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คําสั่ง สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

ที่ 65/๒๕๖๖ 

เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการตํารวจ 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๕  

และมาตรา  ๕๔ แห งพระราชบั ญญั ติ ตํ า รวจแห งชาติ  พ . ศ .๒๕๔๗ แก ไข เ พ่ิ ม เ ติ ม โ ด ยคํ า สั่ ง 

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุง 

ระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจ ประกอบคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี  

๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแตงตั้งใหขาราชการตํารวจดํารงตําแหนงตาง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อ 

ที่แนบทายคําสั่งนี ้

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

ไปตั้ งจ ายสําหรับตําแหนงใหมหรือใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม  ตั้ งแต 

วันที ่๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เปนตนไป 

   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 จ.ส.ต. หญิง กนกพร แปนสุข ผบ.หมู ดาน ตม.เบตง บก.ตม.6 2407 12313 0637 ผบ.หมู ตม.จว.อุตรดิตถ บก.ตม.5 2406 12301 0443

2 ส.ต.ท. หญิง กนกวรรณ พรมขัดดุก ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0652 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 0916

3 ด.ต. หญิง กนิษฐา ปนทองพันธุ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1059 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0749

4 ส.ต.อ. กรณ รัตนจันทร ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0320 ผบ.หมู กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0184

5 ด.ต. หญิง กรรณิการ จารภุักดิ์ ผบ.หมู ดาน ตม.ทาเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 12313 0266 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0475

6 ด.ต. กฤติณา ออนในชาติ ผบ.หมู ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12301 0558 ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0694

7 จ.ส.ต. หญิง กฤติรดา พุฒิโชติหิรัญ ผบ.หมู ฝายกิจการตางประเทศ บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0065 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0211

8 ส.ต.อ. กฤษดา อนันทสุข ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0345 ผบ.หมู กก.1 บก.สส.สตม. 2408 12204 0026

9 วาที่ ร.ต.ท. กวีวงศ ยอยิ่งยศ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0726 รอง สว.(อก.) ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 12313 0340

10 ส.ต.ท. กองเกียรติ เกาทรัพย ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0900 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0840

11 จ.ส.ต. กันตชาติ จิตตจํานงค ผบ.หมู กก.ตชด.14 2502 12202 6707 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0203

12 ด.ต. หญิง กันตฤทัย ฟุงกลิ่นสุทธ์ิ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0202 ผบ.หมู ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0711

13 ด.ต. หญิง กันยา กาอุทัย ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12313 0589 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0092

14 ด.ต. กัมปนาท ชัยนิตย ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12204 0894 ผบ.หมู ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 12204 1058

15 ส.ต.อ. กานต เจริญวงศ ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12202 0221 ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12204 1111

16 ร.ต.ต. กานตพงศ พิลา รอง สว.(อก.) ตม.จว.แมฮองสอน บก.ตม.5 2406 12313 0194 รอง สว.(อก.) ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0306

17 จ.ส.ต. หญิง กานตพิชชา ดาวงษ ผบ.หมู ฝายอํานวยการ ศฝร.ตม. 2410 12301 0005 ผบ.หมู กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0022

18 จ.ส.ต. หญิง กานตสินี ทองจันทร ผบ.หมู ฝอ.สกพ. 0400 12301 0103 ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.สตม. 2401 12301 0022

บัญชีแนบทายคําสั่งสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ที่  65/2566  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566



ลําดับ ยศ ช่ือ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่
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19 ด.ต. กิตติ ฤทธิ์ชัยเจริญ ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0686 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0092

20 ร.ต.ท. กิตติ สิมาพันธ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0167 รอง สว.(อก.) ตม.จว.พระนครศรอียุธยา บก.ตม.3 2404 12313 0310

21 ส.ต.อ. กิตติกร เจริญสิริวัฒนกุล ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0326 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0523

22 ด.ต. กิตติศักดิ์ จันทรหอม ผบ.หมู ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 12313 0339 ผบ.หมู ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 2407 12204 0603

23 ด.ต. กิตติศักดิ์ นาคสุข ผบ.หมู ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0620 ผบ.หมู ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ บก.ตม.3 2404 12202 0190

24 ด.ต. หญิง กุลรัศม์ิ สีธิ ผบ.หมู บก.ตม.5 2406 12301 0002 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 2166

25 ร.ต.ท. หญิง กุลสิริ เยี่ยมฉวี รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0944 รอง สว.(สส.) ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12204 0468

26 ด.ต. หญิง เกณิกา แยมสอ้ิง ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0129 ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0104

27 จ.ส.ต. เกรียงไกร ศรีวิชัย ผบ.หมู กก.ตชด.33  2504 11202 5036 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0505

28 ด.ต. หญิง เกษรา พิพันธ ผบ.หมู ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0484 ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12313 0164

29 วาที่ ร.ต.ท. เกียรติภูมิ สมสกุล รอง สว.(สส.) ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12204 0781 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12313 0779

30 ร.ต.ท. เกียรติสมบูรณ เพราะจะโปะ รอง สว.(อก.) ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12313 0588 รอง สว.(ป.) ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12202 0046

31 จ.ส.ต. หญิง ขวัญชนก ศรีระบาย ผบ.หมู ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0718 ผบ.หมู ตม.จว.นครศรีธรรมราช บก.ตม.6 2407 12301 0497

32 ด.ต. หญิง ขวัญหทัย วุฒิบุญญะ ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0539 ผบ.หมู ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6 2407 12313 0866

33 ด.ต. คณณัฏฐ ชูกิจธนาพัฒน ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 12301 0118 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.6 2407 12301 0010

34 ร.ต.ต. หญิง คนิตา คงดี รอง สว.(ป.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0139 รอง สว.(สส.) ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12204 0346

35 ด.ต. คมสันต จันทรชนะ ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1379 ผบ.หมู กก.สืบสวน.บก.ตม.1 2402 12204 0187

36 ด.ต. โฆสิตชณัฏฐ อัคพิน ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0475 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12202 0083



ลําดับ ยศ ช่ือ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่
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37 ร.ต.ต. หญิง จริยา รัตนธัญธร รอง สว.(อก.) ฝายบริการการศึกษา ศฝร.ตม. 2410 12301 0033 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0960

38 ด.ต. จรูญ ใจสะอาด ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0933 ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 12202 0032

39 จ.ส.ต. หญิง จักภัทสรัณญ เจี่ยงเพ็ชร ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0131 ผบ.หมู ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12313 0036

40 จ.ส.ต. จักรพงศ สรรพกิจ ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0636 ผบ.หมู ตม.จว.สกลนคร บก.ตม.4 2405 12202 0245

41 ด.ต. จักรพันธ รักวิเศษ ผบ.หมู ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12202 0043 ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0539

42 ส.ต.ท. หญิง จันทรสัม สีธิมัด ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0611 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 0816

43 ด.ต. หญิง จารุณี มีแสวง ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12313 0412 ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12313 0173

44 ร.ต.ท. จําลอง ทาสัก รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0015 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 12313 0416

45 ด.ต. หญิง จิตรพัสตร ยังสีนาถ ผบ.หมู ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 12313 0260 ผบ.หมู ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12313 0297

46 จ.ส.ต. หญิง จิรนันท วิลัยลา ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0630 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12301 0419

47 จ.ส.ต. จิรวัฒน ภูกิ่งเดือน ผบ.หมู กก.2 บก.สส.สตม. 2408 12204 0054 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0619

48 ส.ต.อ. จิรวัฒน อินทรตุม ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12204 2253 ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0283

49 ส.ต.อ. จิรัฏฐ รวีรัฐธรานนท ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0317 ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0686

50 ร.ต.ต. หญิง จิราพัชร เถาสุวรรณ รอง สว.(อก.) ฝท.บก.ตม.5 2406 12301 0585 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ลําปาง บก.ตม.5 2406 12313 0426

51 ส.ต.อ. หญิง จิราภรณ มอญแสง ผบ.หมู กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.5 2406 12313 0023 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0572

52 ด.ต. จีระวัฒน คุณรตัน ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0844 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0032

53 จ.ส.ต. หญิง จุฑารัตน อุดมบัว ผบ.หมู ฝท.บก.ตม.4 2405 12301 0693 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0627

54 ด.ต. หญิง เจนจิรา ประทุมชาติ ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1298 ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0047
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55 ด.ต. เจนภูมิ เอ่ียมนอย ผบ.หมู ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0667 ผบ.หมู กก.1 บก.สส.สตม. 2408 12204 0021

56 ด.ต. หญิง ฉัตรวรุณ เสียมไหม ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0075 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0856

57 ด.ต. หญิง ชดาษา กลิ่นสุคนธ ผบ.หมู ตม.จว.ปราจีนบุร ีบก.ตม.3 2404 12204 0683 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12202 0275

58 ส.ต.อ. หญิง ชนิสรา กลาหาญ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0206 ผบ.หมู ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0358

59 ด.ต. หญิง ชมมณี ศรหีาบุตร ผบ.หมู ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 12313 0262 ผบ.หมู ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 12301 0278

60 ด.ต. ชวนากร สุวรรณ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0438 ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0680

61 ด.ต. ชอบชล ยอดชัย ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 12313 0050 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12313 0258

62 ด.ต. ชัชชัย ภูแกว ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1021 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0747

63 ส.ต.อ. ชัยมงคล รัตนจรัสโรจน ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0330 ผบ.หมู กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0185

64 ด.ต. หญิง ชาคริยา พิมพา ผบ.หมู กก.คธม.บช.ทท. 3200 12202 0016 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0133

65 ร.ต.ท. ชาญสิทธิ์ ไชยรักษ รอง สว.(สส.) ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12204 0346 รอง สว.(ป.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0139

66 จ.ส.ต. ชาติกลา โคตรมณี ผบ.หมู ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12313 0188 ผบ.หมู ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 12313 0261

67 ด.ต. ชํานาญ อิ่มนุช ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0743 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0957

68 ส.ต.ท. หญิง ชิชา ปญญเอกวงศ ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0104 ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0316

69 ด.ต. ชิณพัฒน แกวเรือง ผบ.หมู ตม.จว.สุราษฎรธานี บก.ตม.6 2407 12313 0830 ผบ.หมู ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6 2407 12204 0873

70 จ.ส.ต. หญิง ชุติกาญจน เซงเข็ม ผบ.หมู ฝายฝกอบรม ศฝร.ตม. 2410 12301 0020 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.6 2407 12301 0006

71 ส.ต.ท. ชุติพัฒน มีลาภ ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0331 ผบ.หมู กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0186

72 ร.ต.ต. ชุมพล ชุมนุม รอง สว.(สส.) ตม.จว.ยโสธร บก.ตม.4 2405 12204 0595 รอง สว.(สส.) ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3 2404 12204 0907
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73 ร.ต.ท. หญิง ญาธิดา รักษขวัญผดุง รอง สว.(อก.) ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12301 0627 รอง สว.(อก.) กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0140

74 ด.ต. ฐปตา ชูเพชร ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0101 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0011

75 ด.ต. หญิง ฐิตาภรณ ฉายางาม ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0289 ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0687

76 วาที่ ร.ต.ต. หญิง ฐิตารีย โพธิ์ลัย รอง สว.(อก.) ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0201 รอง สว.(อก.) ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0114

77 ร.ต.ท. หญิง ฐิติกุล แกวสุข รอง สว.(อก.) กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.5 2406 12313 0018 รอง สว.(อก.) ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12301 0351

78 ร.ต.ต. ฐิติพัฒน เผานอย รอง สว.(ป.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0140 รอง สว.(สส.) ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 12204 0491

79 ด.ต. ฐิติพัฒน อนุศรี ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0251 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0140

80 ด.ต. ฐิติวัสส กลอมเกลี้ยง ผบ.หมู ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0657 ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 12313 0586

81 วาที่ ร.ต.อ. หญิง ฑิตยา นทีปราการ รอง สว.(อก.) ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0694 รอง สว.(อก.) ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0725

82 ส.ต.ท. ณฐกร เชื่อฟง ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1339 ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 12301 0131

83 ด.ต. ณฐกร แสงกลา ผบ.หมู ตม.จว.กําแพงเพชร บก.ตม.5 2406 12301 0474 ผบ.หมู ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5 2406 12301 0464

84 ส.ต.ท. ณฐนนท ภัทรชัยโสภณ ผบ.หมู ฝายยุทธศาสตรการศึกษา สศป. 2902 12301 0017 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0501

85 ด.ต. ณพวิทย วิชาราช ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0086 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12202 0042

86 จ.ส.ต. หญิง ณพัชญปภา จันทสร ผบ.หมู ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12301 0723 ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0378

87 ด.ต. หญิง ณภัทรารัตน ทุยโท ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 2232 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 0920

88 วาที่ ร.ต.ต. ณรงค เหลาสิงห รอง สว.(ป.) ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0072 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0982

89 ส.ต.ท. หญิง ณัชชา พันชนะ ผบ.หมู ฝายประมวลผล ศท.ตม. 2409 12301 0074 ผบ.หมู กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0035

90 ส.ต.อ. ณัฐพงศ ทิมชางทอง ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0367 ผบ.หมู กก.สืบสวน.บก.ตม.1 2402 12204 0186
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91 ส.ต.ท. ณัฐพันธ ขันติทัตสกุล ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0750 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12204 0788

92 ด.ต. ณัฐภณพ แกวตานิธิรัชต ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12313 0120 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0155

93 ส.ต.อ. ณัฐวัฒน วิริยะ ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0012 ผบ.หมู ตม.จว.นาน บก.ตม.5 2406 12313 0181

94 ด.ต. ณัฐวุฒิ จันทร ผบ.หมู ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 12204 0438 ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0743

95 ส.ต.ท. หญิง ณัฐสิร ีนิสภานันท ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0044 ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12301 0352

96 ด.ต. หญิง ณิรัญญวา ธภัทรเรืองโรจน ผบ.หมู ตม.จว.บุรีรัมย บก.ตม.4 2405 12301 0489 ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12313 0404

97 ด.ต. หญิง ดนิตา ยุทธธนฤทธิ์ ผบ.หมู ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12313 0230 ผบ.หมู ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12204 0560

98 วาที่ ร.ต.ท. หญิง ดวงตา เมืองแปน รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.สส.สตม. 2408 12301 0009 รอง สว.(อก.) กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0147

99 จ.ส.ต. หญิง ดิษยตร ีสายสอน ผบ.หมู ตม.จว.บุรีรัมย บก.ตม.4 2405 12301 0490 ผบ.หมู ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12313 0230

100 ด.ต. ตฤณภณ บุญรพีภัทร ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0006 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.หาดใหญ บก.ตม.2 2403 12313 1205

101 ด.ต. ถนอมศักดิ์ ซําประเสริฐ ผบ.หมู ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3 2404 12204 0907 ผบ.หมู ตม.จว.สระบุร ีบก.ตม.3 2404 12204 0695

102 ด.ต. ทนงศักดิ์ สืบหิรัญ ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 12313 0582 ผบ.หมู ตม.จว.อางทอง บก.ตม.3 2404 12204 0921

103 ด.ต. ทนิน นาครักษ ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0319 ผบ.หมู กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 12204 0181

104 ด.ต. ทวีศักดิ์ เทพญวน ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.6 2407 12301 0015 ผบ.หมู ตม.จว.สุราษฎรธานี บก.ตม.6 2407 12301 0808

105 ด.ต. ทวีศักดิ์ ภาระชะ ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12204 0529 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0634

106 ด.ต. ทัชชกร จันตะคาด ผบ.หมู ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 12204 0418 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12202 0052

107 ด.ต. หญิง ทัสมา ทองสุทธ์ิ ผบ.หมู ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 2407 12301 0672 ผบ.หมู ตม.จว.สุราษฎรธานี บก.ตม.6 2407 12313 0464

108 ส.ต.อ. ทิตยรัชต ทองชวย ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12206 0786 ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12206 0699
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109 วาที่ ร.ต.ต. ทีมากร อินทรสร รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0965 รอง สว.(สส.) ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12204 0469

110 จ.ส.ต. เทพศิริ ศิรวิาโภ ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0341 ผบ.หมู กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0176

111 ส.ต.ท. ธนกฤต กิติยศ ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0555 ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0328

112 ด.ต. หญิง ธนพร นาวาแกว ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0547 ผบ.หมู ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 2407 12313 0599

113 ร.ต.ต. หญิง ธนภัทร พุมบุญทริก รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0302 รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12301 0422

114 ส.ต.ท. หญิง ธนวรรณ โรจนะเศรณยี ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.สตม. 2401 12301 0121 ผบ.หมู กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12313 0259

115 ร.ต.ท. ธนวรรธ สีทองวิสิฐภ รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0637 รอง สว.(อก.) ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0133

116 ด.ต. ธนัญชัย ธนุตตรา ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0228 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0755

117 ส.ต.ท. ธนัทชา ปาลีตา ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0006 ผบ.หมู ฝท.บก.ตม.5 2406 12301 0577

118 ด.ต. ธนัทสักก เพชรโรจนสกุล ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0325 ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12204 0411

119 ด.ต. ธนาศักดิ์ ผลเล็ก ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 12202 0036 ผบ.หมู ตม.จว.ชุมพร บก.ตม.6 2407 12301 0612

120 จ.ส.ต. ธนาเศรษฐ นิธิประภาวัฒน ผบ.หมู ฝายจัดการระบบและฐานขอมูล ศท.ตม. 2409 12301 0094 ผบ.หมู ดาน ตม.ทาเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 12313 0274

121 ร.ต.ท. หญิง ธนิชฌา บูรณะสัมฤทธ์ิ รอง สว.(อก.) ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 1064 รอง สว.(สส.) กก.1 บก.สส.สตม. 2408 12204 0027

122 วาที่ ร.ต.ต. หญิง ธมณ กิจจาอาภา รอง สว.(ป.) ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12202 0574 รอง สว.(อก.) ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0438

123 ด.ต. ธรรมนูญ โมราสุข ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0522 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0250

124 ส.ต.ต. ธรรมรกัษ คําปนนา ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1566 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 2232

125 ด.ต. ธรรมรตัน สุขสวัสดิ์ ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0534 ผบ.หมู ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 12204 0418

126 ร.ต.ท. ธวัลกร ทองดี รอง สว.(อก.) ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12313 0779 รอง สว.(สส.) ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12204 0781
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127 ด.ต. หญิง ธัญญนภัส พงศพรรัฐกุล ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12204 0295 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12301 0135

128 จ.ส.ต. หญิง ธัญวลัย ปยทรัพยสกุล ผบ.หมู ฝท.บก.ตม.4 2405 12301 0691 ผบ.หมู ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0542

129 ด.ต. หญิง ธัณยธิชา ขันโสดา ผบ.หมู ดาน ตม.ทาเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 12313 0270 ผบ.หมู ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12313 0778

130 ด.ต. หญิง ธันยณภัทร ไชยยายงค ผบ.หมู กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0056 ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0350

131 ด.ต. ธานินทร แสงจันทร ผบ.หมู ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0544 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0447

132 จ.ส.ต. หญิง ธิดารัตน ขาวสุวรรณ ผบ.หมู กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0042 ผบ.หมู ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0710

133 ร.ต.ต. หญิง ธิตินันท ขันเงิน รอง สว.(อก.) กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.4 2405 12313 0021 รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12313 0233

134 ด.ต. ธีรพงษ ผาภู ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0621 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0439

135 ส.ต.ท. ธีระ จันทรทาฬอ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0090 ผบ.หมู ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0719

136 ด.ต.ม.ล. ธีระพล จรูญโรจน ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0353 ผบ.หมู ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0735

137 ด.ต. นรภัทร สารีวงษ ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12204 0469 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0943

138 ส.ต.อ. นราศักดิ์ หนักแนน ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0350 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0622

139 ส.ต.ท. หญิง นริศรา นันทะชาติ ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.1 2402 12301 0014 ผบ.หมู กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0041

140 ส.ต.อ. นัตตพล ควรคํานึง ผบ.หมู ตม.จว.หนองบัวลําภู บก.ตม.4 2405 12204 0613 ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12313 0411

141 ด.ต. หญิง นัทกานต แกวมณี ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0214 ผบ.หมู ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0712

142 ด.ต. หญิง นันทนภัส ทาวทา ผบ.หมู ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 12313 0415 ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12301 0402

143 จ.ส.ต. หญิง นันทรัตน ไชยมงคล ผบ.หมู บธ.ศบศ.รร.นรต. 3007 12301 0008 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 1191

144 ด.ต. นาคินทร อินทรสุวรรณ ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12204 0369 ผบ.หมู ตม.จว.กําแพงเพชร บก.ตม.5 2406 12204 0477
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145 ด.ต. หญิง นาตยา นิลทิม ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12313 0164 ผบ.หมู ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 12313 0291

146 ร.ต.อ. นิกร บุญเรอืง รอง สว.(ป.) ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0075 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0950

147 ด.ต. หญิง นิตยา บุงทอง ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0868 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12204 1651

148 ส.ต.ท. หญิง นิตยา มุขธนสมบัติ ผบ.หมู ฝายจัดการระบบและฐานขอมูล ศท.ตม. 2409 12301 0090 ผบ.หมู กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0027

149 ด.ต. หญิง นิภาพร อางสุวรรณ ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12204 0468 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12204 0373

150 วาที่ ร.ต.ต. นิรันดร ศรสุรินทร รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0544 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0242

151 ด.ต. นิราช บุญศรีเจริญ ผบ.หมู ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 2407 12202 0364 ผบ.หมู ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12313 0044

152 ด.ต. หญิง นิรุบล จงสุขวรากุล ผบ.หมู ตม.จว.ลําปาง บก.ตม.5 2406 12204 0431 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12313 0115

153 ร.ต.ต. หญิง นุชนาถ แกววิจิตร รอง สว.(อก.) ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0320 รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 12313 0758

154 วาที่ ร.ต.ต. บัวพันธ เที่ยงคุณ รอง สว.(อก.) ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12313 0402 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 12313 0546

155 ส.ต.อ. ปฎิพันธ จิราพันธ ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0358 ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 0182

156 ด.ต. ปฏิญญา บุญเรือง ผบ.หมู กก.1 บก.สส.สตม. 2408 12204 0037 ผบ.หมู กก.สืบสวน บก.ตม.1 2402 12204 0174

157 ด.ต. หญิง ปฏิมา อึ้งประเสรฐิ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0408 ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0697

158 ส.ต.อ. ปฏิวัติ กลาหาญ ผบ.หมู กก.4 บก.สส.สตม. 2408 12202 0294 ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12204 0529

159 จ.ส.ต. หญิง ปฐมาวดี อุสายพันธ ผบ.หมู ตม.จว.ชุมพร บก.ตม.6 2407 12301 0613 ผบ.หมู ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0654

160 จ.ส.ต. ปณิธาน เปลี่ยนเพ็ง ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.2 2403 12301 0949 ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12301 0820

161 ด.ต. ปณิธานนท นุนโฉม ผบ.หมู ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 12204 0441 ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0307

162 ด.ต. หญิง ปนัดดา จํานงคผล ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0099 ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0401
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163 ด.ต. ประทีป พุทธิชาติ ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12313 0404 ผบ.หมู ตม.จว.บุรีรัมย บก.ตม.4 2405 12301 0489

164 ด.ต. ประทีป วองจริงไว ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 12313 0395 ผบ.หมู ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0667

165 ด.ต. ประทีป สุทธินนท ผบ.หมู ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12313 0036 ผบ.หมู ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12202 0033

166 ด.ต. ประภาส ธิโนชัย ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0557 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0167

167 ด.ต. ประเสริฐ กุมผัน ผบ.หมู ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12301 0293 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.4 2405 12301 0010

168 ด.ต. หญิง ปราณี โพชะโน ผบ.หมู ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5 2406 12301 0464 ผบ.หมู ตม.จว.กําแพงเพชร บก.ตม.5 2406 12301 0474

169 ด.ต. หญิง ปราณี วิริยะประทีป ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12313 0596 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12301 0232

170 ส.ต.อ. ปริญญา ธนะสารสมบูรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองลําปาง 0508 14202 0214 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0217

171 ด.ต. ปริวรรธน จิระราศีพงศ ผบ.หมู ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12204 0493 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0312

172 วาที่ ร.ต.อ. ปรีชา ทาเจริญ รอง สว.(อก.) ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12313 0115 รอง สว.(สส.) ตม.จว.ลําปาง บก.ตม.5 2406 12204 0431

173 ด.ต. ปรีดี ศิรวิัฒน ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0484 ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12202 0432

174 ส.ต.ท. ปญญธร สุขสงวน ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0476 ผบ.หมู ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0657

175 ส.ต.อ. ปาณัท หาญพละ ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0618 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0445

176 ด.ต. ปาโมช ตปนียะโชติ ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0643 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0305

177 ด.ต. ปยะ ปตตานัง ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1382 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12204 1453

178 ด.ต. หญิง ปยะภรณ เลิศทอง ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 0169 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0003

179 ส.ต.ท. หญิง ปยา ปนทรส ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0975 ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0700

180 จ.ส.ต. หญิง เปรมกมล หงอกภิลัย ผบ.หมู ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12313 0231 ผบ.หมู ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12202 0218
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181 วาที่ ร.ต.ต. แปลก อินตะสาร รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0541 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0238

182 จ.ส.ต. พงศปภัส นพคุณ ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0628 ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12202 0574

183 จ.ส.ต. พงษศิริ เลิศพฤกษ ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1773 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 2215

184 จ.ส.ต. พจวัฒน บุญรอด ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0346 ผบ.หมู ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0477

185 ด.ต. พรชัย หลาแดง ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0831 ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 0180

186 ร.ต.ท. หญิง พรทิพย จุมพรหม รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12301 0304 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0154

187 ส.ต.อ. หญิง พรธีรา บูรณะเสถียร ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0353 ผบ.หมู กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0175

188 ด.ต. หญิง พรพิมล จิตตตระกูล ผบ.หมู ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 12301 0265 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0474

189 ด.ต. หญิง พรรณภา บัวเพชร ผบ.หมู ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12313 0039 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0900

190 ส.ต.อ. หญิง พรสุดา มูลอินทร ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0354 ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0688

191 ด.ต. พรหมสาร การสุวรรณ ผบ.หมู ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12313 0233 ผบ.หมู ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12313 0231

192 ด.ต. พศิตพงษ พงษอานันต ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0250 ผบ.หมู ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 12313 0435

193 ส.ต.อ. พัชรพล ณะมาชิต ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 12301 0036 ผบ.หมู ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5 2406 12204 0467

194 ด.ต. หญิง พัชรียา บานสระ ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.1 2402 12301 0009 ผบ.หมู ดาน ตม.ทาเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 12313 0271

195 วาที่ ร.ต.อ. พัตฒิยุทธ แกวไพรสี รอง สว.(ป.) กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0318 รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน.บก.ตม.1 2402 12204 0188

196 ส.ต.ท. พัสกร องควงศสกุล ผบ.หมู กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.4 2405 12313 0020 ผบ.หมู กก.3 บก.ตม.1 2402 12313 0124

197 ร.ต.ท. พิชิต เชนพูน รอง สว.(ป.) ตม.จว.ยะลา บก.ตม.6 2407 12202 0373 รอง สว.(สส.) ดาน ตม.เบตง บก.ตม.6 2407 12204 0641

198 ด.ต. พิชิตพล บุญยะโสมะ ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0539 ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0718



ลําดับ ยศ ช่ือ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่งสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ที่  65/2566  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

199 ร.ต.ท. พิเชษฐ บุญสุข รอง สว.(อก.) ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 0576 รอง สว.(ป.) ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12202 0281

200 วาที่ ร.ต.ท. พิทยา ชิตพิริยันต รอง สว.(สส.) ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 12204 0488 รอง สว.(อก.) ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0224

201 ด.ต. พิทวัส ศรรัีง ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12204 0449 ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12202 0055

202 จ.ส.ต. พิษณุ บุญทอง ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12202 0554 ผบ.หมู ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12202 0297

203 ด.ต. พูลศกัดิ์ วันดี ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0858 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0983

204 ด.ต. หญิง เพ็ญประภา ธนูสา ผบ.หมู ตม.จว.แพร บก.ตม.5 2406 12204 0507 ผบ.หมู ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 12204 0266

205 ด.ต. ไพฑูรย ยี่รงค ผบ.หมู ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ บก.ตม.3 2404 12313 0416 ผบ.หมู ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0353

206 ด.ต. ไพบูลย เผาอินทรจันทร ผบ.หมู ตม.จว.เพชรบูรณ บก.ตม.5 2406 12301 0454 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0009

207 ด.ต. ไพโรจน สมัครพันธ ผบ.หมู ตม.จว.กําแพงเพชร บก.ตม.5 2406 12204 0477 ผบ.หมู ตม.จว.นครสวรรค บก.ตม.5 2406 12301 0214

208 ด.ต. หญิง ภรณวีรยา เมืองสนธ์ิ ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 2405 12313 0406 ผบ.หมู ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 2405 12301 0509

209 ด.ต. ภัคจิรโชติ สมหนอ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0255 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12206 0792

210 ส.ต.ท. ภารัณ บุญดําเนิน ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0094 ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0678

211 ส.ต.ท. หญิง ภิญญาพัชญ บินตํามะหงง ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.สตม. 2401 12301 0058 ผบ.หมู กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0019

212 ด.ต. ภิญโญ ศรีโรธ ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0952 ผบ.หมู ตม.จว.สิงหบุร ีบก.ตม.3 2404 12204 0705

213 ด.ต. ภูเบศ ศรเีอียด ผบ.หมู ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12313 0255 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12204 2155

214 ด.ต. หญิง ภูริสรา ขจรไชยเดช ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 0920 ผบ.หมู ตม.จว.ลําปาง บก.ตม.5 2406 12204 0429

215 ด.ต. ภูวณัช เขียวหลี ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0890 ผบ.หมู ตม.จว.ปตตานี บก.ตม.6 2407 12313 0508

216 วาที่ ร.ต.ท. มงคลปพัทธ กํามณี รอง สว.(อก.) ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0688 รอง สว.(อก.) ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0728
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217 ด.ต. มงคลปริชญ ขุนศรี ผบ.หมู ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12301 0537 ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0320

218 ด.ต. มนตร ีกุลเกลี้ยง ผบ.หมู กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0187 ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12202 0143

219 ด.ต. หญิง มนัชญา พุทธิเดช ผบ.หมู ฝายบรกิารการศึกษา ศฝร.ตม. 2410 12301 0031 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0007

220 วาที่ ร.ต.ต. มนูญ นาคคง รอง สว.(ป.) ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12202 0064 รอง สว.(อก.) ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12313 0245

221 ด.ต. มนูญ ลอยวิรตัน ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0954 ผบ.หมู ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12204 0493

222 ร.ต.ต. มหาชาติ แสงศรี รอง สว.(อก.) ตม.จว.ปตตานี บก.ตม.6 2407 12313 0508 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0106

223 จ.ส.ต. หญิง มัญธิดา ทองศรี ผบ.หมู ตม.จว.อุตรดิตถ บก.ตม.5 2406 12204 0447 ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0285

224 ส.ต.ท. หญิง มาดีนา สองเมือง ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0403 ผบ.หมู ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12313 0188

225 วาที่ ร.ต.ท. มานิตย กอนเกตุ รอง สว.(ป.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0364 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 12301 0433

226 ส.ต.ท. มารวย ยังรอต ผบ.หมู ฝายวิชาการสรรหา กส. 2905 12301 0039 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 0826

227 จ.ส.ต. เมธัส จันทะเดช ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0009 ผบ.หมู ตม.จว.เพชรบูรณ บก.ตม.5 2406 12301 0454

228 ด.ต. ยงยุทธ ตัวละมูล ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12301 0220 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12301 0304

229 ส.ต.ต. รชต บุญสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.1081 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0752

230 ด.ต. หญิง รชยา ประทุมชาติ ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0480 ผบ.หมู ดาน ตม.ทาเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 12313 0472

231 จ.ส.ต. รณฤทธิ์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ผบ.หมู ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 12313 0281 ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0317

232 ด.ต. หญิง รมณฑาลักษณ เทพคําปลิว ผบ.หมู ตม.จว.ลําปาง บก.ตม.5 2406 12301 0423 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0086

233 ด.ต. รังสิต เทพรักษาฤาชัย ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0093 ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0872

234 ด.ต. หญิง รัชดา จันทรลอย ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0872 ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0093
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235 ส.ต.ต. รัชพล จํานงค ผบ.หมู (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.1036 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12204 1657

236 ด.ต. หญิง รัญชน ดีไทย ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12202 0106 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0540

237 จ.ส.ต. รัฐพงษ บัวหอม ผบ.หมู กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0179 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12204 0553

238 ด.ต. หญิง รัตนาภรณ เหลาพิลัย ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12202 0238 ผบ.หมู ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12313 0064

239 ด.ต. หญิง รัตนาวดี มุงจงรักษ ผบ.หมู ตม.จว.เพชรบูรณ บก.ตม.5 2406 12301 0453 ผบ.หมู ตม.จว.เพชรบูรณ บก.ตม.5 2406 12204 0461

240 วาที่ ร.ต.ต. ราชรฐั ศรีหะรัญ รอง สว.(อก.) ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0384 รอง สว. (อก.) ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12313 0246

241 วาที่ ร.ต.ต. หญิง ราตรี ลวนสละ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0154 รอง สว.(อก.) ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0342

242 วาที่ ร.ต.ต. รุงศักดิ์ สุทธิวารี รอง สว.(อก.) ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0117 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12313 0303

243 ส.ต.อ. หญิง ลภัสรดา พรเลิศ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0312 ผบ.หมู  ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12313 0488

244 ด.ต. ลัทธสิทธ์ิ เสนาฤทธิ์ ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12313 0258 ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 12313 0050

245 ด.ต. ลําพูน โตฉ่ํา ผบ.หมู ตม.จว.กําแพงเพชร บก.ตม.5 2406 12204 0482 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0539

246 จ.ส.ต. หญิง ลุดมิลา บรรลือหาญ ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0237 ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12202 0221

247 ส.ต.อ. วรนนท เองฉวน ผบ.หมู กลุมงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานทางเทคโนโลยี บก.สสท. 2803 12301 0076 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0848

248 ส.ต.ท. หญิง วรรณทิพา สุมนิล ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0115 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0006

249 ร.ต.ท. วรรณพ สันติปาตี รอง สว.(อก.) ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 1091 รอง สว.(สส.) ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12202 0554

250 ด.ต. หญิง วรรณา สุธรรมมา ผบ.หมู ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 12204 1058 ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 12313 0395

251 ส.ต.อ. หญิง วรรษมน เพชรพูนภรณ ผบ.หมู ฝอ.กส.บช.ศ. 2905 12301 0008 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0503

252 ส.ต.ท. หญิง วรัญญา เพชรแสน ผบ.หมู กลุมงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ผอ.
0202 12301 0010 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0243
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253 ร.ต.ต. วราวุธ ตาบานดู รอง สว.(สส.)ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12204 0378 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0633

254 ด.ต. หญิง วลัยพรรณ มณีวรรณ ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.4 2405 12301 0011 ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0014

255 จ.ส.ต. วสันต จันทรเต็ม ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.4 2405 12301 0010 ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12301 0315

256 จ.ส.ต. วัชรกิติ พันธุภักดีดิสกุล ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0481 ผบ.หมู กก.2 บก.ตม.1 2402 12313 0100

257 ร.ต.ท. วัชรนิทร ปตโต รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0339 รอง สว.(อก.) ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0107

258 ด.ต. วัชรนิทร วังภักดี ผบ.หมู ตม.จว.ปตตานี บก.ตม.6 2407 12204 0514 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0878

259 ด.ต. วันชัย สิงหลอ ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0153 ผบ.หมู ตม.จว.กําแพงเพชร บก.ตม.5 2406 12313 0476

260 วาที่ ร.ต.ท. วิชัย ทาวทอง รอง สว.(อก.) ตม.จว.พระนครศรอียุธยา บก.ตม.3 2404 12313 0310 รอง สว.(ป.)ตม.จว.พระนครศรอียุธยา บก.ตม.3 2404 12202 0306

261 ด.ต. วิฑูรย ธงนาค ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12204 2255 ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0341

262 ด.ต. วิทยา กาวิชัย ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 0414 ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0325

263 จ.ส.ต. หญิง วิมลธา นิ่มหนู ผบ.หมู ฝท.บก.ตม.5 2406 12301 0577 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 0909

264 ด.ต. วิรัช จันทรกุล ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12202 0062 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0364

265 ด.ต. วิรัตน เชิดชู ผบ.หมู ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12301 0746 ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0702

266 ด.ต. หญิง วิไลลักษณ ถนอมเงิน ผบ.หมู ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12313 0778 ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0099

267 ด.ต. วิวัฒน ทิพขุนราช ผบ.หมู กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.6 2407 12313 0022 ผบ.หมู ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12202 0217

268 ส.ต.ท. วิวัฒน สุขสง ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0183 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0833

269 ด.ต. วีณชัย กุกุดเรือ ผบ.หมู ตม.จว.ยโสธร บก.ตม.4 2405 12204 0594 ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12202 0149

270 ส.ต.อ. วีรยุทธ คิดหงัน ผบ.หมู ฝายวิชาการสรรหา กส.บช.ศ. 2905 12301 0042 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0502
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271 ด.ต. หญิง วีรินทรภัทร ไผนิคม ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0771 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0799

272 ด.ต. เวคิน ระวา ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12204 0376 ผบ.หมู ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12301 0293

273 ด.ต. ศราวุธ ทิพยเนตร ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12313 0597 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0081

274 ร.ต.อ. หญิง ศริลญา ถนอมกุลบุตร รอง สว.(อก.) ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0581 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0481

275 ด.ต. หญิง ศศพัชร ภวภูตานนท ผบ.หมู ตม.จว.นาน บก.ตม.5 2406 12313 0262 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12313 0128

276 จ.ส.ต. หญิง ศศิมา ลิ้มเกษตรสกุล ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12313 0630 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12301 0627

277 วาที่ ร.ต.ต. ศักดา สินเปยง รอง สว.(สส.) ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12204 0560 รอง สว.(อก.) ตม.จว.บุรีรัมย บก.ตม.4 2405 12301 0490

278 ส.ต.อ. ศักรินทร ชูชื่นจิตร ผบ.หมู ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 2407 12204 0523 ผบ.หมู ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 12202 0330

279 ด.ต. ศิริพงษ คงสอง ผบ.หมู กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0236 ผบ.หมู ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ บก.ตม.3 2404 12313 0416

280 ส.ต.อ. ศิริพันธ ลิ่มไธสง ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0680 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0438

281 ด.ต. เศรษฐวิทย พรมศิริเดช ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12206 0783 ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุร ีบก.ตม.3 2404 12313 0065

282 ส.ต.ท. หญิง โศภิษฐา โพทวี ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1430 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12301 0941

283 ด.ต. สมเกง พรหมชนะ ผบ.หมู ฝายประมวลผล ศท.ตม. 2409 12301 0070 ผบ.หมู กก.สืบสวน.บก.ตม.1 2402 12204 0189

284 ด.ต. สมชาย ริ้วเหลือง ผบ.หมู ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12202 0297 ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0371

285 วาที่ ร.ต.ท. สมหมาย จันทรสุข รอง สว.(สส.) ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 12204 0439 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0251

286 ส.ต.ท. สรณนนท จันทะมาฐรภัสกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.แมฟาหลวง จว.เชียงราย ปชร.4186 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0305

287 ด.ต. สราวุฒิ ประชุม ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1185 ผบ.หมู ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 12313 0207

288 ด.ต. หญิง สหัตธญา จันตะหอม ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12301 0403 ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12313 0589
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289 ด.ต. สะกนธ แลเลิศ ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0242 ผบ.หมู ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 12204 0492

290 ส.ต.อ. สันติศักดิ์ ใยสีงาม ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0891 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12204 2153

291 ร.ต.ต. หญิง สายรุง โรจนโพธิ์ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0654 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12301 0626

292 จ.ส.ต. สิทธิพงษ เงื่อนจันทรทอง ผบ.หมู ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12301 0536 ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12202 0238

293 ด.ต. สิทธิพร วงศพนัสสัก ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 1187 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0232

294 ด.ต. หญิง สิรินทิพย ออยมูล ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12313 0405 ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0292

295 ด.ต. หญิง สุกัญญา เนียรศิริ ผบ.หมู ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 12313 0309 ผบ.หมู ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12313 0777

296 จ.ส.ต. หญิง สุกัญญา สําราญพงษ ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12202 0236 ผบ.หมู ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12313 0052

297 ด.ต. หญิง สุกัญญา เส็นบัตร ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0257 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 2173

298 ด.ต. หญิง สุกัลยา ยุยฉิม ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1440 ผบ.หมู ตม.จว.สุราษฎรธานี บก.ตม.6 2407 12313 0474

299 ส.ต.ท. หญิง สุชานาถ ไชยราชา ผบ.หมู ตม.จว.แพร บก.ตม.5 2406 12313 0502 ผบ.หมู ตม.จว.นาน บก.ตม.5 2406 12313 0392

300 จ.ส.ต. สุทธิวุฒิ หอกลาง ผบ.หมู ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 12204 0384 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12313 0476

301 จ.ส.ต. สุทธิศาสตร พรหมสถิตย ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0850 ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12202 0223

302 ส.ต.ท. หญิง สุธาสินี หนุนวงษ ผบ.หมู ฝอ.บก.สส.สตม. 2408 12301 0005 ผบ.หมู กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0025

303 ส.ต.ท. หญิง สุพรรณิการ พงศพันธุวัฒนา ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0270 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 0818

304 ด.ต. หญิง สุภัจฉรี ตั้งเอ่ียมสกุล ผบ.หมู ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0517 ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 0161

305 ร.ต.ท. หญิง สุภา ศุมานนท รอง สว.(ป.) ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0032 รอง สว.(อก.) กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0934

306 ส.ต.อ. สุรเกียรติ เพ็งจันทร ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0391 ผบ.หมู  ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 0175
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307 ด.ต. สุรชัย อาจศัตรู ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12204 0553 ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0153

308 ส.ต.อ. สุรชาติ คําใหม ผบ.หมู ตม.จว.นครสวรรค บก.ตม.5 2406 12301 0214 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0537

309 ร.ต.อ. สุรทินทร อินทะโส รอง สว.(สส.) ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 12204 0386 รอง สว.(ป.) ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12202 0043

310 จ.ส.ต. สุรพงศ จันทรแสงสวาง ผบ.หมู ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5 2406 12204 0487 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0218

311 ด.ต. สุรัฐ นุชนารถ ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0955 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12313 0758

312 วาที่ ร.ต.ท. สุรินทร ผดุงกิจ รอง สว.(สส.) ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12204 0561 รอง สว.(สส.) ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12204 0378

313 ด.ต. สุริยันต ภิบาล ผบ.หมู ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ บก.ตม.3 2404 12202 0190 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0949

314 ด.ต. สุวิทย สามา ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12202 0281 ผบ.หมู ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 12202 0322

315 ด.ต. หญิง สุหมิหรา สูงดี ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12301 0402 ผบ.หมู ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 12313 0415

316 ด.ต. เสกสรร ทองพิจิตร ผบ.หมู ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6 2407 12313 0866 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0881

317 ด.ต. เสฏฐวุฒิ แขวงมาศ ผบ.หมู ตม.จว.สิงหบุร ีบก.ตม.3 2404 12204 0702 ผบ.หมู ตม.จว.เพชรบูรณ บก.ตม.5 2406 12301 0453

318 ด.ต. แสงธรรม คําทองทิพย ผบ.หมู ตม.จว.นาน บก.ตม.5 2406 12313 0181 ผบ.หมู ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 12204 0420

319 ส.ต.อ. หญิง หทัยชนก จุนหัวโทน  ผบ.หมู ฝท.ตม.บก.ตม.3 2404 12301 1037 ผบ.หมู ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 12204 0561

320 ด.ต. หญิง อณุชิตตา นพธรรม ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0623 ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12202 0236

321 ด.ต. อดุลย ฮามิ ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0894 ผบ.หมู ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 12313 0235

322 ส.ต.อ. อดุลยวิทย แสงมูล ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 1191 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12202 0106

323 ด.ต. หญิง อนงค แสนตลาด ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12313 0590 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12301 0220

324 ร.ต.ต. หญิง อนัดดา คัชรินทร รอง สว.(อก.) ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0584 รอง สว.(อก.) ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 12313 0460
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325 ร.ต.ต. อนันต กันตะบุตร รอง สว.(สส.) ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 12204 0440 รอง สว.(สส.) ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12204 0369

326 ด.ต. อนุชา มิตรสุวรรณ ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 12301 0038 ผบ.หมู ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12301 0403

327 ส.ต.อ. อนุรักษ เหลาพิลัย ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.4 2405 12301 0006 ผบ.หมู ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12301 0538

328 ด.ต. อนุวัฒน เพิ่มนาม ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0433 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.4 2405 12204 0626

329 ด.ต. อนุวัติ สาเล็ง ผบ.หมู ดาน ตม.เบตง บก.ตม.6 2407 12204 0641 ผบ.หมู ตม.จว.ยะลา บก.ตม.6 2407 12202 0373

330 ร.ต.ต. อนุสรณ คํามา รอง สว.(อก.) ฝท.บก.ตม.5 2406 12301 0576 รอง สว.(อก.) ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12313 0405

331 ด.ต. อนุสรณ สนใจ ผบ.หมู ตม.จว.สิงหบุร ีบก.ตม.3 2404 12204 0703 ผบ.หมู ตม.จว.สระบุร ีบก.ตม.3 2404 12313 0688

332 ด.ต. อภิชาติ เก้ือเสง ผบ.หมู ตม.จว.สระบุร ีบก.ตม.3 2404 12204 0695 ผบ.หมู กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0794

333 ด.ต. อภินัน สุนทร ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12202 0085 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0440

334 ด.ต. อภิรักษ นาคฉวี ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0081 ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0305

335 วาที่ ร.ต.ต. อรชุน วรธนากร รอง สว.(อก.) ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1324 รอง สว.(อก.) ตม.จว.พระนครศรอียุธยา บก.ตม.3 2404 12313 0311

336 ส.ต.ท. หญิง อรพรรณ อุทุมโภค ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1425 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 2201

337 ด.ต. หญิง อริญชยา พันทอน ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12313 0173 ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12202 0146

338 ด.ต. อรุณ สุวรรณโณ ผบ.หมู ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ บก.ตม.3 2404 12313 0220 ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 12313 0630

339 ด.ต. หญิง อรุณประภา ลิ้มภักดี ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0338 ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12204 0359

340 ด.ต. อัครนันท พิทักษสาลี ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0859 ผบ.หมู ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0620

341 ส.ต.อ. อัครพล ราชพิทักษ ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.สส.ภ.8 1802 12204 0104 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0117

342 วาที่ ร.ต.ท. อัครพล สุวรรณชื่น รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.ตม.5 2406 12204 0535 รอง สว.(อก.) ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 2406 12313 0120
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343 ด.ต. หญิง อัญญาภรณ พละเดช ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 2405 12204 0531 ผบ.หมู ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 12313 0286

344 ด.ต. หญิง อัณณณิชา สมปานชัยภักดิ์ ผบ.หมู ตม.จว.นาน บก.ตม.5 2406 12313 0392 ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0503

345 จ.ส.ต. อาทิตย ทองใบ ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12301 0820 ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0129

346 ด.ต. อาทิตย ออมสูงเนิน ผบ.หมู ตม.จว.รอยเอ็ด บก.ตม.4 2405 12301 0520 ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0339

347 ด.ต. อานนท เสมอสา ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 12313 0122 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0230

348 ส.ต.ท. อานนท แฮคํา ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0566 ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 2403 12313 2214

349 ด.ต. อาบิดิ้น หมานฝา ผบ.หมู ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 12313 0734 ผบ.หมู ตม.จว.ปตตานี บก.ตม.6 2407 12204 0514

350 ด.ต. อาพร เหงาแกว ผบ.หมู ตม.จว.ปราจีนบุร ีบก.ตม.3 2404 12204 0684 ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 12313 0167

351 ด.ต. อาวุธ สักแกแกว ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0285 ผบ.หมู ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12204 0295

352 ด.ต. อํานาจ ลาลุน ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 12313 0344 ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 12202 0145

353 ด.ต. อํานาจ สืบสําราญ ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 12313 1280 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0100

354 ด.ต. อําพล มณีโชติ ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0440 ผบ.หมู ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12202 0085

355 ส.ต.ท. อิมรอน คลานุรกัษ ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0109 ผบ.หมู ตม.จว.สุราษฎรธานี บก.ตม.6 2407 12313 0317

356 ส.ต.อ. อิสระ สิงหสถิตย ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 2408 12202 0356 ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0117

357 จ.ส.ต. อุกฤษฎ บุญนอยกอ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1012 ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0685

358 ด.ต. อุดมศักดิ์ ศรีดารุณศิลป ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0071 ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0956

359 ด.ต. เอกราช ชาตวิทยา ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.6 2407 12204 0875 ผบ.หมู ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 12313 0048

360 ด.ต. เอกลักษณ พุกสุข ผบ.หมู กก.สส.บก.ตม.3 2404 12204 0942 ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12204 0896
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361 ร.ต.ต. โอภาส คลายอํ่า รอง สว.(อก.) ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0479 รอง สว.(อก.) ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0363

362 ด.ต. หญิง ไอรินทร นิธิฉัตรบัญชารัฐ ผบ.หมู ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12313 0297 ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0187


