


หนาที ่1

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

1 พล.ต.ต. ณัฐแกว  เมตตามิตรพงศ ผบก.ประจํา สง.ผบ.ตร.(ทําหนาที่ประสานงานนโยบายกับนายกรัฐมนตรี)

2 พ.ต.อ. เดชาวัติ  โพธิสาร นักบิน (สบ 5) กลุมงานการบิน บ.ตร.

3 พ.ต.อ. ธวัชชัย  แมนสุรินทร นักบิน (สบ 5) กลุมงานการบิน บ.ตร.

4 พ.ต.ท. สุทธิพร  นราพงศ รอง ผกก.ฝนส.สง.ก.ต.ช.

5 พ.ต.ท. เขมชาติ  ลาภอนันต สว.ฝพ.สท.

6 ด.ต.หญิง พจนารถ  ตนงาม ผบ.หมู ฝายอํานวยการ บ.ตร.

7 ร.ต.อ. ธีรวิทย  คําสุวิมลชัย รอง สว.กลุมงานรักษาความปลอดภัย ผค.

สํานักงานสงกําลังบํารุง

8 พ.ต.อ. ณรงค  ถัดทะพงษ รอง ผบก.พธ.

9 พ.ต.อ. สินาด  อาจหาญวงศ รอง ผบก.สพ.

10 พ.ต.ท. เชาวลิต  คงสํารวย รอง ผกก.ฝอ.สพ.

11 พ.ต.ท. สมเกียรติ  สมัครรัฐกิจ สว.ฝายสรรพาวุธ 2 สพ.

สํานักงานกําลังพล

12 พ.ต.ท.หญิง จุฑาภรณ  จันทรเพ็ญ รอง ผกก.ฝายเงินเพิ่มและเงินประจําตําแหนง อต.

13 พ.ต.ท. ธนทร  วงแหวนกุลธร รอง ผกก.ฝายมาตรฐานตําแหนง อต.

14 พ.ต.ท.หญิง น้ําทิพย  รัตนะพิสิฐ รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

15 พ.ต.ท.หญิง พรวิภา  เสนะวีณิน สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

16 พ.ต.ท.หญิง อัญชลี  วัฒนธรรม สว.ฝายควบคุมอัตรากําลัง อต.

17 พ.ต.ท.หญิง อุทัยวรรณ  เลาประเสริฐสุข สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

18 พ.ต.ท.หญิง อรัญญา  ชลประเวศ รอง ผกก.ฝอ.งป.

สํานักงานกฎหมายและคดี

19 พ.ต.ท. คึกฤทธิ์  สุรคุปต รอง ผกก.ฝอ.คพ.

20 พ.ต.ท. ปราโมทย  หลักทรัพย รอง ผกก.กลุมงานกฎหมาย กม.

21 พ.ต.ท.หญิง นพวัลย  โพธิ์แกว สว.ฝอ.กม.

22 พ.ต.ท. นเรศ  สนอวม สว.ฝอ.คด.

23 พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ  อรรถเษม รอง ผกก.ฝอ.อธ.

สํานักงานจเรตํารวจ

24 พล.ต.ต. สุจินต  มีกะจิตต ผบก.กต.10 จต.

25 พ.ต.อ. พัฒนชนนท  เกียรตินันท รอง ผบก.กต.7 จต.

26 พ.ต.ท. รักพงษ  พงษเพียจันทร รอง ผกก.ฝสต.2 กต.10 จต.

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ

สํานักงานงบประมาณและการเงิน

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจที่ไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล 

รุนที่ 20 (งบประมาณ พ.ศ.2563)

แนบทายคําสั่ง  สํานักงานตํารวจแหงชาติที่  552/2562    ลงวันที่  30  กันยายน  2562

สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ที่มิไดสังกัดกองบัญชาการใด)

สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ



หนาที ่2

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

27 พ.ต.ท. ปฏิญญา  ซางสุภาพ สว.ฝสต.1 กต.8 จต.

สํานักงานตรวจสอบภายใน

28 พ.ต.ท.หญิง อังคณา  เชิดโฉม รอง ผกก.ฝอ.สตส.

29 พ.ต.ท. ธนวิน  บริรักษ รอง ผกก.(สอบสวน) งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร.

30 พ.ต.ท. นรินทร  สุชาติ รอง ผกก.ฝอ.บก.น.7

31 พ.ต.ท. บุญเลิศ  รสรื่น รอง ผกก.(สอบสวน) สน.คันนายาว 

32 พ.ต.ท. พงษพันธุ  สุวรรณสิงห รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ทุงมหาเฆม

33 พ.ต.ท. พยุง  สงึมรัมย รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ราษฎรบูรณะ

34 พ.ต.ท. พิทักษ  เอียงอุบล รอง ผกก.ฝอ.บก.น.5

35 พ.ต.ท. วรเศรษฐ  พรมสุรวรรณ รอง ผกก.ป.สน.ดุสิต

36 พ.ต.ท.หญิง ศศินา  อังศุสิงห รอง ผกก.ฝอ.บก.น.3

37 พ.ต.ท. สุรจิตร  เปลี่ยนประเสริฐ รอง ผกก.อารักขา 2 บก.อคฝ.

38 พ.ต.ท. จารึก  สารโภค สว.งานติดตามประเมินผลผูกระทําผิดกฎจราจร กก.3 บก.จร.

39 พ.ต.ท. นิยม  งิ้วทอง สว.(สอบสวน) สน.เตาปูน 

40 พ.ต.ท. ประเสริฐ  พุทธรรม สว.ฝอ.บก.น.7

41 พ.ต.ท. วศินชัย  ชุมแสง สว.กก.สส.บก.น.3

42 พ.ต.ท. วิรัตน  ลําดับวงษ สว.งานธุรการ กก.อารักขา 1 บก.อคฝ.

43 พ.ต.ท. ศุภชัย  มูลผลา สว.ธร.สน.รมเกลา *

44 พ.ต.ท. สุเทพ  จันทวงษ ผบ.รอย (สบ 2) ศฝร.บช.น. *

45 พ.ต.ท. สุรพล  ใจหาว สว.(สอบสวน) สน.ดินแดง *

46 พ.ต.ต.หญิง อรอนงค  ชมภูพื้น สว.ฝอ.บก.น.2 *

47 ร.ต.อ. จารึก  จันทรจิระ รอง สว.(จร.) สน.ศาลาแดง *

48 ร.ต.อ. จิรวัฒน  บํารุงพล รอง สว.จร.สน.บางพลัด

49 ร.ต.อ. ชูยศ  หวังไมตรี รอง สวป.สน.สามเสน *

50 ร.ต.อ. ณัฐ  พงศสุภาพรรณ รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.น.3 *

51 ร.ต.อ. ธนิสร  ทัดชอมวง รอง สว.(ป.) สน.ลําผักชี *

52 ร.ต.อ. นิเวช  เอี่ยมกลั่น รอง สว.(สอบสวน) สน.ทาพระ

53 ร.ต.อ. บุญยืน  นามศรี รอง สว.(ป.) สน.อุดมสุข *

54 ร.ต.อ. ประเศียร  พลเพ็ง รอง สวป.สน.ปทุมวัน *

55 ร.ต.อ. ประหยัด  กุลอุดมทรัพย รอง สว.(อก.) งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ กก.3 บก.จร. *

56 ร.ต.อ. ปยะพงษ  ศรีอําพรรณ รอง สว.(จร.) สน.สายไหม *

57 ร.ต.อ. ภูสิทธิ์  พิมพสวัสดิ์ รอง สว.(สส.) สน.โชคชัย *

58 ร.ต.อ.หญิง วรรณทนา  ผลดก รอง สว.(จร.) งานศูนยควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. *

59 ร.ต.อ. วิญญา  ยงประยูร รอง สว.(อก.) ฝอ.1 บก.อก.บช.น. *

60 ร.ต.อ. สมปอง  มิตรโกสุม รอง สว.(ป.) งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. *

61 ร.ต.อ. สมภพ  สุดใจ รอง สว.(จร.) สน.บางเขน *

62 ร.ต.ท. สุดใจ  สําราญพันธ รอง สว.(ป.) สน.ภาษีเจริญ

กองบัญชาการตํารวจนครบาล



หนาที ่3

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

63 ร.ต.อ. เสมา เลี่ยนชอบ รอง สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน

64 ร.ต.อ. เสริมศักดิ์  แนนอุดร รอง สว.(จร.) งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 1 กก.2 บก.จร. *

65 ร.ต.อ. อัมรินทร  คลายบุญนาน รอง สว.(จร.) งานศูนยควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. *

66 ร.ต.ท.หญิง กานดา  โกมลมาลย รอง สว.(อก.) สน.ตลิ่งชัน

67 ร.ต.ท. ชาติ  คลายชัง รอง สว.(จร.) สน.บางขุนเทียน *

68 ร.ต.ท. ชุณห  แสนใจ รอง สว.(จร.) งานศูนยควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. *

69 ร.ต.ท. นิวัตต  พันธสวัสดิ์ รอง สว.(จร.) สน.บางยี่เรือ *

70 ร.ต.ท. ไพฑูรย  ฉิมทวี รอง สว.(ป.) สน.ลําผักชี

71 ร.ต.ท. ลือชัย  ทรัพยสิน รอง สว.(สส.) สน.ประเวศ *

72 ร.ต.ท. สมเกียรติ  อยูคง รอง สว.(จร.) สน.บางกอกนอย *

73 ร.ต.ท.หญิง สิริพร  กุลทน รอง สว.(ป.) สน.บางเขน *

74 ร.ต.ท. เหรียญชัย  ไกรพล รอง สว.(ป.) สน.ลําผักชี *

75 ร.ต.ท.หญิง อรทัย  เสียงดี รอง สว.(อก.) สน.พญาไท *

76 ร.ต.ต. เริงชัย  ชัยศรี รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.น.9 *

77 ด.ต. กฤษดา  แยมพงษ ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร.

78 ด.ต. เกษณรงค  ดํารงสกุล ผบ.หมู กก.มาตํารวจ บก.สปพ.

79 ด.ต. ชัยโย  คําแสน ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ

80 ด.ต. ธวัชชัย  ปลอดภัย ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม

81 ด.ต. บุญทัน  สมบัติหลาย ผบ.หมู.(สส.) สน.อุดมสุข

82 ด.ต. ไพรัช  เส็งดอนไพร ผบ.หมู.(ป.) สน.ประเวศ

83 ด.ต. วรวัฒน  ศรีนา ผบ.หมู (ป.) สน.ทาขาม

ตํารวจภูธรภาค 1

84 พ.ต.อ. บดินทร  เจริญวงษ รอง ผบก.อก.ภ.1

85 พ.ต.ท. นพปพล  งามลาภ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี

86 พ.ต.ท.หญิง นพรัตน  พรพุทธษา รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1

87 พ.ต.ท. ภัทรศักดิ์  กาหลง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทาชาง จว.สิงหบุรี

88 พ.ต.ท.หญิง ยุภา  ตลับทอง รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.1

89 พ.ต.ท. วิวรรธน  จีราภรณทรัพย รอง ผกก.ป.สภ.หันคา จว.ชัยนาท

90 พ.ต.ท. ฉลอง  จันทรสิน สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

91 พ.ต.ท.หญิง ชอทิพย  พุฒิศรี สว.อก.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

92 พ.ต.ท. ทรงณวุฒิ  โพธิสาขา สว.สส.4 บก.สส.ภ.1

93 พ.ต.ท. ประพัฒน  สุขุมะ สว.กก.สส.ภ.จว.สิงหบุรี

94 พ.ต.ท. ปญญา  จีนเกิดทรัพย สว.สส.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

95 พ.ต.ท. พิทยา  สิงหจานุสงค สว.อก.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

96 พ.ต.ท. สมบูรณ  แสงบรรจง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท

97 พ.ต.ท. สัญญา  บุญสุวรรณ สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

98 พ.ต.ท.หญิง สําเนียง  ชิวขุนทด สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1

99 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์  ทนันไธสง รอง สว.(ป.) สภ.บางแมนาง จว.นนทบุรี *



หนาที ่4

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

100 ร.ต.อ. จรูญ  พื้นหัวเราะ รอง สว.จร.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

101 ร.ต.อ. ฉลองพร  อินทรจงใจ รอง สว.(ป.) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี *

102 ร.ต.อ. ไฉน  นาคสุข รอง สว.(ป.) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี *

103 ร.ต.อ. โชติ  ศรีใจอินทร รอง สว.(ป.) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี *

104 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน  หนองแสง รอง สว.(จร.) สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี *

105 ร.ต.อ. ถวัลย  ชื่นชวนศรีนวล รอง สว.(จร.) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี *

106 ร.ต.อ. ถวัลยศักดิ์  พระศรี รอง สว.(จร.) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ *

107 ร.ต.อ. ธวัชชัย  กันยา รอง สว.(สส.) สภ.ทาหิน จว.ลพบุรี *

108 ร.ต.อ. บุญเลิศ  ศรีใส รอง สว.(ป.) สภ.บานขอย จว.ลพบุรี *

109 ร.ต.อ. ประวัติ  อักษร รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี *

110 ร.ต.อ. ไพฑูรย  พึ่งโพธิ์ทอง รอง สว.สส.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี *

111 ร.ต.อ. มนตพิสิฐ  สันสุวรรณ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี

112 ร.ต.อ. มานิตย  เปรินกุล รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

113 ร.ต.อ. วุฒิชัย  แกวตา รอง สว.(ป.) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี *

114 ร.ต.อ. ศิริ  แตงฉาย รอง สว.(ป.) สภ.บางใหญ จว.นนทบุรี *

115 ร.ต.อ. สนต  เสือโต รอง สวป.สภ.หนองมวง จว.ลพบุรี

116 ร.ต.อ. สมชาติ  พรมสกล รอง สว.(ป.) สภ.หนองมวง จว.ลพบุรี *

117 ร.ต.อ. สมพร  วังเทียน รอง สว.(จร.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ *

118 ร.ต.อ. สําราญ  พรหมมา รอง สว.(ป.) สภ.บานหมอ จว.สระบุรี *

119 ร.ต.อ. สุเทพ  สาระนพ รอง สว.(ป.) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา *

120 ร.ต.อ. สุรจิตร  สุขจิตต รอง สวป.สภ.สําโรงใต จว.สมุทรปราการ *

121 ร.ต.อ. เสนห  บุญโญพิชัย รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

122 ร.ต.ท. ชูชาติ  พัฒนะ รอง สว.(ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

123 ร.ต.ท. บัณฑิตย  มหาวงศ รอง สว.(สส.) สภ.บางใหญ จว.นนทบุรี *

124 ร.ต.ท. ปราโมทย  ชูชัยสิงหกุล รอง สว.(ป.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี *

125 ร.ต.ท. ปรีชา  นาดี รอง สว.(สส.) สภ.บานหมี่ จว.ลพบุรี *

126 ร.ต.ท. ปญญา  โทเอี่ยม รอง สว.(ป.) สภ.โพทะเล จว.สิงหบุรี

127 ร.ต.ท. วีระ  จันทรสวาง รอง สว.(ป.) สภ.บางใหญ จว.นนทบุรี *

128 ร.ต.ท. ศุภเดช  ดอกคํา รอง สว.(ป.) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

129 ร.ต.ท. สมหมาย  จินดานุรักษ รอง สว.(ป.) สภ.มวงคอม จว.ลพบุรี *

130 ร.ต.ท. สุทธิ  มีสัตย รอง สว.(ป.) สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี *

131 ร.ต.ท. สุบิน  ออนสี รอง สว.(ป.) สภ.ทาหิน จว.ลพบุรี *

132 ร.ต.ท.หญิง อรุณ  เพ็ญสุข รอง สว.(ธร.) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

133 ร.ต.ต. ถาวร  ออนนิ่มนิตย รอง สว.(ป.) สภ.หนองมวง จว.ลพบุรี *

134 ร.ต.ต. นคร  บุญมา รอง สว.(ป.) สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท *

135 ร.ต.ต. สุรชัย  ตางใจ รอง สว.(อก.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี *

136 ด.ต. เกรียงศักดิ์  ทับทิม ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาหิน จว.ลพบุรี

137 ด.ต. เกษม  บุญชื่น ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองนอย จว.ชัยนาท
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138 ด.ต. ธีระพงษ  คํามูล ผบ.หมู (ป.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

139 ด.ต. เสนห  มีชัย ผบ.หมู (ป.) สภ.พรหมบุรี จว.สิงหบุรี

140 ด.ต. เสนห  อินทขันตี ผบ.หมู (ป.) สภ.บางใหญ จว.นนทบุรี

ตํารวจภูธรภาค 2

141 พ.ต.ท. จํารอง  สงแพง รอง ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ชลบุรี

142 พ.ต.ท. บุญเลิศ  เกตุนุต รอง ผกก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

143 พ.ต.ท. ประชา  เนียมสุภาพ รอง ผกก.สส.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแกว

144 พ.ต.ท. สมชาติ  นอยมี รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี

145 พ.ต.ท. สุพัฒก  อยูดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองน้ําใส จว.สระแกว

146 พ.ต.ท. อนุศร  ทองทิพย รอง ผกก.สส.สภ.บอไร จว.ตราด

147 พ.ต.ท. อํานาจ  แกวขาว รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แกงหางแมว จว.จันทบุรี

148 พ.ต.ท. จํารัส  ดาวไธสง สวป.สภ.บานทับใหม จว.สระแกว

149 พ.ต.ท. เชาว  ตายใหญจีด สว.ฝอ.ศฝร.ภ.2

150 พ.ต.ท. ทักษ  หอมหวล สวป.สภ.สะตอน จว.จันทบุรี

151 พ.ต.ท. ไมตรี  รุงเรือง สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก

152 พ.ต.ท. สังวรณ  เฉลียวกิจ สว.อก.สภ.บานทัพไทย จว.สระแกว *

153 พ.ต.ท. สําราญ  สุรินทร สวป.สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

154 พ.ต.ท. สุนทร  ทับจันทร สว.อก.สภ.วัฒนานคร จว.สระแกว

155 ร.ต.อ. กิตติวัฒน  บุญเขียน รอง สว.(ป.) สภ.ปากพลี จว.นครนายก *

156 ร.ต.อ. จําลอง  วิเชียรศรี รอง สวป.สภ.วังน้ําเย็น จว.สระแกว *

157 ร.ต.อ. ชํานาญ  จันทรเชื้อ รอง สว.(สส.) สภ.ระเบาะไผ จว.ปราจีนบุรี *

158 ร.ต.อ. ชุมพล  ผลศรัทธา รอง สว.(ป.) สภ.มะขาม จว.จันทบุรี *

159 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์  สุโพภาค รอง สว.(ป.) สภ.สระบัว จว.ปราจีนบุรี *

160 ร.ต.อ. ธํารงคชาติ  นิลอนันต รอง สว.(อก.) ภ.จว.ปราจีนบุรี *

161 ร.ต.อ. ธีรเดช  สรรพรัตน รอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉะเชิงเทรา

162 ร.ต.อ. นคร  เที่ยงตรง รอง สว.(สส.) สภ.แหลมงอบ จว.ตราด *

163 ร.ต.อ. นิติธร  ปองศรีนาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ําประแสร จว.ระยอง 

164 ร.ต.อ. ปวน  หลําพรม รอง สว.(ป.) สภ.เขาสิงโต จว.สระแกว *

165 ร.ต.อ. พิชิต  ครัวรัมย รอง สว.(ป.) สภ.ตาพระยา จว.สระแกว *

166 ร.ต.อ. พิมล  พรมพานิช รอง สว.(สส.) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี *

167 ร.ต.อ. มังกร  วีระพันธุ รอง สว.(ป.) สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี *

168 ร.ต.อ. วินัย  เปยวนิ่ม รอง สว.(ป.) สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี *

169 ร.ต.อ. วิสาร  พิมพา รอง สว.(สส.) สภ.ขลุง จว.จันทบุรี *

170 ร.ต.อ. วีรพงษ  สวยรูป รอง สว.(จร.) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี *

171 ร.ต.อ. สมจิตต  กลมเกลี้ยง รอง สว.(ป.) สภ.โปงน้ํารอน จว.จันทบุรี *

172 ร.ต.อ. สมสิทธิ์  เหลืองออน รอง สว.(ป.) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี *

173 ร.ต.อ. สมหมาย  ทาขาม รอง สวป.สภ.ระเบาะไผ จว.ปราจีนบุรี *

174 ร.ต.อ. สฤต  มะนูน รอง สวป.สภ.สาวชะโงก จว.ฉะเชิงเทรา *
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175 ร.ต.อ. สุทธิ  อุดร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาฉกรรจ จว.สระแกว

176 ร.ต.อ. สุรพล  ทองหลอ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแกว *

177 ร.ต.อ. อนุพงษ  สละสวัสดิ์ รอง สว.(ป.) สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี *

178 ร.ต.อ. อรุณชัยศักย  นาคสินธุ รอง สว.(จร.) สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี *

179 ร.ต.อ. อุทัย  จันตะกัน รอง สว.(ป.) สภ.วังสมบูรณ จว.สระแกว *

180 ร.ต.ท. เฉลิมพล  พุทธศรี รอง สว.(จร.) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี

181 ร.ต.ท. ณัฐวัฒน  ศรวงศชัยสุข รอง สว.(ป.) สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

182 ร.ต.ท. ธงชัย  พุมแกว รอง สว.(สส.) สภ.หวยใหญ จว.ชลบุรี *

183 ร.ต.ท. ธนภัทร  ชนะใจพรหม รอง สว.(จร.) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี

184 ร.ต.ท. ประกาศ  เทพนวล รอง สว.(สส.) สภ.วังน้ําเย็น จว.สระแกว *

185 ร.ต.ท. ประกิจ  เอี่ยมศิริ รอง สว.(ป.) สภ.ตาพระยา จว.สระแกว *

186 ร.ต.ท. ปราโมทย  เวชทรัพย รอง สว.(ป.) สภ.ทาใหม จว.จันทบุรี *

187 ร.ต.ท. ปรีชา ถาวรศิลป  รอง สว.(ป.) สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา

188 ร.ต.ท. พนมพร  อัคบุตร รอง สว.(ป.) สภ.มะขาม จว.จันทบุรี

189 ร.ต.ท. เมธี  ไมสวัสดิ์ รอง สว.(จร.) สภ.บางคลา จว.ฉะเชิงเทรา *

190 ร.ต.ท. วีระ  ชนะสิทธิ์ รอง สว.(จร.) สภ.ทุงเบญจา จว.จันทบุรี

191 ร.ต.ท. สงัด  แสงคํา รอง สว.(ป.) สภ.มะขาม จว.จันทบุรี *

192 ร.ต.ท. สมชาติ  แกวศรี รอง สว.(ป.) สภ.วัฒนานคร จว.สระแกว *

193 ร.ต.ท. สุวัฒน  ดิษฐประเสริฐ รอง สว.(ป.) สภ.วังน้ําเย็น จว.สระแกว *

194 ร.ต.ต. กมล  สุดเฉลียว รอง สว.(จร.) สภ.ทาใหม จว.จันทบุรี *

195 ร.ต.ต. ปญญา  เชษฐานันท รอง สว.(ป.) สภ.หวยใหญ จว.ชลบุรี *

196 ร.ต.ต. สมพงษ  แกวละมูล รอง สว.(ป.) สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชิงเทรา *

197 ร.ต.ต. สามารถ  ฤทธิมาศ รอง สว.(ป.) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง *

198 ด.ต. ไชยชาญ  วัฒนะ ผบ.หมู (จร.) สภ.ทาใหม จว.จันทบุรี

199 ด.ต. ณัตถภัทร  แกวงาม ผบ.หมู (จร.) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

200 ด.ต. ธนู  กรุณัง ผบ.หมู (ป.) สภ.มะขาม จว.จันทบุรี

201 ด.ต. ธวัชชัย  ทานงาม ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาใหม จว.จันทบุรี

202 ด.ต. นฐกร  โสอุดม ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกสูง จว.สระแกว

203 ด.ต. พชร  ผิวรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง

204 ด.ต. วิบูลย  เชื้อประทุม ผบ.หมู (ป.) สภ.วังน้ําเย็น จว.สระแกว

205 ด.ต. ศิริศักดิ์  พันธดี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครนายก จว.นครนายก
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206 พ.ต.อ. อุดร  มณีสาย ผกก.สภ.เหลาเสือโกก จว.อุบลราชธานี **

207 พ.ต.ท. ธเนตร   บุญชวย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หวยทับทัน จว.ศรีสะเกษ

208 พ.ต.ท. บุญโรจน  ทรัพยมา รอง ผกก.สส.สภ.ซับใหญ จว.ชัยภูมิ

209 พ.ต.ท. มนัสชัย  วีระภักดี รอง ผกก.สส.สภ.หนองบัวโคก  จว.ชัยภูมิ

210 พ.ต.ท. วิมล  วรรณาลัย รอง ผกก.ป.สภ.ลําดวน จว.บุรีรัมย

211 พ.ต.ท.หญิง ศศิวรรณ  วิสัยกลา อจ.(สบ 3) กอจ.ศฝร.ภ.3
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212 พ.ต.ท. สมชาย  บุญพูล รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสุรินทร จว.สุรินทร

213 พ.ต.ท. อุดม  อินทรจันทร รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3

214 พ.ต.ท. อุทัย  แววไธสง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังน้ําเขียว จว.นครราชสีมา

215 พ.ต.ท. ดุลเพชร  วงษเหลา สว.อก.สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร

216 พ.ต.ท. บุญมี  บัวรอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร

217 พ.ต.ท. ภสุ  บุริภัณฑ สว.สส.สภ.ถาวร จว.บุรีรัมย

218 พ.ต.ท. วีระชาติ  อักกะมานัง สวป.สภ.คําผักกูด จว.ยโสธร

219 พ.ต.ท. สุนทร  สกลลักษมีกุล สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3

220 พ.ต.ท. สุพล  หริ่งกระโทก สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย

221 พ.ต.ท. สุระพงษ  สุจิวรณ สว.(สอบสวน) สภ.คําผักกูด จว.ยโสธร

222 พ.ต.ท. แสงสรรค  พวงปญญา สว.อก.สภ.ปทุมราชวงศา จว.อํานาจเจริญ

223 ร.ต.อ. กิตติวัฒน  กิจใบ รอง สว.(ป.) สภ.หนองไฮ จว.ศรีสะเกษ

224 ร.ต.อ. โกมล  เลยหยุด รอง สวป.สภ.โพนเขวา จว.ศรีสะเกษ *

225 ร.ต.อ. คํานึง  ทามแกว รอง สว.(จร.) สภ.ปราสาท จว.สุรินทร *

226 ร.ต.อ.   ชนธัญ  ชนะบุญ รอง สว.(ป.)สภ.บานแกง  จว.ชัยภูมิ *

227 ร.ต.อ. ชาญวิทย  บุญสงค รอง สว.สส.สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย

228 ร.ต.อ. ชาตรี  ญาณวุฒิโท รอง สว.(สอบสวน)สภ.บานหัน จว.นครราชสีมา

229 ร.ต.อ. ชูศักดิ์  ปรายกระโทก รอง สว.(ป.) สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร *

230 ร.ต.อ. เชวงศักดิ์  หินวิเศษ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3

231 ร.ต.อ. นราวุธ  เครือบุตรดา รอง สว.(ป.)สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี *

232 ร.ต.อ. บรรจง  วงศโสม รอง สว.(ป.) สภ.ดอนมดแดง จว.อุบลราชธานี *

233 ร.ต.อ. ประจวบ  ปคุณาวรชิต รอง สวป.สภ.ทมอ จว.สุรินทร

234 ร.ต.อ. ปรีชา  สัตนาโค รอง สว.(ป.) สภ.วารินชําราบ  จว.อุบลราชธานี *

235 ร.ต.อ. พยัคฆ  ทิมา รอง สว.(อก.) สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี *

236 ร.ต.อ. พันธุณัฐ  งามเมือง รอง สว.(ป.) สภ.ดอนมดแดง จว.อุบลราชธานี *

237 ร.ต.อ. ภาณุกิต  บุญชางศรี รอง สวป.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ

238 ร.ต.อ. ลวน  พฤษจะโปะ รอง สว.(ป.) สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา *

239 ร.ต.อ. วินัย  รุมดี รอง สวป.สภ.หนองไทร จว.บุรีรัมย *

240 ร.ต.อ. วิหาร  ปองศรี รอง สวป.สภ.ทรายมูล จว.ยโสธร

241 ร.ต.อ. สมโบสถ  สมานมิตร รอง สว.(ป.) สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร *

242 ร.ต.อ. สมภา  ลําพูล รอง สว.(ป) สภ.หนองไฮ จว.ศรีสะเกษ *

243 ร.ต.อ. สมัคร  ทองเหลือง รอง สว.(ป.) สภ.เหลาเสือโกก จว.อุบลราชธานี *

244 ร.ต.อ. สมาน  รักษา รอง สว.(ป.) สภ.แนงมุด จว.สุรินทร *

245 ร.ต.อ. สวัสดิ์  ทิมา รอง สว.(ป.) สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี *

246 ร.ต.อ. สวาง  ขุมกระโทก รอง สว.(ป.) สภ.วังน้ําเขียว จว.นครราชสีมา *

247 ร.ต.อ. สํารอง  ศรีสําอางค รอง สว.(ป.) สภ.แนงมุด จว.สุรินทร *

248 ร.ต.อ. สุชล  ชุมเมืองปก รอง สวป.สภ.ปกธงชัย จว.นครราชสีมา *

249 ร.ต.อ. สุวิจักขณ  สุวรรณรัตน รอง สว.(ป.) สภ.ปกธงชัย จว.นครราชสีมา *
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250 ร.ต.อ. เสนห  ดวงสูงเนิน รอง สว.(ป.) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา *

251 ร.ต.อ. หัสดิน  กลิ่นกลาง รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา *

252 ร.ต.อ. อรุณ  แปนนอก รอง สว.(ป) ฝอ.ศฝร.ภ.3 *

253 ร.ต.อ. อิทธิพล  อินทรมา รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 *

254 ร.ต.อ. อุกฤษ  พุมเฉี่ยว รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานเหลื่อม จว.นครราชสีมา *

255 ร.ต.ท. กฤษฎา  เสนาะกลาง รอง สว.(ป.) สภ.บานปรางค จว.นครราชสีมา *

256 ร.ต.ท. จําลอง  ละสามา รอง สว.(สส.) สภ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย

257 ร.ต.ท. โชค  ชาญสมร รอง สว.(ป.) สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร

258 ร.ต.ท. ณัฐพล  จรครบุรี รอง สว.(ป.) สภ.หนองบุญมาก จว.นครราชสีมา *

259 ร.ต.ท.     ทิพยา  แกวนาน รอง สว.(ป.) สภ.เทพสถิต  จว.ชัยภูมิ

260 ร.ต.ท. ธรรมศักดิ์  ยางเยื้อง รอง สว.(ป.) สภ.กันทรารมย จว.ศรีสะเกษ *

261 ร.ต.ท. ธัชภัค   ธวัชชัยวงศกร รอง สว.(ป.) สภ.ลําดวน จว.สุรินทร *

262 ร.ต.ท. นิรันดร  นอยมา รอง สว.(จร.) สภ.หวยแถลง จว.นครราชสีมา *

263 ร.ต.ท. พนม  เธียรวรรณ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย  จว.บุรีรัมย

264 ร.ต.ท. พรหมมา  บุญประสม รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี

265 ร.ต.ท. มานิตย  ขันอาษา รอง สว.(จร.) สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร

266 ร.ต.ท.      รัตนา    ชวดชัยภูมิ รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ

267 ร.ต.ท. วีระศักดิ์  รอดสิน รอง สว.(ป.) สภ.มวงสามสิบ จว.อุบลราชธานี *

268 ร.ต.ท. วุฒิเดช  ชินตะขบ รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.3

269 ร.ต.ท. ศุภชัย  กรึมกระโทก รอง สว.(ป.) สภ.หนองบุญมาก จว.นครราชสีมา

270 ร.ต.ท.       สุวิทย     เหลาออน รอง สว.(ป.) สภ.เทพสถิต  จว.ชัยภูมิ

271 ร.ต.ท. หนูแสง  ทิพยฤาตรี รอง สว.(ป.) สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร *

272 ร.ต.ท. เหมือนฝน  อุนจันทร รอง สว.(ป.) สภ.โนนคูณ จว.ศรีสะเกษ

273 ร.ต.ท. อํานวย  คําปลิว รอง สว.(ป.) สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี *

274 ร.ต.ท. อุทัย  ผาสุขนิตย รอง สว.(ป.) สภ.ดอนมดแดง จว.อุบลราชธานี

275 ร.ต.ต. ศุภมิตร  ตาเลิศ รอง สว.(ป.) สภ.ลําดวน จว.สุรินทร *

276 ร.ต.ต. สมยศ  ขําเทศเจริญ รอง สว.(ป.) สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา *

277 ร.ต.ต. สุวัทร  สอนบุตรดี รอง สว.(ป.) สภ.โพนทอง จว.อํานาจเจริญ *

278 ร.ต.ต. เสงี่ยม  ชางเกวียน รอง สว.(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา *

279 ร.ต.ต. เอกชัย   ศรีภักดิ์ รอง สว.(จร) สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ *

280 ด.ต. กิตติศักดิ์  มุมดี ผบ.หมู (ป.) สภ.แนงมุด จว.สุรินทร

281 ด.ต. ชัยยุทธ  จันทรสมุทร ผบ.หมู (ป.) สภ.โนนคูณ จว.ศรีสะเกษ

282 ด.ต. เชิดชัย  สงาแรง ผบ.หมู (ป.) สภ.คอนสวรรค จว.ชัยภูมิ

283 ด.ต. เดนดวง  เณรกูล ผบ.หมู (ป.) สภ.น้ําเกลี้ยง จว.ศรีสะเกษ

284 ด.ต. ทองดํา  ชิดประทุม ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองชัยภูมิ จว.ชัยภูมิ

285 ด.ต. ธานี  นันกลาง ผบ.หมู (ป.) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา

286 ด.ต. ธํารง  พจนกวิน ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีณรงค จว.สุรินทร

287 ด.ต. บรรจง  วันจันทึก ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย  จว.บุรีรัมย
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288 ด.ต. ปยพงษ  กองโฮม ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชัยภูมิ จว.ชัยภูมิ

289 ด.ต. พงศชยุตม  ปทุมชาติ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี

290 ด.ต. พลศักดิ์  หาญนาแซง ผบ.หมู (ป.) สภ.บานแกง จว.ชัยภูมิ

291 ด.ต.หญิง ยุพิน  ขอสุข ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี

292 ด.ต. วิมล  โมกศิริ ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองบุญมาก จว.นครราชสีมา

293 ด.ต. ศรายุทธ  รอดภัย ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองสาหราย จว.นครราชสีมา

294 ด.ต. ศุภชัย  เกิดพุม ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.สุรินทร

295 ด.ต. สมบัติ  พิมพพัฒน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี

296 ด.ต. สิริภาส  ดิ้นชัยภูมิ ผบ.หมู (ป.) สภ.หวยแถลง จว.นครราชสีมา

ตํารวจภูธรภาค 4

297 พ.ต.อ. ธนะศักดิ์  วงศลือเกียรติ รอง ผบก.อก.ภ.4

298 พ.ต.อ. นวิบูน  บัวสิษห รอง ผบก.ภ.จว.รอยเอ็ด

299 พ.ต.ท. กิตติศักดิ์  วิเศษนันท รอง ผกก.สส.สภ.คําตากลา จว.สกลนคร

300 พ.ต.ท. กิตติศักดิ์  สัมฤทธิ์สกุลชัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เรณูนคร จว.นครพนม

301 พ.ต.ท. เจตนมนูญ  สภาไพโรจน รอง ผกก.(สอบสวน)  สภ.ชนบท จว.ขอนแกน

302 พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์  ภความนตรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กุดบาก จว.สกลนคร

303 พ.ต.ท.หญิง ทวีภรณ  ประทีปะเสน รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ

304 พ.ต.ท. ธรรมศักดิ์  บุญคมรัตน รอง ผกก.สส.สภ.ทาลี่ จว.เลย

305 พ.ต.ท. นาวี  ศรีหาสมบัติ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นายูง จว. อุดรธานี 

306 พ.ต.ท. บุญมา  บุตรทา รอง ผกก.ป.สภ.วังยาง จว.นครพนม

307 พ.ต.ท. ประดับ  ออนตาแสง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู

308 พ.ต.ท. ประหยัด  ผิวออน รอง ผกก.ป.สภ.ทุงฝน จว.อุดรธานี 

309 พ.ต.ท. ปราโมทย  ตระกูลโชคเสถียร รอง ผกก.สส.สภ.ภูกระดึง จว.เลย

310 พ.ต.ท. พงศศักดิ์  ชูทวด รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สระใคร จว.หนองคาย

311 พ.ต.ท. พิชัย  ชาวสวน รอง ผกก.สส.สภ.ภูพาน จว.สกลนคร

312 พ.ต.ท. ภูดิศ  เนติธรไผแดง รอง ผกก.ป.สภ.หวานใหญ จว.มุกดาหาร

313 พ.ต.ท. ไมตรี  เทพล รอง ผกก.สส.สภ.กุสุมาลย จว.สกลนคร

314 พ.ต.ท. ยงยุทธ  ชื่นตา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เ+F493มืองนครพนม

315 พ.ต.ท. วิเชษฐ  เทพพานิช รอง ผกก.ป.สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร

316 พ.ต.ท. วีระชัย  ไชยคําหาญ รอง ผกก.ป.สภ.กลางใหญ จว. อุดรธานี 

317 พ.ต.ท. ศิริชัย  เสมสวัสดิ์ รอง ผกก.สส.สภ.วังยาง จว.นครพนม

318 พ.ต.ท. สมชาย  สวนฐิตะปญญา รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน

319 พ.ต.ท. สฤษดิ์ชัย  มณีเนตร รอง ผกก.ป.สภ.นาดินดํา จว.เลย

320 พ.ต.ท. สุชาติ  นีซัง รอง ผกก.สส.สภ.หนองสองหอง จว.ขอนแกน

321 พ.ต.ท. สุวัฒชัย  สุธรรม รอง ผกก.ป.สภ.โพนทราย จว.รอยเอ็ด

322 พ.ต.ท. อดิศร  เขียวทอง รอง ผกก.ป.สภ.ประจักษศิลปาคม จว. อุดรธานี 

323 พ.ต.ท. ชูวิทย  ชุมแวงวาป สว.ธร.สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู

324 พ.ต.ท. ณัฐเอกภพ  สุทธิประภา สว.สส.สภ.โพนทราย จว.รอยเอ็ด
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325 พ.ต.ท. ธนะเมศฐ  พีรวัสวงศธร สว.ฝอ.ศฝร.ภ.4

326 พ.ต.ท. บุญมี  ใจดี สว.(สอบสวน) สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู

327 พ.ต.ท. วิชิต  เยื่อใย สวป.สภ.บานคอ จว.มุกดาหาร

328 พ.ต.ท. สนอง  อุปลา สวป.สภ.ชนบท จว.ขอนแกน

329 พ.ต.ท. สมนึก  โนนพล สว.(สอบสวน) สภ.โคกสวาง จว.รอยเอ็ด

330 พ.ต.ท. อุดร  นามเจริญ สวป.สภ.นามน จว.กาฬสินธุ

331 ร.ต.อ. กวาง  ทิพยฤาตรี รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน *

332 ร.ต.อ. คําหมุน  ภิบาลจอมมี รอง สว.(จร.) สภ.ดอนหวาน จว. มหาสารคาม *

333 ร.ต.อ. จุมพล  วิเชียรศรี รอง สว.(ป.) สภ.เมืองรอยเอ็ด จว.รอยเอ็ด *

334 ร.ต.อ. ถนอม  แสนตุย รอง สว.(สส.) สภ.คํามวง จว.กาฬสินธุ *

335 ร.ต.อ. เนติรักษ  แสนบุดดา รอง สว.(สอบสวน) สภ.หวยเม็ก จว.กาฬสินธุ

336 ร.ต.อ. บรรจง  วงษเชียงยืน รอง สว.(ป.) สภ.เซิม จว.หนองคาย

337 ร.ต.อ. บัญชาติ  ภูศรีฤทธิ์ รอง สว.(ป.) สภ.วังสามหมอ จว. อุดรธานี *

338 ร.ต.อ. เบญจพล  สนิทชน รอง สวป.สภ.ประจักษศิลปาคม จว. อุดรธานี 

339 ร.ต.อ. ประยูร  จรอนันต รอง สว.(ป.) สภ.สวางแดนดิน จว.สกลนคร *

340 ร.ต.อ. พรวิทย  รามโกมุท รอง สว.จร.สภ.เมืองนครพนม จว.นครพนม *

341 ร.ต.อ. พิศิษฎ  ฤทธิ์ถาพรม รอง สว.(ป.) สภ.คํามวง จว.กาฬสินธุ *

342 ร.ต.อ. พิษณุ  สนิทนา รอง สว.(ป.) สภ.หวยผึ้ง จว.กาฬสินธุ *

343 ร.ต.อ. ราชัย  ขันธวุธ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองมหาสารคาม *

344 ร.ต.อ. วิชิต  แสงเพชร รอง สว.(ป.) สภ.หวยผึ้ง จว.กาฬสินธุ *

345 ร.ต.อ. ศักดิ์ศรี  ภูวาดสาย รอง สว.(สส.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ *

346 ร.ต.อ. ศักดิ์ศิลป  ชินฮาต รอง สวป.สภ.นิคมคําสรอย จว.มุกดาหาร

347 ร.ต.อ. สถิตย  ชูคันหอม รอง สว.(สส.) สภ.นิคมคําสรอย จว.มุกดาหาร *

348 ร.ต.อ. สมบูรณ  จันพรมมี รอง สว.(สส.) สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู *

349 ร.ต.อ. สมศักดิ์  พองเสียง รอง สว.(ป.) สภ.นามน จว.กาฬสินธุ *

350 ร.ต.อ. สมาน  อุนประกอ รอง สว.(ป.) สภ.บานฝาง จว.ขอนแกน *

351 ร.ต.อ. สฤษดิ์  มะนิตสาร รอง สว.(ป.) สภ.ศรีเชียงใหม จว.หนองคาย *

352 ร.ต.อ. สําราญ  สูงหางหวา รอง สว.(ป.) สภ.โพนทอง จว.รอยเอ็ด *

353 ร.ต.อ. สุเทพ  คําวิชิต รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร *

354 ร.ต.อ. สุพจน  อุปเถย รอง สว.(ป.) สภ.นาขา จว. มหาสารคาม *

355 ร.ต.อ. สุรจักร  จักรนารายณ รอง สว.(ป.) สภ.ทาตูม จว. มหาสารคาม *

356 ร.ต.อ. แสวง  มะณี รอง สว.(ป.) สภ.นิคมคําสรอย จว.มุกดาหาร *

357 ร.ต.อ. อดุลย  คําลาย รอง สว.(สส.) สภ.หวยผึ้ง จว.กาฬสินธุ *

358 ร.ต.อ. อนันตะชัย  บุญเจริญแสงพวง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ

359 ร.ต.อ. อภิรักษ  งามสิทธิ์ รอง สว.(สส.) สภ.ภูพาน จว.สกลนคร *

360 ร.ต.อ. อัครเดช  โคตราช รอง สว.(ป.) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม *

361 ร.ต.อ. อุดม  เสนาไชย รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร *

362 ร.ต.ท. คมสันต  จันทะแสง รอง สว.(สส.) สภ.เหลา จว. มหาสารคาม *
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363 ร.ต.ท. คําอาย  คํามา รอง สว. (ป.) สภ.หนองหิน จว.เลย *

364 ร.ต.ท. ฉลองชัย  ชัยลาภ รอง สว.(ป.) สภ.พระซอง จว.นครพนม

365 ร.ต.ท. ธวัชชัย  มันตะสูตร รอง สว.(ป.) สภ.ทาอุเทน จว.นครพนม *

366 ร.ต.ท. บุญหนา  ไขประภาย รอง สว.(ป.) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร

367 ร.ต.ท. ประจวบ  รักความซื่อ รอง สว.(ป.) สภ.ศรีสมเด็จ จว.รอยเอ็ด *

368 ร.ต.ท. ปยะ  วิเศษแสงเจริญ รอง สว.(ส.) สภ.แวงนอย จว.ขอนแกน

369 ร.ต.ท. ไพรัตน  สิงหแกว รอง สว.(ป.) สภ.สวางแดนดิน จว.สกลนคร

370 ร.ต.ท. เรืองศิลป  แสงยศ รอง สว.(ป.) สภ.บานแฮด จว.ขอนแกน *

371 ร.ต.ท. วันชัย  ธรรมดี รอง สว.(ป.) สภ.หนองหาน จว. อุดรธานี *

372 ร.ต.ท. วันทอง  ภูกองไชย รอง สว.(สส.) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร

373 ร.ต.ท. ศิริ  มองเพชร รอง สว.(ป.) สภ.หวยผึ้ง จว.กาฬสินธุ *

374 ร.ต.ท. สุนันท  ศรีเคลือบ รอง สว.(ป.) สภ.แวงนอย จว.ขอนแกน *

375 ร.ต.ท. อุทัย  เคนานัน รอง สว.(ป.) สภ.ทุงเขาหลวง จว.รอยเอ็ด

376 ร.ต.ท. อุทิศ  สีลา รอง สว.(ป.) สภ.เหลา จว. มหาสารคาม *

377 ร.ต.ต. กลาณรงค  หลากันหา รอง สว.(ป.) สภ.นาดินดํา จว.เลย *

378 ร.ต.ต. นิพล  ภูคําวงค รอง สว.(ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแกน *

379 ร.ต.ต. วุฒิชาญ  ขาขันมะลี รอง สว.(ป.) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม *

380 ด.ต. กฤติ  เทียบหนู ผบ.หมู (ป.) สภ.วาปปทุม จว. มหาสารคาม 

381 ด.ต. ธวัชชัย  สุยวงษ ผบ.หมู (ป.) สภ.เหลา จว. มหาสารคาม 

382 ด.ต. นิกร  ภูแซมโชติ ผบ.หมู (สส.) สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู

383 ด.ต.หญิง เนตรนุช  โสมาบุตร ผบ.หมู (ป.) สภ.ไชยวาน จว. อุดรธานี 

384 ด.ต. ประสิทธิ์  เหลาพิเดช ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองรอยเอ็ด   

385 ด.ต. พิทักษ  คําสุนันท ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี

386 ด.ต.หญิง มาริษา  ขุนวงษา ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองหาน จว. อุดรธานี 

387 ด.ต.หญิง สมจันทร  สูตรไชย ผบ.หมู (ป.) สภ.สรางคอม จว. อุดรธานี 

388 ด.ต. สยาม  รักษสัจจ ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกงาม จว.เลย

389 ด.ต. สราวุธ  หวานเสร็จ ผบ.หมู (สส.) สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร

390 ด.ต. สิทธิพงศ  วงศทาว ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองฮี จว.รอยเอ็ด

391 ด.ต. สุรพล  สุวรรณเขต ผบ.หมู (ป.) สภ.พังโคน จว.สกลนคร

392 ด.ต. อนุชิต  บุงวิเศษ ผบ.หมู (จร.) สภ.กุฉินารายณ จว.กาฬสินธุ

393 ด.ต. เอกวัฒนชัย  สวัสดิ์ผล ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.รอยเอ็ด

ตํารวจภูธรภาค 5

394 พ.ต.อ. จิตตพล วงษวัน ผกก.สภ.เกาะคา จว.ลําปาง **

395 พ.ต.อ. วิเชียร วรรณสุข ผกก.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.สส.ภ.5 **

396 พ.ต.ท. กฤษดา จันทรศรี รอง ผกก.สส.สภ.อมกอย จว.เชียงใหม

397 พ.ต.ท. กิตติชัย เรือนนําวัฒนา รอง ผกก.ป.สภ.ดอกคําใต จว.พะเยา

398 พ.ต.ท. ชาติตระกูล เจริญภักดี รอง ผกก.สส.สภ.แมยาว จว.เชียงราย

399 พ.ต.ท. เดชชาติ ใจวงค รอง ผกก.ป.สภ.เรือง จว.นาน
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400 พ.ต.ท. นพดล ทิพยศักดิ์ รอง ผกก.ป.สภ.จุน จว.พะเยา

401 พ.ต.ท. พิเชษฐ รุงรักษา รอง ผกก.ป.สภ.เถิน จว.ลําปาง

402 พ.ต.ท. ภานุวัชร ชัชวรัตน รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เวียงเชียงรุง จว.เชียงราย

403 พ.ต.ท. มานิตย ขันทะยศ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.แมลาว จว.เชียงราย

404 พ.ต.ท. สวาง ธริญาติ อาจารย(สบ 3)กอจ.ศฝร.ภ.5

405 พ.ต.ท. สิทธิวัชร จันตะสา รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.สันติสุข จว.นาน

406 พ.ต.ท. อาจหาญ ทุงเกา รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เสริมงาม จว.ลําปาง

407 พ.ต.ท. ชัยยุทธ โสกันเกตุ สว.สส.สภ.โหลงขอด จว.เชียงใหม

408 พ.ต.ท. ณรงค สิทธิแกว สว.อก.สภ.บานดู จว.เชียงราย

409 พ.ต.ท. ณรงค หนองเหล็ก สว.สส.สภ.แมทะ จว.ลําปาง

410 พ.ต.ท. ทวีชัย จักรสาร สว.(สอบสวน)สภ.เทิง จว.เชียงราย

411 พ.ต.ท. ประชุม ผูผอง ผบ.รอย(สบ2)ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5

412 พ.ต.ท. วิเชียร ชุมบัวตอง สว.สส.สภ.แมออน จว.เชียงใหม

413 พ.ต.ท. สมพงษ ภิญโญชูโต สว.(สอบสวน)สภ.เดนชัย จว.แพร *

414 พ.ต.ท. สรวิชญ คํามูล สว.ฝอ.ภ.จว.แมฮองสอน

415 พ.ต.ท. สําราญ วงศชัย สวป.สภ.จุน จว.พะเยา

416 พ.ต.ท. สุกิจ อินคําเชื้อ สว.สส.สภ.บานหลวง จว.นาน

417 พ.ต.ท. สุบิน นันตะรัตน สว.ธร.สภ.แมฟาหลวง จว.เชียงราย

418 พ.ต.ท. สุบิน นารักษ สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา

419 พ.ต.ท. สุรพงษ เทพเสน สว.สส.สภ.เมืองนาน จว.นาน

420 พ.ต.ต. พลวัฒน สมเอ็ดสละ สว.ฝอ.ภ.จว.ลําพูน *

421 ร.ต.อ. ประเสริฐ มีมานะ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5

422 ร.ต.อ. คงศักดิ์ ปญญา รอง สว.(ป.) สภ.ปง จว.พะเยา *

423 ร.ต.อ. จักรวุฒิ อุปธิ รอง สว.(ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา *

424 ร.ต.อ. จํารัส วุฒิ รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 *

425 ร.ต.อ. ณรงค ปญญาชื่น รอง สว.(สส.) สภ.บานเสด็จ จว.ลําปาง *

426 ร.ต.อ.หญิง ดารารัตน ปนคํา รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 *

427 ร.ต.อ. ตระการ ตระกูลสันติไมตรี รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน จว.ลําพูน

428 ร.ต.อ. เติมศักดิ์ เสราดี รอง สว.(สส.) สภ.ปาแป จว.เชียงใหม *

429 ร.ต.อ. ไตรสิทธิ์ วสุวัฒนศรี รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.แมฮองสอน *

430 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ สุริยงค รอง สว.(นปพ.)กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 *

431 ร.ต.อ. ธวัช สังหาร รอง สว.(ป.) สภ.เวียงตา จว.แพร *

432 ร.ต.อ. นพ ไชยโย รอง สวป.สภ.บานดู จว.เชียงราย *

433 ร.ต.อ. บัณฑิต วังมณี รอง สว.(ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย *

434 ร.ต.อ. ปฐมภพ จอมแสง รอง สว.(จร.) สภ.บานดู จว.เชียงราย *

435 ร.ต.อ. ประจักษ ไปลงูเหลือม รอง สว.(สอบสวน)สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม

436 ร.ต.อ. ประวิทย คุณยศยิ่ง รอง สว.(ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม *

437 ร.ต.อ. ปรีชา ธรรมยอม รอง สว.(ป.) สภ.เมืองลําปาง จว.ลําปาง *
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438 ร.ต.อ. พิชัย คําพุธ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา

439 ร.ต.อ. มงคล เครือดวงคํา รอง สว.(ป.) สภ.แมทะ จว.ลําปาง *

440 ร.ต.อ. มงคล มูลสัก รอง สว.(ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน *

441 ร.ต.อ. มังกร เมืองใจ รอง สว.(ป.) สภ.เวียงหนองลอง จว.ลําพูน *

442 ร.ต.อ. มานัส ยอดแกว รอง สว.(ป.) สภ.ดอกคําใต จว.พะเยา *

443 ร.ต.อ. รัชกฤต ทิพยชัย รอง สว.(ป.) สภ.แมสาย จว.เชียงราย *

444 ร.ต.อ. รุง จันทรจิตร รอง สว.(ป.) สภ.แมสาย จว.เชียงราย *

445 ร.ต.อ. รุงโรจน บุษบก รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงเชียงรุง จว.เชียงราย

446 ร.ต.อ. วรชัย จันทรดวง รอง สว.(จร.) สภ.บานกวาง จว.แพร *

447 ร.ต.อ. วันชัย ปะระราช รอง สว.(ป.) สภ.แมทะ จว.ลําปาง *

448 ร.ต.อ. วิชัย จันทวาลย รอง สว.(ป.) สภ.แมสาย จว.เชียงราย *

449 ร.ต.อ. วีระศักดิ์ ยาวิละ รอง สวป.สภ.ทาวังผา จว.นาน

450 ร.ต.อ. สถิตย งามธุระ รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ลําปาง *

451 ร.ต.อ. สมคิด กิตติมา รอง สว.(ป.) สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย *

452 ร.ต.อ. สมปอง วงศใหญ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปง จว.พะเยา

453 ร.ต.อ. สมศักดิ์ ไฝเครือ รอง สว.(ป.) สภ.แมใจ จว.พะเยา *

454 ร.ต.อ. สมหมาย ฟองจันทร รอง สว.(ป.) สภ.แมสะเรียง จว.แมฮองสอน *

455 ร.ต.อ. สัมผัส ทาฝน รอง สว.(ป.) สภ.กอ จว.ลําพูน *

456 ร.ต.อ. สุทธิพงษ เชิดชูวงศตระกูล รอง สว.(ป.) สภ.วังเหนือ จว.ลําปาง *

457 ร.ต.อ. สุพจน ผองใส รอง สว.(ป.) สภ.วังเหนือ จว.ลําปาง *

458 ร.ต.อ. สุรพันธ ดวงจิตต รอง สว.(ป.) สภ.บานกวาง จว.แพร *

459 ร.ต.อ. อภิชาติ ใจภักดี รอง สว.(ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา *

460 ร.ต.ท. กองคํา เมฆอากาศ รอง สว.(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย *

461 ร.ต.ท. จรัล สวนโพธิ์ รอง สว.(สส.) สภ.นานอย จว.นาน *

462 ร.ต.ท. จํานง แสงนอย รอง สว.(ป.) สภ.งาว จว.ลําปาง

463 ร.ต.ท. เจริญ ปวนศักดิ์ รอง สว.(สส.) สภ.แมสาย จว.เชียงราย

464 ร.ต.ท. ถาวร ทิพชา รอง สว.(ป.) สภ.แมใจ จว.พะเยา

465 ร.ต.ท. นันทา ปรีชาจินดาวุฒิ รอง สว.(ป.) สภ.แมใจ จว.พะเยา

466 ร.ต.ท. นิวัติ จันทรทิพย รอง สว.(ป.) สภ.งาว จว.ลําปาง

467 ร.ต.ท. บุญเพลิน มูลชนะ รอง สว.(ป.) สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย *

468 ร.ต.ท. ประภาส วงศโทะ รอง สว.(ป.) สภ.แมทะ จว.ลําปาง

469 ร.ต.ท. ยงยศ ตาสม รอง สว.(ป.) สภ.พราว จว.เชียงใหม

470 ร.ต.ท. อมร แสนโคตร รอง สว.(ป.) สภ.ปาแดด จว.เชียงราย *

471 ร.ต.ต. นคร นามจะโปะ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองแพร จว.แพร *

472 ร.ต.ต. ประพัฒน กําลังวอง รอง สว.(ป.) สภ.วังเหนือ จว.ลําปาง *

473 ร.ต.ต. ประเสริฐ พวงสายใจ รอง สว.(ป.) สภ.แมออน จว.เชียงใหม *

474 ร.ต.ต. พิสัณห กันทะวงค รอง สว.(ป.) สภ.เมืองลําพูน จว.ลําพูน *

475 ร.ต.ต. ไพบูลย ปนแปน รอง สว.(ป.) สภ.แมสะเรียง จว.แมฮองสอน *
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476 ร.ต.ต. สมบูรณ กาศอุดม รอง สว.(ป.) สภ.แมสาย จว.เชียงราย *

477 ร.ต.ต. สุเทพ ขันเพ็ชร รอง สว.(ป.) สภ.ไผโทน จว.แพร *

478 ด.ต. จํารัส พรมเมศร ผบ.หมู (คผศ.) สภ.สอง จว.แพร

479 ด.ต. แดน ถาเมือง ผบ.หมู (จร.) สภ.นานอย จว.นาน

480 ด.ต. บุญชวย วงศปอก ผบ.หมู (ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม

481 ด.ต. บุญมา โยปนตา ผบ.หมู (ป.) สภ.หางฉัตร จว.ลําปาง

482 ด.ต. ประภาส ไชยยะ ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาวังผา จว.นาน

483 ด.ต. มิตร แสนอินปน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองยาว จว.ลําปาง

484 ด.ต. วสันต ปญจะธง ผบ.หมู (ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม

485 ด.ต. วิเชียร จับดี ผบ.หมู (ป.) สภ.งาว จว.ลําปาง

486 ด.ต. สมบูรณ ตันเครือ ผบ.หมู (ป.) สภ.วังเหนือ จว.ลําปาง

487 ด.ต. สมยศ ปญญามาก ผบ.หมู (นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5

488 ด.ต. สุทธิพงษ ธิชางทอง ผบ.หมู (คผศ.) สภ.บานเอื้อม จว.ลําปาง

489 ด.ต. สุรินทร สิทธิยศ ผบ.หมู (ป.) สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย
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490 พ.ต.ท. กฤษณะพงษ  แพทยสิทธิ์ รอง ผกก.ป.สภ.วังโปง จว.เพชรบูรณ

491 พ.ต.ท. จรูญ  ลาโพธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.แมเปน จว.นครสวรรค

492 พ.ต.ท. จักรกฤษณ  บุรารักษ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แมระมาด จว.ตาก

493 พ.ต.ท. บัลลังก  สินเจิมศิริ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ

494 พ.ต.ท. ศุภนัย  โกษากุล รอง ผกก.สส.สภ.ลานกระบือ จว.กําแพงเพชร

495 พ.ต.ท.หญิง สุพัตรา บุญสง รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6

496 พ.ต.ท.หญิง โสมรัตน  เจริญกุล รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย

497 พ.ต.ท. ขวัญ  เข็มมงคล สว.จร.สภ.เมืองอุตรดิตถ จว.อุตรดิตถ

498 พ.ต.ท.หญิง มิ่งมิตร  เข็มมงคล สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ

499 พ.ต.ท. สนั่น  ยอดบอพลับ สว.(สอบสวน) สภ.ทัพทัน จว.อุทัยธานี

500 พ.ต.ท. สมจิตร  จันทรน้ําทวม สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ

501 พ.ต.ต. สุทัศน  อรุณรัตน สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค *

502 ร.ต.อ. กนกศิลป  เรือนนันชัย รอง สว.(จร.) สภ.บานไร จว.อุทัยธานี *

503 ร.ต.อ. กันณพงศ  กรอุตตมา รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ จว.เพชรบูรณ

504 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์  คงหอม รอง สวป.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค *

505 ร.ต.อ. เกษม  วรเนตร รอง สว.(ป.) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค *

506 ร.ต.อ. จักริน  โจณสิทธิ์ รอง สว.(ป.) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย *

507 ร.ต.อ. จํารัส  คีรีวรรณ รอง สว.(ป.) สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร *

508 ร.ต.อ. ดิเรก  โสระฐี รอง สวป.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค

509 ร.ต.อ. ทิม  เข็มเพชร รอง สว.(ป.) สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร *

510 ร.ต.อ. ธนรรณพ  เหลาเขตรกิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แมเปน จว.นครสวรรค

511 ร.ต.อ. ธเนษฐ  มัธยกิติกุล รอง สว.(ป.) สภ.แมสอด จว.ตาก *

512 ร.ต.อ. นนทกร  ทัพชุมพล รอง สว.(ป.) สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค *
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513 ร.ต.อ. วิเรตณ   ถิ่นสอน รอง สว.(จร.) สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ *

514 ร.ต.อ. สกล  ยังเฟอง รอง สว.(จร.) สภ.บานไร จว.อุทัยธานี *

515 ร.ต.อ. สมชาติ  มารุมาศ รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.พิจิตร *

516 ร.ต.อ. สมทบ  คมสัน รอง สว.(ป.) สภ.คลองขลุง จว.กําแพงเพชร *

517 ร.ต.อ. สมบูรณ  นฤชาติ รอง สว.(ป.) สภ.ทัพทัน จว.อุทัยธานี *

518 ร.ต.อ. สุวิจักษณ  ศักดิพลพงศ รอง สว.(ป.) สภ.บานสวน จว.สุโขทัย *

519 ร.ต.อ. อดุลย  เครือออน รอง สว.(ป.) สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี *

520 ร.ต.ท. จรุงศักดิ์  ทศไกร รอง สว.(ป.) สภ.ตะพานหิน จว.พิจิตร *

521 ร.ต.ท. เจษฎา  กันสุข รอง สว.(ป.) สภ.ปางศิลาทอง จว.กําแพงเพชร *

522 ร.ต.ท. เฉลิม  อินตะสืบ รอง สว.(ป.) สภ.บานตาก จว.ตาก *

523 ร.ต.ท. ธนกฤต  ประดาพลล รอง สว.(ป.) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค *

524 ร.ต.ท. ธนวัฒน วาสนาปญญาภากุล รอง สว.(ป.) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค *

525 ร.ต.ท. ประสูติ  เสรี รอง สว.(ป.) สภ.บางกระทุม จว.พิษณุโลก

526 ร.ต.ท. พุฒ  ลําใย รอง สว.(ป.) สภ.ทาปลา จว.อุตรดิตถ

527 ร.ต.ท. ไพโรจน  เมณฑกูล รอง สว.(ป.) สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค

528 ร.ต.ท. มานพ  ลําอิน รอง สว.(ป.) สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ *

529 ร.ต.ท. ลําพอง  เตี้ยมฉายพันธ รอง สว.(สส.) สภ.บานไร จว.อุทัยธานี *

530 ร.ต.ท. วัลลภ  โพธิสาวัง รอง สว.(ป.) สภ.บางระกํา จว.พิษณุโลก *

531 ร.ต.ท. สมพร  การะเกตุ รอง สว.(ป.) สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร *

532 ร.ต.ท. สมรัส  ไตรวิทยธีรานนท รอง สว.(สส.) สภ.แมทอ จว.ตาก

533 ร.ต.ท. สังวรณ  ชางสมบุญ รอง สว.(ป.) สภ.แมสอด จว.ตาก *

534 ร.ต.ท. สัมฤทธิ์  เนียมสุวรรณ รอง สว.(ป.) สภ.บานโคก จว.เพชรบูรณ *

535 ร.ต.ท. สาโรช  พฤกษวิบูลย รอง สว.(สส.) สภ.บานแยง จว.พิษณุโลก *

536 ร.ต.ท. สุรพล  อุนจันทร รอง สว.(ป.) สภ.บางกระทุม จว.พิษณุโลก *

537 ร.ต.ท. สุวิกย  จีนเขตกรณ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองอุทัยธานี จว.อุทัยธานี *

538 ร.ต.ท. เอกลักษณ เปลงวาจาประเสริฐ รอง สว.(ป.) สภ.หนองกรด จว.นครสวรรค

539 ร.ต.ต. ประจักษ  พุมฉัตร รอง สว.(ป.) สภ.คลองขลุง จว.กําแพงเพชร *

540 ร.ต.ต. พยุง  ไชยตนเทือก รอง สว.(ป.) สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ *

541 ร.ต.ต. พัฒนไตรภพ  สิงหนาท รอง สว.(ป.) สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ *

542 ร.ต.ต. มนูญ  แตงนอย รอง สว.(ป.) สภ.หนองกรด จว.นครสวรรค *

543 ร.ต.ต. สมศักดิ์  นิติวรรธนะธาดา รอง สว.(ป.) สภ.บานตาก จว.ตาก *

544 ร.ต.ต. สะเทื้อน  ซื่อสัตย รอง สว.(ป.) สภ.วังหวา จว.พิจิตร *

545 ร.ต.ต. สุพล  สิทธิตัน รอง สว.(ป.) สภ.อุมผาง จว.ตาก *

546 ด.ต. เกรียงไกร  ขวางไชย ผบ.หมู (ป.) สภ.หวยคต จว.อุทัยธานี

547 ด.ต. เกษม  แสนเปา ผบ.หมู (ป.) สภ.บานตาก จว.ตาก

548 ด.ต. ชาตรี  ดาวเรือง ผบ.หมู (ธร.) สภ.อุมผาง จว.ตาก

549 ด.ต.หญิง บานชื่น  นาคะวิจิตร ผบ.หมู (ป.) สภ.น้ําหมัน จว.อุตรดิตถ

550 ด.ต. บุญธรรม  ดวงบุปผา ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี
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551 ด.ต. วัฒนธรรม  ยศปญญา ผบ.หมู (ป.) สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก

552 ด.ต. วิวรรธน  สีดา ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.๖

553 ด.ต. ศุภกร  สุยะผัน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองตาก จว.ตาก

554 ด.ต. สมนึก  พุมเกตุสิริ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ

555 ด.ต. สุชาติ  ถมปทม ผบ.หมู (สส.) สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ

556 ด.ต. สุวิชา  เพียงตา ผบ.หมู (ป.) สภ.เดนเหล็ก จว.อุตรดิตถ
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557 พ.ต.ท. เฉลิมพล  จิตรบรรจง รอง ผกก.ป.สภ.บานแหลม จว.เพชรบุรี

558 พ.ต.ท. พรพจน  สุวรรณศรี รอง ผกก.สส.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม

559 พ.ต.ท. วรรณนพ  หนูเสง รอง ผกก.สส.สภ.สํารอง จว.กาญจนบุรี

560 พ.ต.ท. สมเดช  สกุณา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทายาง จว.เพชรบุรี

561 พ.ต.ท. สานิต  ชินจอหอ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม จว.สมุทรสงคราม

562 พ.ต.ท. อดิศร  ศรีมหันต รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ

563 พ.ต.ท. คีรินทร  วงศศศิธร สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี

564 พ.ต.ท. ฉลองชัย  ศรีวิบูลย สว.อก.สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี

565 พ.ต.ท. เชาว  พิทักษผลไพศาล สว.(สอบสวน) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม

566 พ.ต.ท. นฤตย  หนูมี สว.อก.สภ.บางสะพานนอย จว.ประจวบคีรีขันธ

567 พ.ต.ท. บุญเรือน  บุญเส็ง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

568 พ.ต.ท. เปรมชัย  สระพัง สว.สส.สภ.หนองหญาปลอง จว.เพชรบุรี

569 พ.ต.ท. เริงศักดิ์  สีลง สว.กลุมงานสอบสวน บก.สส.ภ.7

570 พ.ต.ท. วสรรค  แสงเทศ สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี

571 พ.ต.ท. วิเชียร  ทะนอม สว.(สอบสวน) สภ.ศรีประจันต จว.สุพรรณบุรี

572 พ.ต.ท.หญิง สมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร

573 พ.ต.ท. สินทร  ไชยรบ สว.กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ

574 พ.ต.ต.หญิง นริศรา  แตสุขะวัฒน สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี *

575 ร.ต.อ. กิติภูมิ  เทียมทอง รอง สวป.สภ.หนองหญาปลอง จว.เพชรบุรี *

576 ร.ต.อ. จําลอง  จําปารัตน รอง สว.(ป.) สภ.วัดเพลง จว.ราชบุรี *

577 ร.ต.อ. เจริญ  เอรัสสะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แกงกระจาน จว.เพชรบุรี

578 ร.ต.อ. เชน  แกวอินทร รอง สว.(ป.) สภ.หนองหญาปลอง จว.เพชรบุรี *

579 ร.ต.อ. บุญพรักษ  ศรีทองคํา รอง สว.(ป.) สภ.วัดเพลง จว.ราชบุรี *

580 ร.ต.อ. ประพัฒน  พงษเหลาขํา รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี จว.สุพรรณบุรี *

581 ร.ต.อ. พรเทพ  ทองคําพงษ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม จว.สมุทรสงคราม *

582 ร.ต.อ. พิสิทธิ์  สุมนรัตน รอง สว.(ป.) สภ.บานแพว จว.สมุทรสาคร *

583 ร.ต.อ. มานพ  ประชากุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาเรือ จว.กาญจนบุรี

584 ร.ต.อ. แมน  ศรีสวัสดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ําปราณ จว.ประจวบคีรีขันธ *

585 ร.ต.อ. วันชัย  นอมรักษา รอง สว.(จร.) สภ.เขายอย จว.เพชรบุรี *

586 ร.ต.อ. วิชาญ  คงถาวร รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร *

587 ร.ต.อ. วินัย  ศรีเจริญ รอง สว.(ป.) สภ.สามกระทาย จว.ประจวบคีรีขันธ *
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588 ร.ต.อ. วิโรจน  ชุมชื่น รอง สว.(ป.) สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี *

589 ร.ต.อ. วิลาศ  อุทะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหญา จว.กาญจนบุรี

590 ร.ต.อ. สถิตยพงษ  บูรณากาญจน รอง สวป.สภ.หนองหญาไซ จว.สุพรรณบุรี

591 ร.ต.อ. สมควร  พวงผิว รอง สว.(สส.) สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี *

592 ร.ต.อ. สมหมาย  สมศรี รอง สวป.สภ.ลาดหญา จว.กาญจนบุรี *

593 ร.ต.อ. สําราญ  คุมครอง รอง สว.(ป.) สภ.เขายอย จว.เพชรบุรี *

594 ร.ต.อ. เสนาะ  กัลยาณะการี รอง สวป.สภ.โพหัก จว.ราชบุรี *

595 ร.ต.อ. อนุรักษ  นิยมเวช รอง สว.(ป.) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม *

596 ร.ต.อ อาวรณ  เขียวไปรเวช รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามกระทาย  จว.ประจวบคีรีขันธ

597 ร.ต.อ. อํานาจ  อดกลั้น รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี

598 ร.ต.ท. กําพล  กะหมาย รอง สว.(ป.) สภ.หวยกระเจา จว.กาญจนบุรี *

599 ร.ต.ท. ทวี  ศรนรินทร รอง สว.(ป.) สภ.หนองหญาปลอง จว.เพชรบุรี *

600 ร.ต.ท. ธีระยุทธ  ทองพันธ รอง สว.(ป.) สภ.บานยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ

601 ร.ต.ท. นิทัศน  ศรีวรรณทอง รอง สว.(ป.) สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ *

602 ร.ต.ท. บุญชู  หัตถกิจ รอง สว.(จร.) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี *

603 ร.ต.ท. พรชัย  เรืองสิทธิชัย รอง สว.(ป.) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี *

604 ร.ต.ท. ไพฑูรย  ศุภสุวรรณ รอง สว.(สส.) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี *

605 ร.ต.ท. เมษา  ทวีพงษ รอง สว.(จร.) สภ.บานโปง จว.ราชบุรี *

606 ร.ต.ท. วีรวุธ  บุญรอด รอง สว.(ป.) สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม

607 ร.ต.ท. สมบูรณ  แสงนอย รอง สว.(ป.) สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี *

608 ร.ต.ท. สามารถ  พันธุภักดี รอง สว.(จร.) สภ.ทาเรือ จว.กาญจนบุรี *

609 ร.ต.ท. เสนาะ  อวนเกลี้ยง รอง สว.(ป.) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี *

610 ร.ต.ต. กิตติ  แกวประดิษฐ รอง สว.(จร.) สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี *

611 ร.ต.ต. ขจร  คีรีนิล รอง สว.(ป.) สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ *

612 ด.ต. โกสนธิ์  กาวชู ผบ.หมู (ป.) สภ.สามกระทาย จว.ประจวบคีรีขันธ

613 ด.ต. ทวีศักดิ์  รัตนชัย ผบ.หมู (ป.) สภ.บานแพว จว.สมุทรสาคร

614 ด.ต.หญิง ปทุม  โพธิ์เงิน ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี

615 ด.ต. ประยูร  ไหลลน ผบ.หมู (ป.) สภ.บานแพว จว.สมุทรสาคร

616 ด.ต. ปวินทวิชช  กาญจนกิจขจร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี

617 ด.ต. พล  พลายสถิตย ผบ.หมู (ป.) สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ

618 ด.ต. สุนทร  มะโนวัฒนา ผบ.หมู (ป.) สภ.บางแพ จว.ราชบุรี

619 ด.ต. อเนก  แสงอินทร ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงคลี จว.สุพรรณบุรี
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620 พ.ต.อ. สิทธิชัย  นันทรัตนกุล ผกก.ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.8 **

621 พ.ต.อ. อรุณ  รมสีนวล ผกก.กลุมงานสอบสวน บก.สส.ภ.๘ ***

622 พ.ต.ท. เกรียงไกร โพธิประสิทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.เขาพนม จว.กระบี่

623 พ.ต.ท. ชาคเรศ  ฤกษมาก รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ละอุน จว.ระนอง

624 พ.ต.ท.หญิง ธัญนันท  รัตนพงษ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
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625 พ.ต.ท. บุญสง  ขวัญซาย รอง ผกก.ป.สภ.พนม จว.สุราษฎรธานี

626 พ.ต.ท.หญิง ปริญดา  สุปนตี รอง ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๘

627 พ.ต.ท. พรชัย  ศรีแดงบุตร รอง ผกก.กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๘

628 พ.ต.ท. พรศักดิ์  พิทยารัตน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไชยา จว.สุราษฎรธานี

629 พ.ต.ท. รัชภูมิ  เภารอด รอง ผกก.สส.สภ.โคกกลอย จว.พังงา

630 พ.ต.ท. วุธ  วรรษาวุธ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช

631 พ.ต.ท. สุนทร  ไกกอ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง

632 พ.ต.ท. อาวุธ  ชูจิต อาจารย (สบ.๓) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.๘

633 พ.ต.ท. ประกิจ นิโครธา สวป.สภ.ตะกั่วปา จว.พังงา

634 พ.ต.ท. ภักดี กาญจนภักดิ์ สว.สภ.เกาะกลาง  จว.กระบี่

635 พ.ต.ท. วิเชียร จันทรเกิด สว.ธร.สภ.บานตาขุน จว.สุราษฎรธานี

636 พ.ต.ท. สายัณห  ยวนบุญหลิม สว.ธร.สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร

637 พ.ต.ท. สิงหหล  วิโรจนกุล สว.(สอบสวน)สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

638 พ.ต.ท. สุมล  จักรมานนท สวป.สภ.สวี จว.ชุมพร *

639 พ.ต.ท. อารมณ น้ําใจสุข สว.อก.สภ.สลุย จว.ชุมพร

640 ร.ต.อ. ทักษจพล  ไชยมณี รอง สว.(สส.) สภ.ละแม จว.ชุมพร *

641 ร.ต.อ. ธนุ เกษกุล รอง สว.(ป.) สภ.อาวลึก จว.กระบี่ *

642 ร.ต.อ. ประวัติ  กรมโยธา รอง สว.สส.สภ.ทายเหมือง จว.พังงา *

643 ร.ต.อ. ไพโรจน  สุวรรณโชติ รอง สว.(ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช *

644 ร.ต.อ. ระวิ   โกมัย รอง สว.(ป.) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช *

645 ร.ต.อ. วินัย  ใจจงวัฒนโชติ รอง สว.(ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต *

646 ร.ต.อ. วิราฎร  ดวงเกิด รอง สวป.สภ.พะโตะ จว.ชุมพร *

647 ร.ต.อ. สันติชัย  รัตนวิโรจน รอง สว.(ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช *

648 ร.ต.อ. สุชัด  กลับวิลา รอง สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช

649 ร.ต.อ. สุระเดช สงเคราะห  รอง สว.(ป.) สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร *

650 ร.ต.อ. องอาจ  สอนนุชา รอง สว.(ป.) สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี *

651 ร.ต.อ. อรุณ  แดงมณี รอง สว.(ป.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร *

652 ร.ต.ท. คงเดช  ทิพยบุญทรัพย รอง สว.(สส.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร

653 ร.ต.ท. จิรวัฒน จงแจงกลาง รอง สว.(ป.) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช

654 ร.ต.ท. บุญลือ  สามงามยา รอง สว.(จร.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต

655 ร.ต.ท. ปยะ  สถาวร รอง สว.(ป.) สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช

656 ร.ต.ท. วินท  เทพยศ รอง สว.(สส.) สภ.จุฬาภรณ จว.นครศรีธรรมราช *

657 ร.ต.ท. สัมพันธ  หญีตภู รอง สว.(สส.) สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร

658 ร.ต.ท. อดิศัย  วังบุญคง รอง สว.(ป.) สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช

659 ร.ต.ต. ชาญชัย  อเนกประสงคกุล รอง สว.(ป.) สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร *

660 ร.ต.ต. นันทิพัฒน  ชัยคงสถิตย รอง สว.(ป.)สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช

661 ร.ต.ต. สิงหชัย  วิเชียร รอง สว.(ป.) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช *

662 ด.ต. เกตุ  ศิริอุตร ผบ.หมู (ป.) สภ.ละอุน จว.ระนอง
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663 ด.ต. โชคชัย  ศรีแกว ผบ.หมู(ป.) สภ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช

664 ด.ต. ธนากร เอี๋ยวภูเก็ต ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต

665 ด.ต. นิศักดิ์  ทรัพยจีน ผบ.หมู (ป.) สภ.ทุงตะโก จว.ชุมพร

666 ด.ต. ประสิทธิ์ ใบเต ผบ.หมู(ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่

667 ด.ต. เมธา  ทิพยรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.ทายเหมือง จว.พังงา

668 ด.ต. สกุล สกุลทับ ผบ.หมู (จร.) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต
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669 พ.ต.อ. ณรงคยศ  อุณหบัณฑิต รอง ผบก.ภ.จว.สตูล

670 พ.ต.อ. เดชา  กาญจนโสรัตน ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.สส.ภ.๙ **

671 พ.ต.ท. กรกช  พันธรักษ รอง ผกก.ป.สภ.ธารโต จว.ยะลา

672 พ.ต.ท. ชยุต  อารีบําบัด รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา

673 พ.ต.ท. ชํานาญ  เจริญมาก รอง ผกก.สส.สภ.ปาพะยอม จว.พัทลุง

674 พ.ต.ท. ชินภัทร  เมืองจันทร สว.อก.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา

675 พ.ต.ท. มานพ  คงชวย สวป.สภ.ฉลุง จว.สตูล

676 พ.ต.ท. เอกชัย  สีดํา สว.กก.ซถ.๑ บก.สส.จชต.

677 ร.ต.อ. กระจาง  ใจโต รอง สวป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา

678 ร.ต.อ. กั้น  อวะภาค รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๙ *

679 ร.ต.อ. เขตต  กิ้มอั้น รอง สว.(อก.) ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๙ *

680 ร.ต.อ. จิรกิตต  สุธากุล รอง สว.(อก.) ภ.จว.สงขลา *

681 ร.ต.อ. ปรีชา  ราชโยธา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส *

682 ร.ต.อ. วิชัย  จันทะสะเร รอง สว.(ป.) สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา *

683 ร.ต.อ. ศุภชัย  ขวัญมนิจ รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙ *

684 ร.ต.อ. สมภพ  ชุมพาที รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง *

685 ร.ต.อ. สําเร็จ  วระกาญจน รอง สว.(ป.) สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง *

686 ร.ต.อ. สุเทพ  มะลิแกว รอง สว.(ป.) สภ.ปาพะยอม จว.พัทลุง *

687 ร.ต.ท. โกวิท  อรุณวงศ รอง สว.(ป.) สภ.คลองแงะ จว.สงชลา *

688 ร.ต.ท. คลอง  นวลทอง รอง สว.(สส.) สภ.นาโยง จว.ตรัง

689 ร.ต.ท. ทวีศักดิ์  ปรเมษฐานุวัฒน รอง สว.(ป.) สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา *

690 ร.ต.ท. นิรัตน  อุไรรัตน รอง สว.(ป.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา

691 ร.ต.ท. บุญให  เลื่อนแปน รอง สว.(ป.) สภ.ลําปา จว.พัทลุง *

692 ร.ต.ท. ประพันธ  ขวัญทองเย็น รอง สว.(ป.) สภ.นาโยง จว.ตรัง

693 ร.ต.ท. ปรีชาพงษ  อินทองปาล รอง สว.(ป.) สภ.ปาพะยอม จว.พัทลุง *

694 ร.ต.ท. มนตรี  เจะแว รอง สว.(ป.) สภ.ลําใหม จว.ยะลา

695 ร.ต.ท. มนูญ  แสงสุวรรณ รอง สว.(สส.) ตรวจพิสูจนและเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สส.จชต. *

696 ร.ต.ท. สามารถ  กงอุบล รอง สว.(ป.) สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง

697 ร.ต.ท. สาวิตร  สุวรรณะ รอง สว.(ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา *

698 ร.ต.ท. สุชาติ  สุขยัง รอง สว.(ป.) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา

699 ร.ต.ท. หิรัญ  มาลิกัน รอง สว.(สส.) สภ.ฉลุง จว.สตูล *
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700 ร.ต.ท. อรัณ  นพรัตน รอง สว.(อก.) ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙

701 ร.ต.ท. อะสัน  หวันชิตนาย รอง สว.(คผศ.) สภ.ฉลุง จว.สตูล

702 ร.ต.ท. อํานาจ  เรืองยิ่ง รอง สว.(ป.) สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง

703 ร.ต.ต. ประเสริฐ  เฉียบแหลม รอง สว.(สส.) สภ.ทุงหวา จว.สตูล *

704 ด.ต. กมล  มุสิกพันธุ ผบ.หมู(ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา

705 ด.ต. กระจาง  มณีคง ผบ.หมู(ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา

706 ด.ต. ถนัด  สังขนอย ผบ.หมู(ป.) สภ.หวยปลิง จว.สงขลา

707 ด.ต. ทวีพล  แสงสวาง ผบ.หมู(จร.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง

708 ด.ต. นพดล  ภักดีบุรี ผบ.หมู(ป.) สภ.คลองหอยโขง จว.สงขลา

709 ด.ต. นิธินันท  สิงหเกลี้ยง ผบหมู กก.สืบสวน ๑ บก.สส.ภ.๙

710 ด.ต. ปรีชา  แสงงาม ผบ.หมู(ป.) สภ.มวงงาม จว.สงขลา

711 ด.ต. วิรัตน  จันทฤทธิ์ ผบ.หมู(ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา

712 ด.ต. สมคิด  อินทรภักดิ์ ผบ.หมู(ปท.) สภ.ลําปา จว.พัทลุง

713 ด.ต. สมภพภักดิ์  ไชยทองรักษ ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง

714 พ.ต.อ. เลิศศักดิ์   แสนสุทธิ รอง ผบก.รฟ.

715 พ.ต.อ. สุวัฒน  อินทสิทธิ์ รอง ผบก.ปทส.

716 พ.ต.อ.หญิง วาทินี  อนุกูล ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. **

717 พ.ต.ท. พลอย  แสงสาย รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปอศ.

718 พ.ต.ท. ศรีรัชพล  คาขาย รอง ผกก.1 บก.ปทส.

719 พ.ต.ท. สมลักณศรี  รัตนวิไล รอง ผกก.2 บก.รน.

720 พ.ต.ท. สุวิทย  เลาประเสริฐสุข รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ.

721 พ.ต.ท. อธิคม อภิชยนุกูลกิจ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ปปป. 

722 พ.ต.ท. ผล  เจริญผล สว.ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ.

723 พ.ต.ท.หญิง ภาวิณี   ทัศนียกุล สว.ฝอ.9 บก.อก.บช.ก.

724 พ.ต.ท. สุรพงษ  วรรณพินิจ สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.5 กก.5 บก.รน.

725 ร.ต.อ. จรัส  อุนรั้ว รอง สว.(ป.ทางน้ํา) ส.รน.2 กก.7 บก.รน. *

726 ร.ต.อ. ชินโชติ   รวิรัตชนะเดช รอง สว.(อก.) ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. *

727 ร.ต.อ. ณัฐดนัย   ลอยคลัง รอง สว.(สอบสวน) ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ.

728 ร.ต.อ. ธนาเวช ภูมาก รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ.

729 ร.ต.อ. นิทัศน  กนกลาวัณย รอง สว.กก.3 บก.ปอศ. *

730 ร.ต.อ. บุญเหลือ  ชุมวงษ รอง สว.(ป.ทางน้ํา) กรต.บก.รน. *

731 ร.ต.อ. ประยงค ศิริเบญจวรรณ รอง สว.(ป) กก.4 บก.ป. *

732 ร.ต.อ. ประเวศ  มีจันทร รอง สว.(ป.ทางน้ํา) ส.รน.4 กก.7 บก.รน. *

733 ร.ต.อ. วิชัย  อนุนิวัฒน รอง สว.(ป.) ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. *

734  ร.ต.อ. วิเชียร  ชมชื่น รอง สว.(ป.) กก.5 บก.ปทส. *

735 ร.ต.อ. วิเชียร ชวงโชติ รอง สว.(ป) กก.1 บก.ป. *

736 ร.ต.อ. สนิท  อุเทนสุต รอง สว.(อก.) ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. *

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
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737 ร.ต.อ. สมพร  วงศมณี รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปทส. *

738 ร.ต.อ. สุชาติ  สุดสวาสดิ์ รอง สว.กก.3 บก.ปอท.

739 ร.ต.อ. สุภิศักดิ์ พลอยออง รอง สว.(ป) กก.1 บก.ป. *

740 ร.ต.อ. สุรชัย  เลิศสุขสมบัติ รอง สว.(ป.) กปภ.บก.ทล. *

741 ร.ต.อ. อธิพัฒน  อนันทพรหมมา รอง สว.(ป.) ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. *

742 ร.ต.อ. อรุณ  เลี่ยมนาค รอง สว.(ป.ทางน้ํา) ส.รน.5 กก.4 บก.รน. *

743 ร.ต.อ. อํานาจ  สังวาลยเงิน รอง สว.(ป.ทางน้ํา) ส.รน.5 กก.5 บก.รน. *

744 ร.ต.อ. อิทธิศักดิ์  ตันเจริญ รอง สว.(ป.ทางน้ํา) ส.รน.5 กก.5 บก.รน. *

745 ร.ต.ท. จิรทีปต   วิสุทธิ์ รอง สว.(ป.) ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. *

746 ร.ต.ท. ทวีป  แดงมณี รอง สว.(ป.) ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล.

747 ร.ต.ท. ประเสริฐ  ศรีพิมาย รอง สว.(ป.) กก.6 บก.ปปป. *

748 ร.ต.ท. อุบล  ตะนะภักดิ์ รอง สว.(อก.) ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. *

749 ร.ต.ต. สัมพันธ  แกวประสพ รอง สว.(ป.) ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. *

750 ด.ต. ธณโชติ  ศิริกรโสภณกุล ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.ก.

751 ด.ต. ธิติ   เอี่ยมอาษา ผบ.หมู ส.รน.1 กก.4 บก.รน.

752 ด.ต.หญิง พรรณี  ทรัพยประเสริฐ ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ.

753 ด.ต. พีระพล  ขันหาญศึก ผบ.หมู กก.๓ บก.ปปป.

754 ด.ต. วีระ  บุตรบัว ผบ.หมู ส.รน.5 กก.5 บก.รน.

755 พล.ต.ต. ชยพจน  หาสุณหะ ผบก.ขส.บช.ปส.

756 พ.ต.ท. วิวอน  บุญคงมา รอง ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.1

757 พ.ต.ท.หญิง สิริวรัญญา  ละมูลพันธ รอง ผกก.ฝายปองกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส.

758 พ.ต.ท. บุญสง  ศิลปวานิชย สว.กก.3 บก.สกส.บช.ปส.

759 พ.ต.ท. วีระพงษ  คําทะริ สว.ฝายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส.

760 พ.ต.ต. เสถียร  ทนานิน สว.กก.2 บก.สกส.บช.ปส. *

761 ร.ต.อ.หญิง ประภาพรรณ  กิติบุญญา รอง สว.ฝอ.บก.สกส.บช.ปส. *

762 ร.ต.ท. กิตติพล  สุขบัวแกว รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปส.4

763 ร.ต.ท. นิรัตน  พุทธาโร รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปส.4

764 ร.ต.ท. สําราญ  นะราริด รอง สว.(ป.) กลุมงานการขาว บก.ขส.บช.ปส.

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล

765 พ.ต.ท. กฤตภาส  สัมมาพรต รอง ผกก.4 บก.ส.3

766 พ.ต.ท. วิวัฒน  พิทักษ รอง ผกก.กลุมงานวิเคราะหขาวการกอการรายสากล บก.ส.4

767 พ.ต.ท. อมรพงศ  สมนาวรรณ รอง ผกก.ฝายกิจการตางประเทศ บก.อก.บช.ส.

768 พ.ต.ท. ฐกฤต  กุลลิขิตกุศล ประจํา (สบ 2) บช.ส.

769 พ.ต.ท. วัลลภ  พงษนัยรัตน สว.กก.3 บก.ส.1

770 พ.ต.ท. สุขเนตร  เสนวงษ สว.กก.4 บก.ส.1

771 พ.ต.ท.หญิง สุวรรณา  นุมดี สว.ฝายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส.

772 พ.ต.ท. เอนก  จงธรรมสุขยิ่ง สว.กลุมงานวิเคราะหขาวความมั่นคงของสถาบัน บก.ส.4

กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
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773 ร.ต.อ. ธนู  ประหยัด รอง สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. *

774 ร.ต.อ. ธีภพ  อนันทภูมิมา รอง สว.(สส.) กก.4 บก.ส.1 *

775 ร.ต.อ. ประสิทธิ์  ลมสูงเนิน รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ส.1 *

776 ร.ต.อ. พชร  ไกยวงศ รอง สว.(สส.) กก.6 บก.ส.1 *

777 ร.ต.อ. อนันต  จันทรัตน รอง สว.(สส.) กก.5 บก.ส.1 *

778 ร.ต.อ. อนันต  ศรีทองเย็น รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 *

779 ร.ต.อ. อภิชาติ  เกตุอุดม รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 *

780 ร.ต.ท. ประสิทธิ์  นุกูล รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ส.1

781 ร.ต.ท. สังคม  เทียมมณีรัตน รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ส.1 *

782 ร.ต.ต. รณกร  ทรัพยเมืองพันธ รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ส.1 *

783 ด.ต. มานิตย  ศรีทอง ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

784 พ.ต.ท.หญิง รัชนี  แชมชอย รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สตม.

785 พ.ต.ท.หญิง อภิรดี  ปราสาททรัพย รอง ผกก.สส.ปป.บก.ตม.2

786 ร.ต.อ. คฑาภัท  ศรีสุข รอง สว.(อก) ศฝร.ตม. *

787 ร.ต.อ. ชินภัทร  เสลาคุณ รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4

788 ร.ต.อ.หญิง เยาวรักษ  พันธุงาม รอง สว.(อก.) ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 *

789 ร.ต.อ.หญิง ระเบียบ  วอลดัน รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3

790 ร.ต.อ. สํารอง  สะเดา รอง สว.(ป.) ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 *

791 ร.ต.อ.หญิง อรษา  เชี่ยวเวช รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1

792 ร.ต.ท.หญิง อุษณีย  นิลโสภา รอง สว.(อก.) ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 *

793 ด.ต.หญิง นุสรา  หาสนาม ผบ.หมู กก.1 บก.ตม.1

794 ด.ต. มนตชัย  มีนิล ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3

795 ด.ต. วัชรวิทย  กิตติพงศเดช ผบ.หมู ตม.จว.ลําปาง บก.ตม.5

796 ด.ต. สมนึก  วรวลัญช ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดานตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

797 พล.ต.ต. สมเกียรติ   เนื้อทอง ผบก.สสน.บช.ตชด.

798 พ.ต.อ. คํามูล  ปนทะวัง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ***

799 พ.ต.ท. บารมี  อําไพพิศ รอง ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.

800 พ.ต.ท.หญิง สวยสม  บุญโนนแต รอง ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.

801 พ.ต.ท. เชิด  เรืองสุขสุด ผบ.รอย (สบ ๒) กก.ตชด.21

802 พ.ต.ท. ณฐกร  อินถานะ ผบ.รอย (สบ 2) กก.ตชด.32

803 พ.ต.ท. ธาดา  มานิตย ผบ.รอย (สบ 2) กก.ตชด.๔๔ *

804 พ.ต.ท. ปญญา  วองไว ผบ.รอย กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

805 พ.ต.ท. พิชิต  วงศนาดี สว.กก.ตชด.๓๓ 

806 พ.ต.ท. สมพล   โสภาสาย สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค๓ *

807 พ.ต.ท. สุทธิพันธ    แสงศรีจันทร สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
808 พ.ต.ท. อภิชาติ  ไชยลาม ครู (สบ.๒) กก.ตชด.32 *

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
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809 ร.ต.อ. จรูญ  ชูทอง ผบ.มว.กก.ตชด.๔๒ *

810 ร.ต.อ. เจริญ  สัตยพันธ ผบ.มว.กก.ตชด.๑๔

811 ร.ต.อ. เดโช  อุนทรีจันทร รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ *

812 ร.ต.อ. ธวัช  วิโรจน รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๓ *

813 ร.ต.อ. ธวัชชัย  ยาสมุทร ผบ.มว.กก.ตชด.๓๑

814 ร.ต.อ. ธวัชชัย  ศรีวิชัย ผบ.มว.กก.ตชด.๓๑

815 ร.ต.อ. นันทพงศ  พัฒณธัญญา รอง สว.ศอพ.บช.ตชด.

816 ร.ต.อ. นิคม  เตจาคํา ผบ.มว.กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. *

817 ร.ต.อ. บรรจง  รอดกลิ่น รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๑ *

818 ร.ต.อ. บุญเยี่ยม  แตแดงเพชร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๓ *

819 ร.ต.อ. ประกาศ  จงกล ผบ.มว.กก.ตชด.๓๓

820 ร.ต.อ. ประพัฒ  บุญมรกต รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๑ *

821 ร.ต.อ. ปลอบ  จันทรแกว ผบ.มว.กก.ตชด.๔๓

822 ร.ต.อ. เผาพันธุ  ทุนกาศ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒ *

823 ร.ต.อ. พิชัย  ภูนาโคก รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๓ *

824 ร.ต.อ. ภิรมย  สงัดศรี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๑ *

825 ร.ต.อ. ยงยุทธ  แสงทอง รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ *

826 ร.ต.อ. รัตนไตร  ใจอินสม ผบ.มว.กก.ตชด.๓๓

827 ร.ต.อ. วิชัย  คงมัยลิก รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ *

828 ร.ต.อ. วินิตย  จันทสุวรรณ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ *

829 ร.ต.อ. วิโรจน  มณีวรรณ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๑ *

830 ร.ต.อ. วิโรจน  สงวนโสภณ รอง สว. กก.ตชด.๓๓

831 ร.ต.อ. วิสุทธิ์  บุญมี รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ *

832 ร.ต.อ. วีระพงศ  อนจันทร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ *

833 ร.ต.อ. สมเพชร  ธุระวงศ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒ *

834 ร.ต.อ. สมภพ  บุญแทน ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ *

835 ร.ต.อ. สมศักดิ์  หนูเพชร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๑ *

836 ร.ต.อ. สลิด  รวงกระโทก ผบ.มว.กก.ตชด.๒๑ *

837 ร.ต.อ. สังวร  แกวปนมา รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒ *

838 ร.ต.อ. สํารวย  ไชยเจริญ รอง สว. กก.ตชด.๓๒ *

839 ร.ต.อ. สําราญ  ลางหลา รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. *

840 ร.ต.อ. สําเริง  ดวงพลออน รอง สว.กก.ตชด.๑๑

841 ร.ต.อ. สินชัย  ดอกหอม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒ *

842 ร.ต.อ. สุชาติ  โสภา รอง สว. กก.ตชด.๒๑

843 ร.ต.อ. สุมล  คงชัย ผบ.มว.กก.ตชด.๔๒ *

844 ร.ต.อ. สุรยุทธ  แดงกระจาง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๔ *

845 ร.ต.อ. สุวรรณ  เชิดสกุล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๒ *

846 ร.ต.อ. ไสว   เถื่อนสมบัติ ผบ.มว.(สบ 1) กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
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847 ร.ต.อ. หฤษฏ  สมาหารพันธุ รอง สว. ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔

848 ร.ต.อ. หิรัญ  จันทรทอง รอง สว.(ป.) กก.ตชด. ๔4 *

849 ร.ต.อ. อติคุณ  จิ๋วโคราช รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑ *

850 ร.ต.อ. อารี  ใจเปยม รอง สว.(ป.) กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. *

851 ร.ต.อ. อําพันธ  เขียวประดิษฐ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๓ *

852 ร.ต.ท. จรัญ  จอมอินทร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒

853 ร.ต.ท. เฉลิม  ผิวผอง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ *

854 ร.ต.ท. ชาตรี  นาวิน รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒ *

855 ร.ต.ท. ทรงพันธ  ระเหม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ *

856 ร.ต.ท. ทิวัตถ  เขื่อนเพชร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒ *

857 ร.ต.ท. นิรันดร  ลิมสวัสดิ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔

858 ร.ต.ท. บัญชา  บริบูรณ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒ *

859 ร.ต.ท. พงษศักดิ์  ขัติยะ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒

860 ร.ต.ท. เพิ่มศักดิ์  สุฤทธิ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒ *

861 ร.ต.ท. ไพศาล  พรหมสังข รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔

862 ร.ต.ท. ภิภพ       ใบศล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๓ *

863 ร.ต.ท. เรืองศักดิ์  ขอนพิกุล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒ *

864 ร.ต.ท. วิชัย  อุมาจิ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๓ *

865 ร.ต.ท. ศุภชัย  อางแกว รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๔ *

866 ร.ต.ท. สมเกียรติ  คณาวัลย รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๓

867 ร.ต.ท. สมเกียรติ  แวนพรหม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒ *

868 ร.ต.ท. สุเทพ  ริลา รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๓ *

869 ร.ต.ท. อภัย  วงษแกว รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ *

870 ร.ต.ต. ทศพล  คําหลา รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๓ *

871 ร.ต.ต. นิรันดร  แซหลิ่ว รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ *

872 ร.ต.ต. ประสาร  อินทรมนตรี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๓ *

873 ร.ต.ต. พรอมพงศ  แกวสุวรรณ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๓ *

874 ร.ต.ต. ยงยุทธ  บุญประกอบพร รอง สว.(ป.) กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. *

875 ร.ต.ต. ศรทนง  จันทรมานนท รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๓ *

876 ร.ต.ต. สุชาติ  ทหารไทย รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๓ *

877 ด.ต. กิตติ  ประวัง ผบ.หมู กก.ตชด.๓๒

878 ด.ต. คํามูล  ศรีจันทร ผบ.หมู กก.ตชด.๒๒

879 ด.ต. เฉลิม  การงาน ผบ.หมู กก.ตชด.๓๒

880 ด.ต. เฉลิม  มาสิกะ ผบ.หมู กก.ตชด.๔๔

881 ด.ต. ชมพู  ศรีโพนทอง ผบ.หมู กก.ตชด.๒๑

882 ด.ต. ชลวิทย  จันทรประทีป ผบ.หมู ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔

883 ด.ต.หญิง ชิณาภา พลอยพลาย ผบ.หมู กก.๒ บก.สอ.บช.ตชด.

884 ด.ต. ณรงค    ใจตรง ผบ.หมู กก.ตชด.๓๔
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885 ด.ต. ทวี  ปฐมชาติ ผบ.หมู กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.

886 ด.ต. ทินกร   พิชัยวัฒนกุล ผบ.หมู กก.ตชด.๓๒

887 ด.ต. เทียนชัย  จิ้นสุริวงษ ผบ.หมู ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑

888 ด.ต. นิคม  สายคํา ผบ.หมู กก.ตชด.๓๑

889 ด.ต. ประจักษ  ปจจัยโย ผบ.หมู กก.ตชด.๑๑

890 ด.ต. ประยงศักดิ์  วงคขันธุ ผบ.หมู กก.ตชด.๒๑

891 ด.ต. เปยมศักดิ์  ทองเกื้อ ผบ.หมู กก.ตชด.๔๓

892 ด.ต. พิเชษฐ  คุมหอม ผบ.หมู กก.ตชด.๑๑

893 ด.ต. พุทธชาติ  มหาสุขบุญวงศ ผบ.หมู กก.ตชด.๒๑

894 ด.ต. วัชรินทร  ทองทุม ผบ.หมู กก.ตชด.๑๑

895 ด.ต. วันชัย  โนนไกร ผบ.หมู กก.ตชด.๑๒

896 ด.ต. วิษณุ  ชัยชนะ ผบ.หมู กก.ตชด.๔๓

897 ด.ต. วีรศักดิ์  เพชรฤทธิ์ ผบ.หมู กก.ตชด.๔๒

898 ด.ต. ศราวุธ  ดีแปน ผบ.หมู กก.ตชด.๒๔

899 ด.ต. สมพงษ  ไตรกิ่ง ผบ.หมู กก.ตชด.๑๒

900 ด.ต. สมศักดิ์  ฟองสมุทร ผบ.หมู กก.ตชด.๒๔

901 ด.ต. สุทธิกร  พูลสวัสดิ์ ผบ.หมู กก.ตชด.๑๒

902 ด.ต. เสกสรรค  พรหมพิทักษ ผบ.หมู กก.ตชด.๒๑

903 พ.ต.ท.หญิง สุวิไล  พันธุเพ็ง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.

904 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์  ชูเศียร รอง สว.(ป.) ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 *

905 ด.ต.หญิง ฟารีดา  มะเกซง ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.3

906 ด.ต.หญิง อรชร  แสนซิว ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2

907 พ.ต.ท.หญิง รําไพพรรณ  สิริโพธิคุณ รอง ผกก.ฝทว.7 ทว.

908 พ.ต.ท. สมเกียรติ  อยูศิริ สว.ฝายฝกอบรม สฝจ.

909 ร.ต.ท. นิทัศน  ลือโฮง รอง สว.(อก.) พฐ.จว.แพร *

910 ร.ต.ต. ภูวิศ  เบญจพัชรกุล รอง สว.(อก.) พฐ.จว.แพร *

911 ด.ต.หญิง การเกตุ  ชํานาญศรี ผบ.หมู กชว.ศพฐ.3

912 ด.ต.หญิง ทัศนีย  วิชัยวงษ ผบ.หมู พฐ.จว.ชัยภูมิ

913 ด.ต. สุวสันต  มหาไม ผบ.หมู กสก.ศพฐ.5

914 ด.ต. เสกสิทธิ์  เนื่องกัลยา ผบ.หมู พฐ.จว.อุดรธานี

915 พ.ต.ท.หญิง ภัณฐิกา  นิติศรีวรกุล รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สทส.

916 พ.ต.ท.หญิง มณฑาทิพย  นาเมืองรักษ รอง ผกก.กลุมงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สส.

917 พ.ต.ท.หญิง สุนิสา  ทรงพร สว.กลุมงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย บก .สสท. *

918 ร.ต.อ. สายัณห  โพธิสุวรรณ รอง สว.(ทค.) ฝายการสื่อสาร 3 สส. *

919 ร.ต.อ. สุวัฒน  สิทธิประสงค รอง สว.(ทค.) ฝายการสื่อสาร 1 สส. *

สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ

สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว
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920 ร.ต.ท. เสรี  ยอดชวย รอง สว.(อก.) ฝอ.สส.

กองบัญชาการศึกษา

921 พล.ต.ต. สุรัตน  อรุณฤกษถวิล อาจารย (สบ6) กลุมงานอาจารย บช.ศ.

โรงเรียนนายรอยตํารวจ

922 พ.ต.อ. สมพงศ  อุทา ผกก.ฝายยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บก.อก.รร.นรต. **

923 พ.ต.ท.หญิง ธรรมภรณ  ธนวัฒนวงศธร อาจารย (สบ 3) กลุมงานคณาจารย คณะนิติวิทยาศาสตร รร.นรต.

924 พ.ต.ท. ทวี  โคตรภูธร สว.สํานักงานคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร รร.นรต.

925 พ.ต.ท. บรรจง  พิลาเคน สว.ฝายระบบสารสนเทศ สทว.รร.นรต.

926 พ.ต.ท. ประเสริฐ  อยูยอด อาจารย (สบ2) กลุมงานคณาจารย คณะตํารวจศาสตร รร.นรต.

927 พ.ต.ท. พิรสิทธิ์  ทองหยวก สว.ฝายบริหารงานวิจัย ศูนยบริการทางการศึกษา รร.นรต.

928 ร.ต.อ.หญิง มาลี  สุขสําราญ รอง สว.ฝายอํานวยการ บก.ปค.รร.นรต.

โรงพยาบาลตํารวจ

929 พ.ต.อ.หญิง สงศรี  รัตนมาลาวงศ รองศาสตราจารย (สบ 5) กลุมงานอาจารย วพ.รพ.ตร.

930 พ.ต.ท.หญิง ปราณี  อินทรทรียวงศ พยาบาล (สบ 3) กลุมงานศูนยสงกลับและรถพยาบาล รพ.ตร.

931 พ.ต.ท.หญิง เพชรสุดา  เริงจารุพันธ พยาบาล (สบ 3) ดร.รพ.ตร.

932 พ.ต.ท.หญิง สุชาดา  จินตกะวงค พยาบาล (สบ 2) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร.

933 ร.ต.อ. สมจิตร สิงหเสนี รอง สว.(ทค.) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. *

                   ตรวจแลวถูกตอง

   วาที่ พ.ต.อ.

                 (ธเนศ  ประทุมวัลย)

             ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ.

รอง ผกก.             พ.ต.ท.......................................................วันที่........../............/2562

สว.                    วาที่ พ.ต.ท.หญิง....................................วันที่........./............./2562

รอง สว.               ร.ต.อ................................ .....................วันที่........./............./2562

*     ไมสามารถรับประโยชนในการเสนอขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้น เปนกรณีพิเศษไดหมายเหตุ

       เนื่องจากครองยศเดิมไมครบตามหลักเกณฑที่กําหนดไว

**    ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรยศ พ.ต.อ. ซึ่งครองยศ พ.ต.อ. มาแลว ไมนอยกวา 3 ป ใหปรับ

       เปนระดับ ส.5 เปนกรณีพิเศษ แตยังคงไดรับเงินเดือนในอัตราเดิมที่เคยไดรับกอนที่จะมีการ

       ปรับระดับอัตราเงินเดือนเปนระดับ ส.5 เปนกรีพิเศษในขั้นที่ตรงกับระดับ ส.4 ปจจุบัน

 ***  ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรยศ พ.ต.อ. ซึ่งไมสามารถรับประโยชนในการปรับอัตราเงินเดือน 

       เปนระดับ ส.5 เปนกรณีพิเศษได เนื่องจากครองยศเดิมไมครบตามหลักเกณฑที่กําหนดไว

       โดยยังคงับเงินเดือนในอัตราเดิมที่เคยไดรับกอนที่จะมีการปรับระดับอัตราเงินเดือนดังกลาว
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