.ตม.จว.สุพรรณบุร ีบก.ตม.3 2404 11204 0407

97 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ อุนทรพัย รอง สว.ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0329 รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0384

98 ร.ต.ท. ประเสริฐศักดิ์ วรมูล รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4 2405 11204 0321 รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 11204 0203

99 ร.ต.อ. ปริญญา นุยเนียม รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11363 0046 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.5 2406 11203 0271

100 ร.ต.ท. หญิง ปรีชญา ปรีชาหาญ รอง สว. ฝอ.4 บก.อก.บช.ศ. 2901 11305 0047 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0316

101 ร.ต.อ. หญิง ปารย ธนาวิชนัน รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11304 0057 รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11363 0389

102 ร.ต.อ. หญิง ปาริฉัตร อริยเดช รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11363 0218 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11326 0071

103 ร.ต.อ. หญิง ปยภัทร พิทูรย รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0503 รอง สว.ตม.จว.ยโสธร บก.ตม.4 2405 11304 0290

104 ร.ต.ท. หญิง ปยะนันท ยอดราช รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0168 รอง สว.ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สวุรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0242

105 วาที่ ร.ต.อ. พงศเจริญ ทองไพบูลย รอง สว.นิติกรและพิจารณาทัณฑทางวินัย วน. 0106 11305 0055 รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0220

106 วาที่ ร.ต.ท. หญิง พชรวรรณ เกตุมาน รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 11309 0026 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0504

107 ร.ต.อ. หญิง พรรณทิพย โกมลหิรัญ รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11304 0162 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 11304 0314

108 ร.ต.อ. พศิน อินทรกง นว.(สบ 1) ผบก.อก.สตม. 2401 11323 0006 นว.(สบ 1) ผบก.ตม.2 2403 11323 0006
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109 ร.ต.อ. หญิง พัชรา ตะตา อาจารย (สบ 1) กค.สค.รร.นรต. 3006 31379 0062 รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0078

110 วาที่ ร.ต.อ. หญิง พัชราภรณ ภูมิพันธ รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.4 2405 11203 0334 รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 11204 0135

111 ร.ต.อ. หญิง พัชราภรณ เมืองสุวรรณ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3 2404 11403 0017 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11363 0112

112 ร.ต.อ. หญิง พัชรี ทิหวาย รอง สว.ตม.จว.ลําปาง บก.ตม.5 2406 11363 0201 รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 11363 0060

113 ร.ต.อ. หญิง พาขวัญ มวงศิริ รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. 2108 29203 0052 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11204 0570

114 ร.ต.อ. พิชญพัชระ พิชญนันทร นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.1 1103 11323 0004 รอง สว.ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 11204 0144

115 ร.ต.อ. พิทักษพงษ สําเนียงล้ํา รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11326 0134 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5 2406 11327 0147

116 ร.ต.อ. หญิง พิมพรวิภา ขัติยะนนท รอง สว.ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สวุรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0677 รอง สว.ตม.จว.รอยเอ็ด บก.ตม.4 2405 11363 0250

117 ร.ต.อ. พิศิษฐ ภาวะโคตร รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0188 รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0086

118 วาที่ ร.ต.ท. หญิง เพชรลดา นวนหนู รอง สว.กลุมงานแปลและลาม ตท. 0102 11320 0137 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3 2404 11203 0511

119 ร.ต.อ. หญิง แพรวพรรณ บุญค้ํา รอง สว.(สอบสวน) ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 29203 0033 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0522

120 ร.ต.อ. หญิง ไพจิตร พาณิชยสัมพันธ รอง สว.ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3 2404 11204 0432 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0242

121 ร.ต.อ. หญิง ภัชรจิราภรณ สุบรรณ ณ อยุธยา รอง สว.ฝอร.สฝจ.สพฐ.ตร. 2714 11304 0022 รอง สว.ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สวุรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0246

122 ร.ต.อ. หญิง ภัทรธีนันท ศุภกิจวิเลขการ รอง สว.ฝายการเงิน กง. 0502 11326 0124 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 11363 0465

123 ร.ต.อ. หญิง ภัทรา โพธิ์ทอง รอง สว.ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 11204 0229 รอง สว.ตม.จว.ชัยนาท บก.ตม.3 2404 11204 0441

124 ร.ต.อ. หญิง ภัทลินี เขตวัฒน รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3 2404 11304 0012 รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 11304 0247

125 ร.ต.ท. ภานุ สุธีรศักดิ์ รอง สว.ฝายยุทธศาสตร บก.อก.สกบ. 0301 11304 0060 รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0162

126 ร.ต.อ. ภูดิสณ การุณยธัช รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม. 2401 11304 0147 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11363 0074
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127 ร.ต.อ. หญิง มณีวรรณ ชัยภูมิ รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11363 0080 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11326 0154

128 วาที่ ร.ต.อ. หญิง มธุลินท นวลักษณ รอง สว.ฝอ.ศท.ตม. 2409 11326 0100 รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0379

129 วาที่ ร.ต.อ. หญิง เมทิกา มณีรัตน นวท.(สบ 1) พฐ.จว.เชียงใหม ศพฐ.5 2708 33450 0183 รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0222

130 วาที่ ร.ต.ท. เมธาวัจน ธีระรัตนสิริ รอง สว.ฝอ.ตท. 0102 11302 0054 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3 2404 11203 0521

131 ร.ต.ท. ยอดรัก รอดไพรี รอง สว.ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5 2406 11204 0219 รอง สว.ตม.จว.กําแพงเพชร บก.ตม.5 2406 11204 0224

132 วาที่ ร.ต.อ. รณกฤต เกษสังข รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0180 รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 11363 0192

133 ร.ต.อ. หญิง รวงทอง สุวรรณเวียง รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0170 รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0226

134 วาที่ ร.ต.อ. รวิณัฐ ทัพวงศ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1 2402 11326 0017 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0065

135 ร.ต.ท. รวีวัฒน มหาเทพ รอง สว.ตม.จว.กําแพงเพชร บก.ตม.5 2406 11204 0224 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11363 0046

136 วาที่ ร.ต.ท. ระเดน หาญณรงค รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0157 รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0215

137 ร.ต.อ. หญิง รัชนี สุขเกษม รอง สว.กก.3 บก.ตม.1 2402 11363 0089 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0240

138 ร.ต.อ. หญิง รินรดา อนันตะวิภพ รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0059 รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 11363 0040

139 ร.ต.อ. หญิง ฤทัยรัตน จันทรฉาย รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 11363 0188 รอง สว.ฝายวิชาการ ศฝร.ตม. 2410 11306 0021

140 ร.ต.ท. เลอพงศ หลาโพนทัน รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4 2405 11204 0320 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11202 0051

141 ร.ต.อ. วชิรวิทย กิตติเศรษฐการ รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.5 2406 11203 0275 รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 11202 0054

142 วาที่ ร.ต.ท. วณัฐพงศ วงศพินทุ รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 11204 0143 รอง สว.ฝายฝกอบรม ศฝร.ตม. 2410 11306 0040

143 ร.ต.อ. หญิง วนิดา วชิรพันธวิชาญ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1 2402 11304 0011 รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 11204 0133

144 ร.ต.อ. หญิง วรกัญญา คงมุณี รอง สว.ฝอ.บก.ปพ.บช.ก. 2113 11304 0028 รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0074
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145 ร.ต.อ. วรวุฒิ อุดมศิลป รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ บก.ตม.3 2404 11304 0096 รอง สว.ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0309

146 ร.ต.อ. หญิง วราพร ไชยผง รอง สว.ฝอ.บก.ตม.4 2405 11326 0014 รอง สว.ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 11326 0255

147 ร.ต.อ. หญิง วลัย ดําทิพย รอง สว.ฝอ.ศท.ตม. 2409 11326 0099 รอง สว.ตม.จว.ปตตานี บก.ตม.6 2407 11363 0129

148 ร.ต.อ. หญิง วลัยพร จงรักษ รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11363 0148 รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 11202 0035

149 ร.ต.อ. หญิง วลัยลักษณ พาซอ รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0242 รอง สว.ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สวุรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0253

150 ร.ต.อ. วสันต รักษากุล รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 11363 0042 รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0062

151 ร.ต.อ. หญิง วันทนียา แสงไพโรจน อาจารย (สบ 1) กลุมงานอาจารย บช.ศ. 2907 31344 0010 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0510

152 ร.ต.อ. หญิง วิจิตรา พรสุขสวัสดิ์ รอง สว.ฝอ.บก.สส.  1012 11304 0110 รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0084

153 ร.ต.อ. หญิง วิชพรรณ อยูรอด รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 11202 0095 รอง สว.ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 11202 0099

154 ร.ต.อ. วิชัย กาวิชัย รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11363 0124 รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 11202 0056

155 ร.ต.อ. วิฑูรย วิเศษคุณ รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11363 0044 รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0065

156 ร.ต.อ. วินัย สาปดสี รอง สว.ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 11204 0230 รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0173

157 ร.ต.อ. หญิง วิภาวรรณ วัธนเงนิทนง รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0182 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0511

158 ร.ต.อ. วิรัช ปฏธรรมวงศ รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 11204 0220 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0053

159 ร.ต.อ. วิสันต เหมือนสิงห รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11204 0304 รอง สว.ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 11202 0079

160 ร.ต.ท. วิสูตร ลือชา รอง สว.กก.สส.บก.ตม.6 2407 11204 0367 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3 2404 11204 0488

161 วาที่ ร.ต.อ. ศตพัฒน ชูชัยยะ รอง สว.ฝายงบประมาณ 2 สงป. 0501 11325 0038 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11204 0569

162 ร.ต.อ. ศรัณยวิทย แกวไชโย รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0214 รอง สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 11202 0301
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163 ร.ต.อ. ศรายุทธ ดําแปน รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.6 2407 11203 0377 รอง สว.กก.สส.บก.ตม.6 2407 11204 0364

164 วาที่ ร.ต.ต. หญิง ศศิวิมล นามวงศพรหม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 11304 0020 รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0225

165 ร.ต.ท. ศักดิ์ชัย แกวพวง รอง สว.ตม.จว.ปตตานี บก.ตม.6 2407 11204 0228 รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 11204 0259

166 ร.ต.อ. ศักดิ์ชัย โอชวงษ รอง สว.กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 11202 0160 รอง สว.ตม.จว.ปราจีนบุร ีบก.ตม.3 2404 11363 0339

167 วาที่ ร.ต.อ. ศักดิพัฒน ใบเรอื อาจารย (สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.7 1703 32353 0095 รอง สว.ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สวุรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0241

168 ร.ต.อ. ศักรินทร เพ็ชรฤทธิ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 11304 0012 รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 11363 0214

169 วาที่ ร.ต.ท. ศิรวุฒิ มานิพพาน รอง สว.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11326 0737 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0208

170 ร.ต.อ. หญิง ศุกฤทัย ชัยสวัสดิ์ รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11363 0112 รอง สว.ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 11304 0136

171 ร.ต.อ. ศุภฤกษ เสียงเจริญ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11323 0005 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0324

172 ร.ต.อ. สมศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์ รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0269 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11363 0138

173 ร.ต.อ. หญิง สยุมพร เกิดเนียม รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 11304 0314 รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0375

174 วาที่ ร.ต.ท. สรรพัชญ สุขเรือง รอง สว.ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0332 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11304 0113

175 ร.ต.อ. สวรรค ราชพิทักษ รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0207 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0054

176 ร.ต.อ. สาธิต อรุณวิวรรธน รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11204 0236 รอง สว.ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3 2404 11204 0432

177 ร.ต.อ. หญิง สายพิณ ไชยมุด รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11304 0056 รอง สว.ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 11363 0157

178 ร.ต.อ. สําราญ ราชประโคน รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4 2405 11204 0362 รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย บก.ตม.4 2405 11204 0237

179 ร.ต.อ. หญิง สิรัศมิ์ฌา แสนคํา รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 11363 0119 รอง สว.กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.5 2406 11363 0025

180 ร.ต.อ. หญิง สิรินทรา เคทอง รอง สว.ฝายยุทธศาสตรการศึกษา สศป. 2902 11306 0024 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0514
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181 วาที่ ร.ต.ท. หญิง สิรินันท สุตาโย รอง สว.ฝท.ตม.บก.ตม.3 2404 11310 0531 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3 2404 11304 0012

182 ร.ต.ท. หญิง สิริภัทร เทียนกล่ํา รอง สว.ตม.จว.หนองบัวลําภู บก.ตม.4 2405 11304 0300 รอง สว.ตม.จว.สกลนคร บก.ตม.4 2405 11363 0102

183 ร.ต.อ. หญิง สิริลักษณ สรอยมาลี รอง สว.(สอบสวน) สน.ทองหลอ สน.2-337 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0348

184 ร.ต.อ. สุจริต ศรคีาํ รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4 2405 11204 0322 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11363 0110

185 ร.ต.อ. หญิง สุจิตรา ดิษฐพินิจ รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0065 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0052

186 ร.ต.อ. หญิง สุชัญญา ศรีมะโรง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 11304 0013 รอง สว.กก.3 บก.ตม.1 2402 11363 0091

187 วาที่ ร.ต.ท. หญิง สุชารัตน สิทธิชัยชอบชื่น รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม 1709 11326 0024 นว.(สบ 1) ผบก.สส.สตม. 2408 11323 0004

188 ร.ต.อ. หญิง สุณิชตา ทองหนองกอย รอง สว.ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 11202 0099 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11204 0159

189 ร.ต.อ. หญิง สุดารัตน โพธิ์สัตย รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 29203 0070 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0363

190 ร.ต.อ. สุประวัติ สุนทร รอง สว.กก.สส.บก.ตม.6 2407 11204 0366 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11202 0049

191 ร.ต.อ. สุพง ภักดีโชติ รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ บก.ตม.3 2404 11363 0213 รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ บก.ตม.3 2404 11204 0216

192 ร.ต.อ. สุภสิทธ์ิ ไวเกษตรกรณ รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 11204 0419 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0536

193 ร.ต.อ. หญิง สุภานัน กระจางกุล รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11326 0062 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.4 2405 11309 0013

194 ร.ต.อ. สุรพล ชูชาง รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 11202 0037 รอง สว.ตม.จว.สุพรรณบุร ีบก.ตม.3 2404 11204 0408

195 ร.ต.ท. สุรศักดิ์ แตมฤทธิ์ รอง สว.ตม.จว.ปราจีนบุร ีบก.ตม.3 2404 11204 0340 รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11363 0146

196 ร.ต.อ. สุรสิทธ์ิ สุมดี รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11304 0253 รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 11363 0398

197 ร.ต.อ. สุระเดน ไขสอาด รอง สว.ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 11363 0202 รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0092

198 ร.ต.อ. สุวิทย สุทัศน รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0070 รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11204 0548
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199 วาที่ ร.ต.ท. หญิง เสริมสุขภรณ ลอจิตติกุล รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11304 0048 รอง สว.ฝายวิชาการ ศฝร.ตม. 2410 11306 0019

200 วาที่ ร.ต.อ. อติรทุธ์ิ ประสงคเงิน รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0536 รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 11204 0419

201 ร.ต.อ. หญิง อนัญญา แสงพู รอง สว.ฝอ.บก.สอท.3 บช.สอท. 3304 11304 0014 รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0056

202 ร.ต.อ. อนันต พวงนิล รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0205 รอง สว.ตม.จว.ชัยภูมิ บก.ตม.4 2405 11204 0241

203 วาที่ ร.ต.ท. หญิง อภิญญา ธาตุอินจันทร รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 11304 0018 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 11363 0357

204 ร.ต.อ. หญิง อภิญญาพร อินประเสริฐ รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 11363 0041 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0123

205 ร.ต.ท. อภิศักดิ์ สยะนานนท รอง สว.กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 11202 0147 รอง สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 11202 0300

206 ร.ต.อ. หญิง อรทัย สิงหทอง รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 11304 0157 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11326 0136

207 ร.ต.อ. อรรคพล กลวยเอ่ียม รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 11204 0371 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0268

208 ร.ต.อ. หญิง อรรชนาพร หูทิพย รอง สว.ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 11363 0183 รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 11304 0045

209 ร.ต.อ. อรรถพงษ ผลประเสริฐ รอง สว.กก.สส.บก.ตม.5 2406 11204 0265 รอง สว.ตม.จว.แพร บก.ตม.5 2406 11204 0242

210 ร.ต.อ. หญิง อังคณา สถิตยธรรม รอง สว.ตม.จว.ปตตานี บก.ตม.6 2407 11363 0129 รอง สว.ตม.จว.ปตตานี บก.ตม.6 2407 11204 0228

211 ร.ต.ท. หญิง อัญชลี ปฐมนันทกุล รอง สว.ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 11363 0085 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11326 0239

212 ร.ต.อ. หญิง อัญภจิดา วรพงศชุติปภา รอง สว.ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 11304 0227 รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0177

213 วาที่ ร.ต.อ. หญิง อัญมณี นวนหนู รอง สว.ฝายสนับสนุน บ.ตร. 0105 11429 0068 นว.(สบ 1) ผบก.อก.สตม. 2401 11323 0006

214 ร.ต.อ. อัศร ีนาวงค รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 11304 0074 รอง สว.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0340

215 วาที่ ร.ต.ท. อัศวิน พรหมเมศร รอง สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0017 รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 29203 0069

216 ร.ต.อ. หญิง อาทิติยา งิ้วลาย รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11363 0146 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0241
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217 ร.ต.อ. หญิง อาภรณ บัวยอย รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 11363 0036 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0165

218 ร.ต.อ. หญิง อารยา ฤทธิรงค รอง สว.ฝอ.บก.ขส.บช.ปส. 2206 11304 0011 รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0058

219 ร.ต.ท. หญิง อารีรัตน นุชพวง รอง สว.ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5 2406 11304 0217 รอง สว.ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 11363 0090

220 ร.ต.ท. อิงควัชร เกรียงสินกุลยศ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5 2406 11327 0147 รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11202 0451

221 ร.ต.อ. อุกฤษฏ ตวนสูง รอง สว.กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 11202 0144 รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 11202 0099

222 ร.ต.อ. เอกเทศ เกตุเอ่ียม รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11204 0244 รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0214

223 ร.ต.ท. เอกพัชญ ตันสุวรรณรัตน รอง สว.ตม.จว.อางทอง บก.ตม.3 2404 11204 0436 รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11204 0427


