
บก. กก./สน./สภ.
พล.ต.ต. นรศักด์ิ เหมนิธิ บช.ก.
พล.ต.ต. อดิศร์ งามจติสุขศรี บช.ก.
พล.ต.ต. ชวลิต แสวงพชืน์ บช.ก.
ร.ต.อ. จริพฒน์ เขยีวศิริ บช.ก.
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ยญัญะจนัทร์ บช.ก.
พ.ต.อ. พนัญชัย ชื่นใจธรรม บก.อก.บช.ก.
พ.ต.อ. กฤษณะ สุขสมบูรณ์ บก.อก.บช.ก.
วา่ที ่พ.ต.ต. ภวูเดช จลุกะเสรี บช.ก.
ร.ต.ท. พลากร เหล่าวเิศษกลุ บก.รน. กก.3
ร.ต.อ. ภมูิพฒัน์ บัวรัตนกลู ปคบ. กก.2
ร.ต.ต.หญิง ละลิตตา สาสตราโรจน์ รน. ฝอ.
ร.ต.อ. พระเนียง พรมมี ปคม. กก.1
ร.ต.ต.หญิง พนม บุญแท้ ปคบ. กก.1
จ.ส.ต. อรรถพล อยู่เขยีว รน. กก.4
ร.ต.อ. ทศพร สันติพงศ์ ปคม. กก.1
ร.ต.ท. วฒิุศักด์ิ ศรีวชิัย ปคม. กก.1
ร.ต.อ. มนุพศั ศรีบุญลือ ปอท. กก.2
ร.ต.อ.หญิง ประทานพร บ ารุงนา ปคม. กก.1
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ วามะลุน ปทส. กก.3
ด.ต. กฤษณะ เทพประดิษฐ์ ป. กก.1
ร.ต.ต. สุชิน รอดประสิทธิ์ ป. กก.1
พ.ต.ต.หญิง ฐิติฉตัร ศิริพานิช ปอศ. กก.4
ร.ต.ต.หญิง วงเดือน ชลประชา ทล. กก.8
ด.ต.หญงิ ลิภาลักษณ์ วฒิุเศวตภริมย์ ทท. กก.๑
พ.ต.อ. จกัริน ชุนแจม่ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑
พ.ต.ท. อคัรเดช เยน็อาคาร บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑
พ.ต.ท. ธรีะพล ประไชโย บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑
พ.ต.ท. วรการ บุญญาสง่าวงศ์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑
วา่ที ่พ.ต.ต.หญิง นพรัตน์ จนิดาโสม บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑
ร.ต.อ. วาทิต จติรจนัทึก บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑
ร.ต.ท. สมชาย ชัยศิริ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑
ร.ต.ท.หญิง เรวดี มีสุข บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑
ร.ต.ท. นิธโิรจน์ สมสุขสวสัด์ิ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑
ด.ต. สมคิด ราศี บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑
ส.ต.อ. สมชาย มาลา บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑
ส.ต.อ.หญิง ปิยะพร ประทุมวนั บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑
ส.ต.อ.หญิง สาวติรี หาญค าเถื่อน บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑
ส.ต.อ.หญิง กนกวรรณ มงคลสรรพ์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑

หน่วยงาน ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ
บญัชรีายชือ่ขา้ราชการต ารวจทีส่มคัรใจขอสัง่ซ้ืออาวธุปนืและเครื่องกระสุนปนื

สังกัดชือ่ยศ สกุล



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. จฬุาวธุ กองดวง บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑
วา่ที ่พ.ต.อ. วหิาร แสงมุกดา บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
พ.ต.ท. ชัยยง ข าเปีย่ม บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
พ.ต.ท. อมรินทร์ จนัทรสาขา บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
พ.ต.ท. วฒิุภทัร นภาโชติ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
พ.ต.ท. สมชาย ตาดพร้ิง บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
พ.ต.ต. พเิชษฐ์ เพยีซ้าย บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
ร.ต.ท.หญิง ยศิูริ แน่นซารี บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
ร.ต.ท.หญิง ชะมัยพร คนมัน่ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
ร.ต.ท. ปฏวิติั ศิริสุนทร บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ แสงมหาชัย บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
ร.ต.ท. วนัชัย หนูรอด บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
ร.ต.ท. ธนันต์ มัน่ใจ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
ส.ต.อ. พลากร เพช็รสน บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
ส.ต.อ. เสมียน ทัยออ่น บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
ส.ต.อ. ศศิพงษ์ มัน่คง บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
ส.ต.อ.หญิง ยวุดี กระนิล บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
ส.ต.อ.หญิง วรินสินี ภาณุพจิารญ์สถติ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
ส.ต.อ.หญิง วรรณนภา ชูกล่ิน บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
ส.ต.อ.หญิง บุปผาทิพย์ สุวรรณเดชากลุ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
ด.ต. บ ารุง คณิตศิลป์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๒
พ.ต.อ. การุณย์ องิประสาร บก.อก.บช.ก. ฝอ.๓
พ.ต.ท. ฉตัรามนตรี มหาพชราอรุณใหม่ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๓
พ.ต.ท. เทพฤทธิ์ ชาวนาวกิ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๓
พ.ต.ท. นิพนธ์ มีอภรัิกษ์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๓
พ.ต.ต. มนตรี มีภาษี บก.อก.บช.ก. ฝอ.๓
ร.ต.ต. ยงยทุธ คล้ายเพชร บก.อก.บช.ก. ฝอ.๓
วา่ที ่ร.ต.ต. อธบิดี ฉมิพลี บก.อก.บช.ก. ฝอ.๓
ส.ต.อ.หญิง พสิมัย บัวเพชร บก.อก.บช.ก. ฝอ.๓
ส.ต.อ.หญิง ชนัญภคั แกน่ทอง บก.อก.บช.ก. ฝอ.๓
พ.ต.ท. กษิดิศ วฒิุลักษณ์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.4
พ.ต.ท. นรเศรษฐ์ เยน็สุข บก.อก.บช.ก. ฝอ.4
พ.ต.ต. เปรมศักด์ิ ทอออ่น บก.อก.บช.ก. ฝอ.4
วา่ที ่พ.ต.ต. พลูสิญจน์ ดาวแจง้ บก.อก.บช.ก. ฝอ.4
วา่ที ่พ.ต.ต. ประเสริฐ หวงับุญสร้าง บก.อก.บช.ก. ฝอ.4
วา่ที ่พ.ต.ต.หญิง กาญจนา ทองแกมใบ บก.อก.บช.ก. ฝอ.4
วา่ที ่ร.ต.ท. วเิชียร เฮียงเหีย่ บก.อก.บช.ก. ฝอ.4
วา่ที ่ร.ต.ท. ธนะวรรธน์ จริธรววิฒัน์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.4
วา่ที ่ร.ต.ท. ณัฐพล พว่งลาภ บก.อก.บช.ก. ฝอ.4
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง วภิาวรรณ บุตรอ าไพ บก.อก.บช.ก. ฝอ.4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง ธญัธารีย์ คงเสน บก.อก.บช.ก. ฝอ.4
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง พนิดา จ านงจติต์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.4
ส.ต.อ.หญิง ปรานทิพย์ ชมออ่นจริวงศ์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.4
ส.ต.อ.หญิง เนตรนพศิ กองแกว้ บก.อก.บช.ก. ฝอ.4
ส.ต.อ.หญิง พชัรีพร กองแกว้ บก.อก.บช.ก. ฝอ.4
พ.ต.ท. สิรภพ อยุสกลุ บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
พ.ต.ท. ปิติณัช ประชุมสุข บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
พ.ต.ท. กติติพงษ์ รณหงษา บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
พ.ต.ท.หญิง พสิมัย เผือกสุวรรณ บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
พ.ต.ท. จกัราวฒิุ บุญเคลือบ บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
ร.ต.ท. ภเูบศ รวมทรัพย์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
ร.ต.ท. ศิวกานต์ รัตนเดชอดุม บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
ร.ต.ท.หญิง ดวงกมล เมืองแกว้ บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
ร.ต.ต.หญิง รติมา ชูไทย บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
ร.ต.ท. ธญัญา อภชิาตเสนีย์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
ด.ต. คมจติร กติติลาภ บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
ส.ต.อ. จารึก นาสุข บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
ส.ต.อ. อศัวนิ จ าปี บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
ส.ต.อ.หญิง ฐิติรัชต์ วงษ์ยศวนัต์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
ส.ต.อ.หญิง ณัฐจริา สุวรรณดี บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
ส.ต.อ. พชัราภรณ์ เมืองสุวรรณ์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
ส.ต.อ.หญิง นิธชิญานิ์ มีสุข บก.อก.บช.ก. ฝอ.5
ร.ต.ท. กฤษติพงษ์ อนิต๊ะ บก.อก.บช.ก. ฝอ.6
ร.ต.ท. ประวติั การปลูก บก.อก.บช.ก. ฝอ.6
ร.ต.ท.หญิง ณัฐกฤตา ระยบัศรี บก.อก.บช.ก. ฝอ.6
พ.ต.อ. สมปราชญ์ เภาพงษ์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
พ.ต.ท. อทิธพิล พงษ์ธร บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
พ.ต.ท. เอกพงษ์ ศานตวงศ์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
พ.ต.ท. รักษิต ผิวฝาด บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ สิทธวิไิล บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
พ.ต.ท. กอ้งภพ มาสืบชาติ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
พ.ต.ต. ศิริศักด์ิ สมบัติ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
ร.ต.อ. ธชัรินทร์ สุวณะศิริ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
ร.ต.อ. วฒิุชัย สังวาลทรัพย์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
ร.ต.ท.หญิง ดาวใจ สุทธรัิกษ์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
ร.ต.ท.หญิง อบุลรัตน์ ลายพยคัฆ์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
ร.ต.ท.หญิง นิภาพร แป้นปล้ืม บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
ร.ต.ท.หญิง อยัริน ไทยเจริญ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
ร.ต.ท. ก าพล หวงัดี บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
ร.ต.ท. จริกฤต ปิฏกรัชต์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. ศุภกร จ ารัส บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
ส.ต.อ.หญิง น้ าฝน นบนอบ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
ส.ต.อ.หญิง นิรมล พนัธพุาน บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
ส.ต.อ.หญิง ศศิวมิล ดอกพฒุ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๗
พ.ต.ท.หญิง เดโชพร สังขท์อง บก.อก.บช.ก. ฝอ.๘
พ.ต.ท.หญิง ณิชาภทัร หลงศรีภมูิ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๘
ร.ต.ท.หญิง ธมลณัฏฐ์ พายจะโป๊ะ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๘
ร.ต.ท. เอกพล ถาวรจติต์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๘
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ จงสุขไกล บก.อก.บช.ก. ฝอ.๘
ร.ต.ต.หญิง กรรณิการ์ บุตตรี บก.อก.บช.ก. ฝอ.๘
ด.ต. สมภพ ด าริห์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๘
ส.ต.อ.หญิง นันทนา กติติอดุมพร บก.อก.บช.ก. ฝอ.๘
ส.ต.อ.หญิง ศิรินาถ เจยีนศิริจนิดา บก.อก.บช.ก. ฝอ.๘
พ.ต.ท. สุทธวิฒัน์ เจริญสกลุวงศ์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๙
ด.ต. ธชัพล จรีะวโรดม บก.อก.บช.ก. ฝอ.๙
ส.ต.อ.หญิง นาฎนัดดา แกว้พทิักษ์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๙
พ.ต.อ. ศรีศักด์ิ คัมภรีญาณ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑๐
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ เกยีงประสิทธิ์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑๐
พ.ต.ท. ธรีพนัธุ์ ขมัพานนท์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑๐
พ.ต.ต. ด าริ ศรีตาบุตร บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑๐
ร.ต.อ. สาโรจน์ ประเสริฐ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑๐
ร.ต.อ. ปุณษกาญจน์ ทาอิ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑๐
ร.ต.ท. สุริยะ คงพนัธุ์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑๐
ร.ต.ท. พชิิต สุ่ยชูจติ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑๐
ร.ต.ท.หญิง อรุณี สถาพรจตุรวทิย์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑๐
ร.ต.ต.หญิง ภทัรลดา เหมือนพทิักษ์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑๐
ด.ต. บัญชา ตุ่นมี บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑๐
ด.ต. ไพวลัย์ พรหมนา บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑๐
ส.ต.อ. นพรัตน์ ยอดศิลป์ บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑๐
ส.ต.อ.หญิง เมธณีิ ศรีพลัง บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑๐
ส.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ สุวรรณมณี บก.อก.บช.ก. ฝอ.๑๐
พ.ต.อ. อคัราเดช พมิลศรี บก.ป. ‐

พ.ต.อ. สุทิน   ทรัพยพ์ว่ง บก.ป. ‐

พ.ต.อ. สรายทุธ สงวนโภคัย บก.ป. ‐

พ.ต.อ. พนัธนะ นุชนารถ บก.ป. ‐

พ.ต.อ. ณษ เศวตเลข บก.ป. ‐

พ.ต.อ. สยาม    บุญสม บก.ป. ‐

พ.ต.อ. กรไชย  คล้ายคลึง บก.ป. ‐

พ.ต.อ. ศิวพงษ์ พฒันพงศ์พานิช บก.ป. ‐

พ.ต.อ. สุวฒัน์ แสงนุม่ บก.ป.   ฝอ.บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. ชยตุ ธรรมกาย บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
พ.ต.ท. ชณพล  วนัขวญั บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
พ.ต.ท. สันติ ดีเมืองปัก บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ท. วทิูรปรเมศวร์ หมวดเพรช บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ท. สมพจน์ เรืองนิม่ บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.อ.หญิง นันทรี โคจรานนท์ บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ท. ทองพนู บุง่ง้าว บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ต.หญิง สุรีรัตน์ รักษาสกลุ บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
พ.ต.ต.หญิง ภทัชยา ศรีค้ลาย บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ต. สเมธ ี จ าปาหอม บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ด.ต. จ ารูญ บัณฑิตย์ บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ด.ต. อาภากร อกัขรา บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
พ.ต.ท. อนุศิษฎ ์ จงจรัีงทรัพย์ บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
พ.ต.อ. ประเสริฐ  พฒันาดี บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ท. ทิพชยพล ปกาสิตพนัธวร์ี บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ท. บุญฤทธิ์  เร่ิมเสริมสุข บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ท.หญิง กนัทิมา  แสงดาว บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ด.ต. ธนเสฏฐ์ ศิริอภพิฒัน์ บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
พ.ต.ท. พทิักษ์ วาฤทธิ์ บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ท. รพพีงศ์ สารดี บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ท. กติติกรณ์ จนีทัง่ บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ต. กติติเดช สมวงศ์ บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ต. ประทีป พงษ์ไธสง บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ท. ส าเริง ใจแสน บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ท. พาย ุ พงษ์ประดิษฐ์ บก.ป.   ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ต. สัมพนัธ ์ ปานอร่าม บก.ป. ฝอ.บก.ป.
ด.ต. โย บึงบุญยนื บก.ป. ฝอ.บก.ป.
ด.ต.  ศุภชัย  สุวรรณวงศ์ บก.ป. ฝอ.บก.ป.
พ.ต.ท.หญิง มยรีุ  แจม่ศรี บก.ป. ฝอ.บก.ป.
ด.ต. ชนันธร  ชุมเปีย บก.ป. ฝอ.บก.ป.
พ.ต.ท. นรวฒัน์ รามฤทธิ บก.ป. .ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ท. โสภณ อาจเมือง บก.ป. ฝอ.บก.ป.
ด.ต. เกรียงไกร แกว้ไทรนันท์ บก.ป. ฝอ.บก.ป.

ด.ต. เรืองยศ  ดีศรี บก.ป. ฝอ.บก.ป.

ร.ต.ต.หญิง พรรณี ศรีพเิชษชัยกลุ บก.ป. กก.1
ร.ต.ท. โสตถพิฒัน์ แสงหรัิญ บก.ป. กก.3
ส.ต.อ.หญิง  แววตา  แซ่อุ้ย บก.ป. ฝอ.บก.ป.
ร.ต.ท. ทศพร   มณีเมือง บก.ป. ฝอ.บก.ป.
พ.ต.อ. บุญเลิศ กลัยาณมิตร ป. กก.1
พ.ต.อ. พงษ์ไสว แช่มล าเจยีก  ป. กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ. จริภพ ภริูเดช ป. กก.1
พ.ต.ท. รัชภมูิ กสุุมาลย์ ป. กก.1
พ.ต.ท. วศิิษฐ์ พลบม่วง ป. กก.1
พ.ต.ท. เผด็จ งามละม่อม ป. กก.1
พ.ต.ท. เกรียงไกร ขวญัไตรรัตน์ ป. กก.1
พ.ต.ท. ทองศูนย์ อุ่นวงศ์ ป. กก.1
พ.ต.ท. มิง่มนตรี ศิริพงษ์ ป. กก.1
พ.ต.ท. ธงชัย อยู่เกษ ป. กก.1
พ.ต.ท. ณัทปกรณ์ ปัญญาดี ป. กก.1
พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ เกดิเอี่ยม ป. กก.1
พ.ต.ท. มงคล พรมโสภา ป. กก.1
พ.ต.ท. ชัยพร นิตยภตัร์ ป. กก.1
พ.ต.ท. วรพงษ์ ภวเวส  ป. กก.1
พ.ต.ท. พฒันพงศ์ ศรีพณิเพราะ ป. กก.1
พ.ต.ท. คัมภร์ี พรหมสนธิ ป. กก.1
พ.ต.ท. เชษฐ์พนัธ์ กติิเจริญศักด์ิ ป. กก.1
พ.ต.ท. บุญลือ ผดุงถิ่น ป. กก.1
พ.ต.ท. อนรรฆ ประสงค์สุข ป. กก.1
พ.ต.ท. สืบตระกลู จนัทร์ฤทธิ์ ป. กก.1
พ.ต.ท. รัฐพงศ์ แกว้ยอด ป. กก.1
พ.ต.ต. ภาณุมาศ แสงส่ง ป. กก.1
พ.ต.ต. นฤทธ ์ ผูกจติร ป. กก.1
พ.ต.ต. ธนวฒัน์ หลีพงษ์ ป. กก.1
พ.ต.ต. ก าธร นิยม ป. กก.1
พ.ต.ต. สมเดช สาระบรรณ์ ป. กก.1
พ.ต.ต. ภทัรพล ปัทมวงศ์ ป. กก.1
พ.ต.ต.หญิง บุญทิวา ล้ิมศิริลักษณ์ ป. กก.1
ร.ต.อ. ฐิติวสัส์ แซมเขยีว ป. กก.1
ร.ต.อ. พลปพฒัน์ ภูพ่ลูทรัพย์ ป. กก.1
ร.ต.อ. ธรีภพ พนัธชุาติ ป. กก.1
ร.ต.อ. ธนศักด์ิ ปราสาททอง ป. กก.1
ร.ต.อ. พฒันพงศ์ ศิริเจริญน า ป. กก.1
ร.ต.อ. เอกพล ปัญจมานนท์ ป. กก.1
ร.ต.อ. เอกรณการ นาคนิยม ป. กก.1
ร.ต.อ. เจตนิพทัธ์ ศิริวฒัน์ ป. กก.1
ร.ต.อ. นโรตม์ ยวุบูรณ์ ป. กก.1
ร.ต.อ. อภชิน ขนักา ป. กก.1
ร.ต.อ. กนัต์วี อดุลยาศักด์ิ ป. กก.1
ร.ต.อ.หญิง ศิริขวญั ล่ิมปนกติกา ป. กก.1
ร.ต.ท. ประสาท อนิชูพงษ์ ป. กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. วนัชัย สายหยดุ ป. กก.1
ร.ต.ท. ประจกัร์ เปรมศิริพฒัน์ ป. กก.1
ร.ต.ท. สาโรจน์ บุญญาหาร ป. กก.1
ร.ต.ท. สอจรัญ ศรีวชิรพล ป. กก.1
ร.ต.ท. ธรรมนูญ ชูจนัทร์ ป. กก.1
ร.ต.ท. สมศักด์ิ กิ่งโคกกรวด ป. กก.1
ร.ต.ท. ธนดล สุยะลังกา ป. กก.1
ร.ต.ท. ณรงค์ เรืองเกษา ป. กก.1
ร.ต.ท. ไพโรจน์ จอ้ยเถื่อน ป. กก.1
ร.ต.ท. สมพร เต็งสุวรรณ ป. กก.1
ร.ต.ท. นพธชั เขยีนงาม ป. กก.1
ร.ต.ท. กติติพงศ์  อมฤตโอฬาร ป. กก.1
ร.ต.ท. ตฤณ ลีลานุช ป. กก.1
ร.ต.ท. ประสงค์ ศิริพศิ ป. กก.1
ร.ต.ท. อรรณพ ธยัยามาตร์ ป. กก.1
ร.ต.ท. สรัล ยศพลพเินต ป. กก.1
ร.ต.ท. ศิริศักด์ิ มะลิสอน ป. กก.1
ร.ต.ท. ชิตพล อยู่พลู ป. กก.1
ร.ต.ท. กฤตย์ ธรีเวศยสุ์วรรณ ป. กก.1
ร.ต.ท. พสิษฐ์ ปิติเสถยีรหรัิญ ป. กก.1
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ ธยัยามารตร์ ป. กก.1
ร.ต.ท. สุรพล ชูใจ ป. กก.1
ร.ต.ท. มาโนทย์ พว่งช่วงโชติ ป. กก.1
ร.ต.ท. กติติภพ ป้อมประยรู ป. กก.1
ร.ต.ท. ส่องแสง ทีปีเนตร ป. กก.1
ร.ต.ท. จกัรี กลุแกว้ ป. กก.1
ร.ต.ท. ธงชัย โตเจริญ ป. กก.1
ร.ต.ท. ชลิต มณีพราว ป. กก.1
ร.ต.ท. ไพทูล จอ้ยสระคู ป. กก.1
ร.ต.ท. ธติิ เปฏะพนัธุ์ ป. กก.1
ร.ต.ท. วรียทุธ ไชยสุระ ป. กก.1
ร.ต.ท. ชลภกั ชูศรี ป. กก.1
ร.ต.ท. ชนะ ข าทอง ป. กก.1
ร.ต.ท. ปราโมทย์ สุขศรีไพศาล ป. กก.1
ร.ต.ท. ฉตัรชัย เหมวลัิย ป. กก.1
ร.ต.ท. สรกฤต เกษสาคร ป. กก.1
ร.ต.ท. ชูชีพ หาญสันเทียะ ป. กก.1
ร.ต.ท. ชัยเวง พาด้วง ป. กก.1
ร.ต.ท. ภทูอง ค าภา ป. กก.1
ร.ต.ท. ชูตระกลู เศวตรัตน์ ป. กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. พชรเดช บุญฤทธิ์ ป. กก.1
ร.ต.ท. พลากร พลายออ่ง ป. กก.1
ร.ต.ท. วรัิตน์ เชื้อแขก ป. กก.1
ร.ต.ท. วาสุกรี ทองวาว ป. กก.1
ร.ต.ท. จรีศักด์ิ ศรีภทัรนิธกิลุ ป. กก.1
ร.ต.ท.หญิง สุจติรา ทองสกลุ ป. กก.1
ร.ต.ต. ช านาญ บรรจงงาม ป. กก.1
ร.ต.ต. ปรีชา ตุ้มสุด ป. กก.1
ร.ต.ต. วเิชียร ช่วงโชติ ป. กก.1
ร.ต.ต. สุวทิย์ พึง่รุ่ง ป. กก.1
ร.ต.ต. นงค์ เนียมสูงเนิน ป. กก.1
ร.ต.ต. ฉลอง แกว้วรากรณ์ ป. กก.1
ร.ต.ต. ประโยชน์ บุญสงค์ ป. กก.1
ร.ต.ต. กฤตยป์กรณ์ เนียมสอน ป. กก.1
ร.ต.ต. สุชิน รอดประสิทธิ์ ป. กก.1
ร.ต.ต. ชวลิต ทาเหล็ก ป. กก.1
ร.ต.ต. สุภศัิกด์ิ พลอยออ่ง ป. กก.1
ร.ต.ต. อปุถมัภ์ ล้ือยอดพทิักษ์ ป. กก.1
ร.ต.ต. สมคิด แตรมาก ป. กก.1
ร.ต.ต. สมชาย ชื่นแสง ป. กก.1
ร.ต.ต. วรัิตน์ มากทรัพย์ ป. กก.1
ร.ต.ต. จรูญ สุขเจริญ ป. กก.1
ร.ต.ต.หญิง วรรณดี ปินทอง ป. กก.1
ด.ต. ไพฑูรย์ นพรัตน์ ป. กก.1
ด.ต. ธเนศ จนัท์กะพอ้ ป. กก.1
ด.ต. บุญทวี โยธวงศ์ ป. กก.1
ด.ต. อศัวนนท์ อรรควฒัน์เดโช ป. กก.1
ด.ต. สุรพงค์ จหูลิม ป. กก.1
ด.ต. พะโยม คันธทรัพย์ ป. กก.1
ด.ต. สุทธพิงษ์ ทวสุีข ป. กก.1
ด.ต. สุดเขต อ าไพชัยโชค ป. กก.1
ด.ต. ณัฐวฒัน์ จ าปาสาร ป. กก.1
ด.ต. วรีะวฒัน์ ค าคม ป. กก.1
ด.ต. พรชนวร์ี พรดารา ป. กก.1
ด.ต. ธรีภทัร คงตะแบก ป. กก.1
ด.ต. บัณฑิต สนใจ ป. กก.1
ด.ต. อ านาจ พว่งประจง ป. กก.1
ด.ต. เศกสันต์ ตันวลัิย ป. กก.1
ด.ต. เจยีง ชนะรักษ์ ป. กก.1
ด.ต. ทรงศักด์ิ โพธขิ า ป. กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ด ารงค์ศักด์ิ อรุณรัตน์ ป. กก.1
ด.ต. อภชิาต สังขะวชิัย ป. กก.1
ด.ต. สวโรจน์ แป้นคร ป. กก.1
ด.ต. ชาวชิ ปรีเปรม ป. กก.1
ด.ต. จริภทัร ยิ่งยง ป. กก.1
ด.ต. สมชาย แจม่สุวรรณ ป. กก.1
ด.ต. บริบูรณ์ ศรีภมุมา ป. กก.1
ด.ต. สุดใจ จา่ผาย ป. กก.1
ด.ต. สุธร์ี สายโชติ ป. กก.1
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ แตงอ าไพ ป. กก.1
ด.ต. อาทิตย์ ศุภนคร ป. กก.1
ด.ต. ฤทธิ์ ปานทอง ป. กก.1
ด.ต. สายชล คูหาทอง ป. กก.1
ด.ต. วฒิุชัย ทหารเหญิ ป. กก.1
ด.ต. ถวลิย์ ชีวารัมย์ ป. กก.1
ด.ต. สมภพ ทองเชื้อ ป. กก.1
ด.ต. วเิชียร จ าปา ป. กก.1
ด.ต. อนุรักษ์ จนัทร์มาศ ป. กก.1
ด.ต. ธนิศร กฎุาคาร ป. กก.1
ด.ต. ไกรสร สุวรรรรัตน์ ป. กก.1
ด.ต. อดิศร อายโุย ป. กก.1
ด.ต. เดชา ค ารังษี ป. กก.1
ด.ต. กฤษณะ เทพประดิษฐ์ ป. กก.1
ด.ต. สุริยน วกิยานนท์ ป. กก.1
ด.ต. ปัณณวชิญ์ ทะสวสัด์ิ ป. กก.1
ด.ต. ไพฑูรย์ มูลสาคู ป. กก.1
ด.ต. วจิารย์ พฒุศิริ ป. กก.1
ด.ต. บุญเสริม สอนค า ป. กก.1
ด.ต. หญิงอญัชลี ศรีสวสัด์ิ ป. กก.1
ด.ต. ไพรัช เสมอจติร ป. กก.1
ด.ต. พฒิุพฒัน์ เพง็เหล็ง ป. กก.1
ด.ต. ประดิษฐ์ ค้ิวเจริญ ป. กก.1
ด.ต. ปราโมทย์ ทัศนียไ์ตรเทพ ป. กก.1
ด.ต. สมเกยีรติ พรรณราย ป. กก.1
ด.ต. อรรถวฒิุ ทองเปลว ป. กก.1
ด.ต. ชาคริต วงษ์ปัดสา ป. กก.1
ด.ต. สิทธชิัย ชาลก ป. กก.1
ด.ต. สุนทร ชูเกดิ ป. กก.1
ด.ต.หญิง ยวุนุช ค าป้อง ป. กก.1
จ.ส.ต. ยงยทุธ ฤกษ์อไุร ป. กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. จติุภทัร ด้วงพลู ป. กก.1
จ.ส.ต. สมบูณ สวา่งรัตน์ ป. กก.1
จ.ส.ต. สกนธ์ ลอยดี ป. กก.1
จ.ส.ต. อดิศร ปานไม้ ป. กก.1
จ.ส.ต. เอกชัย มณีนิล ป. กก.1
จ.ส.ต. รัตนภมูิ ชูชื่น ป. กก.1
จ.ส.ต. มนูญ บุญช่วย ป. กก.1
จ.ส.ต. ชนชาญ ช่วยกจิ ป. กก.1
จ.ส.ต. กฤชฐา เอี่ยมละออ ป. กก.1
จ.ส.ต. ณฤทธิ์ ยิ้มเจริญ ป. กก.1
จ.ส.ต. เอกชัย บุญบุตร ป. กก.1
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ วงัซ้าย ป. กก.1
จ.ส.ต. ภาณุ โพธิ์เจริญ ป. กก.1
จ.ส.ต. ชัยนริน บัวแกว้ ป. กก.1
จ.ส.ต. เอกสิทธิ์ แกว้ชัด ป. กก.1
จ.ส.ต. ณรงค์ พชัรพจนาภรณ์ ป. กก.1
จ.ส.ต. อศิรา เกตุสุริยงค์ ป. กก.1
ส.ต.อ. จริวฒัน์ ชัมพาลี ป. กก.1
ส.ต.อ. อนุรักษ์ สุทธแิสน ป. กก.1
ส.ต.อ. จรีวตัร์ ผาวนัดี ป. กก.1
ส.ต.อ. มนตรี พรหมสนธิ ป. กก.1
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ ลาภขจรกจิ ป. กก.1
ส.ต.อ. วรยทุธ พลอยโพธิ์ ป. กก.1
ส.ต.อ. อภชิาต โชติอคัคี ป. กก.1
ส.ต.อ. กติติ วสิิกวทิย์ ป. กก.1
ส.ต.ต. กมัพล ระประครอง ป. กก.1
ส.ต.ต. ศุภกร บุญมาก ป. กก.1
พ.ต.อ. ไพโรจน์ โรจนขจร บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.อ. ชัยวฒิุ เกยีรติกอ้งก าจาย บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.ท. เทียมรัตน์ ชอบบากบัน่ บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.ท. สมนึก สันติภาตะนันท์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.ท. ณัฐวฒัน์ เกศะรักษ์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.ท. สิงห์ สิงหเ์ดช บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.ท. เหรียญ บัวลา บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.ท. ยทุธวฒัน์ กล่ ากล่อมจติร์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.ท. ภาณุภคั สืบปรุ บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.ท. ขวญัพชิัย มะโนเจริญทรัพย์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.ท. ณพรุจ ราชคาม บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.ท. สิทธเิกยีรติ ศรีจนัทร์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.ท. ต่อศักด์ิ ปานกล่ินพฒุ บก.ป. กก.2 บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. ณัฐกฤช พรหมจนัทร์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.ต. หญิง ดวงมณี พานนาค บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.ต. กรกช ยงยนื บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.ต. เอนก นาคธร บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.อ. คณพล อนุะพ านัก บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.อ. จริพฒัน์ เขยีวศิริ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.อ. เอนก บุญตา บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.อ. พรพทิักษ์ พฒันชัย บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.อ. ธนะ วอ่งทรง บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.อ. มาโนช ช่างปรุง บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.อ. ภาคิน สุขพรหม บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. เสน่ห์ ค าดี บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. เสรี แวงวรรณ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. กรัณยพ์ล สิงหศ์รี บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. ไชยยศ โสธรวงศ์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. ทวทิย์ พลาล า บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. พยอม หอมวฒันวงศ์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. ไกรยทุธ คงช่วย บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. กมล เนาวสัยศรี บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. สุริยา ส่งศรี บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. ณพล อนิแตง บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. บุญเทีย่ง สมศรี บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. บิยะพนัธ์ ศรีคง บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. ชาญชัย ศิริเพช็ร บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. จ านรรจ์ มีวน บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. นิกร คงคาลัย บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. วนัชัย นามโชติ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. สมหมาย มัน่คง บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. ทวี ฟกัทิม บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. สุบิน ยะลา บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. อมรเทพ สุขนัธ์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. ทวี ศรีหะบุตร บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. ปิยวฒัน์ ทิพยรั์ตน์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. ภญิญา ทิมรัตน์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. หญิง อรพรรณ ล้านชูศรี บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ท. หญิง กนกธร สุวรรณมณี บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ต. พลเดช เพชรชอบ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ต. เรืองฤทธิ์ งามสุทธิ์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ต. ธรรมรัตน์ บุญโญ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ต. ถาวร เคล่ือนไธสง บก.ป. กก.2 บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. วชิรพงศ์ ศรีหาวตัร บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ พลูสวสัด์ิ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ต. สุภาพ ทองโชติ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ต. ศุภกฤต เต็มเปีย่ม บก.ป. กก.2 บก.ป.
ร.ต.ต. กาเหลียว วปิัดทุม บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ประหยดั สุขศรี บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ฉตัรชัย มณฑาศวนิ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. เลิศชาย พพิฒันสุคนธ์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. นพดล ใจธรรมดี บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. อตัถพร ปรีคาน บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. เชวงศักด์ิ แสงอรุณ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ณรงค์ จนัทรนิยม บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ปรีชา บุญยงั บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. นิคม เมฆชัยภกัด์ิ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. อดุม นวลเทศ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ระพพีฒัน์ หอมจรรยา บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. เกยีรติเฉลิม รักษ์งาม บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ธนโชติ อนิต๊ะแสน บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ประเสริฐ กทิ า บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. มานพ เพง็หล่ า บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. นครินทร์ ง้ิวราย บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. วชิิต โพธิ์กระสังข์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. สมจติร แคนเสา บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. สุนทร โชติกลุวฒิุ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. เดชศักด์ิดา มาศิริ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ภตูะวนั ปะพะลา บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ภทัรวฒิุ คงเผ่าพงษ์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ชยพล นิธธินชล บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ศักรินทร์ แกว้มูลมุข บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. อาทิตย์ ค ามา บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. นิติธร เพชรบุรี บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ณัฐิวฒิุ แพทยสิ์ทธิ์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. วทิยา ชื่นบุบผา บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. สุวฒัน์ พนัไธสง บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. อนุวฒัน์ แบขนุทด บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. วนิัย สุขมณี บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. มานิตย์ จอจนี บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. วรียทุธ ณ นคร บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ปราโมทย์ เบญจมาศ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. อทุัย ธนาภรณ์ บก.ป. กก.2 บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. มงคล พณิพพิฒัน์วรกลุ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. สิรภพ ปัญญาแกว้ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ณัฐชัย ทองไพจติร บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. อทิธชิัย รัตนสุวรรณ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ราเมศ เอมสมุท บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ถาวร โสรินทร์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ศราวธุ คุณธรรม บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. รุ่ง พลูพว่ง บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. มานะ ช านาญกจิ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ธนเสฏฐ์ ศิริอภพิฒัน์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. อภยั แสนบุดดา บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. อภชิัย แกว้กระจาย บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ค าสัน โคตพนัธ์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
ด.ต. ชาญชัย ปรึกไธสง บก.ป. กก.2 บก.ป.
จ.ส.ต. ลือศักด์ิ ชัยสิทธิ์ บก.ป. กก.2 บก.ป.
จ.ส.ต. ศุภชัย ม่วงชมเดช บก.ป. กก.2 บก.ป.
ส.ต.อ. จริศักด์ิ มัง่ค่ัง บก.ป. กก.2 บก.ป.
ส.ต.อ. กมลรัตน์ บุญมี บก.ป. กก.2 บก.ป.
ส.ต.ต. สายชล ศิลาไศล บก.ป. กก.2 บก.ป.
ส.ต.ต. ราชฤทธิ์ พวงไสว บก.ป. กก.2 บก.ป.
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ นาคจนี บก.ป. กก.2 บก.ป.
พ.ต.อ. พลฑิต ไชยรส บก.ป. กก.๓ บก.ป.
พ.ต.อ. อภชิน เจริญผล บก.ป. กก.๓ บก.ป.
พ.ต.ท. อภชิาติ อภชิานนท์ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
พ.ต.ท. อนุชา ธนะอดุม บก.ป. กก.๓ บก.ป.
พ.ต.ท. กฤษฎา สนธิ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
พ.ต.ต. สุวจิกัขณ์ กู้พมิายวรกลู บก.ป. กก.๓ บก.ป.
พ.ต.ท. วพิฒัน์ รัชอนิทร์ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
พ.ต.ต. สุวนัย พทิักษ์ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.อ.หญิง แหม่ม วงษ์เส บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.อ.หญิง ร าพรรณ ปงค าปัน บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.อ. นิมิต หงษ์เวยีงจนัทร์ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.อ. วรุิณ ประทะทอง บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.อ. เจษฎา แปงการิยา บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.อ. เอกรัตน์ ขวญัฤกษ์ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ท. พชิิต มัง่ค่ัง บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ท. กมัปนาท กลัยานาม บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ท. อนันต์ จะสูงเนิน บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ท. วฒันา วารีศรี บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ท. พงศ์อนันต์ ยวงยิ้ม บก.ป. กก.๓ บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สมชาย ชุ่มเชื้อ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ท. เกรียงไกร จนัทร์ไทย บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ท. ชัฎควตัภ์ สุกนัทะ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ท. สังเวยีน เรืองขยนั บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ท. วทิยา พลายพงษา บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ท. พพิฒัน์ อนิทร์ส าราญ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ท. เวศ กลุวฒิุนัย บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ต. สมพงษ์ สาครศิริสุข บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ต. สมชาย มาตรดี บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ท. โสดา บุญหล้า บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ต. ชนินทร ปัญญาเสมอทรัพย์ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ต. ช านาญ ใสจนัทึก บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ต. สิขรินทร์ นาคบัณฑิตย์ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ต. วรัิช เกดิผล บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ร.ต.ต. ธวชัชัย จนัทร์งาม บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. ทองพนู คณะโท บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. ทชา ศรีมาชัย บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. สุพจน์ หนชัย บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. วจิติร วริิยะอดุมศิริ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. วชิญ์ชนินทร์ สายรัตน์ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. จกัรพงษ์ พลหาญ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. สุรเดช เสือเขยีว บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. เดชา เขม็นาค บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. สมมาตร ปัน้ประดับ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. อภนิันท์ แกว้ผล บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. อฐัสพลเดช ชมถาวร บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. ธรีะเดช เขยีวงาม บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. อคัรรัฐ อรรคบาล บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. ประครอง พนัระกา บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. วฑุฒิ ทัศวลิ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. วรีะยทุธ รักษาพล บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. สราวธุ ทองดีนอก บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. ประชา ค ามูล บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. พรีะพล ขนัหาญศึก บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. ฐิติโชติ วอ่งไว บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. ฐิติ กจิธารา บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. บรรพจน์ แสนนาม บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. ใหม่ กรอบพดุซา บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. ปรีชามาตร บัวกนก บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. ธนกฤต กบรัตน์ตติวงษา บก.ป. กก.๓ บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. บ าเหน็จ สีลาแยง บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. ทิว พรหมมา บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. ชาลี สุปันนี บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. ชะลอ วฒัน์สืบแถว บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. ณัฐชัย ลักขะณะคมณ์ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. ปราโมทย์ อนิทรภาษิต บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. นมสิทธิ์ วาทโยธา บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. สุรศักด์ิ บุญเพง็ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. สฤษด์ิ แกน่ตาเนียม บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต. วกิรานต์ แกว้พทิูล บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต.หญิง ศิริพร ธนกลุไชยสิทธิ์ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต.หญิง ฉววีรรณ กนัหาเรียง บก.ป. กก.๓ บก.ป.
ด.ต.หญิง ธนพรรณ สังขท์อง บก.ป. กก.๓ บก.ป.
จ.ส.ต. สรายทุธ พนิิจจติร บก.ป. กก.๓ บก.ป.
จ.ส.ต. จกัรภพ พชิญชัยกลุ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
จ.ส.ต. ทรงวฒิุ ชูทรัพยท์วกีลุ บก.ป. กก.๓ บก.ป.
พ.ต.อ. สันติ ชัยนิรามัย บก.ป. กก.4 บก.ป.
พ.ต.ท. ธนนท์ โตง้ิว บก.ป. กก.4 บก.ป.
พ.ต.ท. ขวญัชาติ วงศ์ขจรไพบูลย์ บก.ป. กก.4 บก.ป.
พ.ต.ท. นฤชิต โลหะลุ บก.ป. กก.4 บก.ป.
พ.ต.ท. จตุพร งามสุวชิชากลุ บก.ป. กก.4 บก.ป.
พ.ต.ท. ธรีศักด์ิ จนัทราพพิฒัน์ บก.ป. กก.4 บก.ป.
พ.ต.ท. ธรีพรรด์ิ บัณฑิโตหรัิญโชติ บก.ป. กก.4 บก.ป.
พ.ต.ท. สุรชัย จนัทรมณี บก.ป. กก.4 บก.ป.
พ.ต.ท. เอก เฟือ่งฟุง้ บก.ป. กก.4 บก.ป.
พ.ต.ท. สมเกยีรติ บุญรักษา บก.ป. กก.4 บก.ป.
พ.ต.ต. นรามินธร์ เทพจกัรินทร์ บก.ป. กก.4 บก.ป.
พ.ต.ต. วทิวสั สายออ๋ง บก.ป. กก.4 บก.ป.
พ.ต.ต. ธรีภาส ยั่งยนื บก.ป. กก.4 บก.ป.
พ.ต.ต. ชัช แสงฉาย บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.อ. ดุสิต ลาวลัย์ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.อ. วรีะศักด์ิ คร้ามสมอ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.อ. สมเจตน์ แกว้สีด า บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.อ. เจต จงึประเสริฐศรี บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.อ. จิรัฏฐวฒัน์ กจิรุ่งเรืองเดช บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.อ. คมกฤษ โพธิ์ศรี บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.อ. พงศ์ปณต บัวแกว้ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. โภไคย คนหลัก บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. สมบัติ จนัทิมา บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. เริงรอง จรุุฑา บก.ป. กก.4 บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ดิษพงษ์ เนินสุด บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. รชต ฉตัรวชิระวงษ์ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. ชูชาติ เอี่ยมโสภณ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ มาขวา บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. หญิง บังอร พงศ์จ ารัส บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. ววิรรธน์ หลีเกษม บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. ดิเรก รุกขชาติ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. ฐิติพร หตัถกี บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. ชูชาติ ทัพมงคล บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. ประเทือง ศรีเรือง บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. ธรีะ จ าปาหอม บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. มานพ เมืองทอง บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. ทศพล จนัทะเสน บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. ภาสกร เอี่ยมหอม บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. อตุส่าห์ ตระการจนัทร์ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ แสงลา บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. ธญัญชาติ จนัทรอ าพร บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. เอกชัย ข าวร บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. เดชา เกยีวรัตน์ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ท. ธกร รัตนเวยีง บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ต. สนิท อเุทนสุต บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ต. ณรงค์ สอดสุข บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ต. กฤษณะ สมใจเตียบ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ต. สุชีพ ศรีค ามา บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ต. ธณัชชนม์ ธาดาพรหม บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ต. ประวติั แพนพนัธุ์อว้น บก.ป. กก.4 บก.ป.
ร.ต.ต. สมพร แสงประทุม บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ภกัดี มีศิลป์ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ยศพงศ์ สิงหน์อก บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ พนัสอน บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ขจรศักด์ิ ศรีแพง่ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ชัยการ วาทะงาม บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. มิตร นาชีวา บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ธนภทัร แขโ้ส บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. นวน อดุมดี บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ฤทธวิตัร์ เอี่ยมอดุม บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. พชร แกว้คุณนอก บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ส ารวจ โตเทศ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ชิณวร บุญจนัทร์ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ราเมศ ประเดิม บก.ป. กก.4 บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. รันดร สิทธเิขต บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. วริีศ หาญเสือ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. วทิยา ฉายแสง บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. สมเดช แสงศรี บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. เจริญ นิถาทานัง บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ประธาน สืบสุยะ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ศรุต ค าพนัธุ์ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ไพฑูรย์ เพชรล้าน บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. หญิง นพเกา้ อิ่มบุญ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. อดิศักด์ิ ขนัธด์วง บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ศราวธุ บรรเลงเสนาะ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. เอกพงษ์ วงศ์ลังกา บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. คุณัชญ์ พรมมา บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ธราดล นันศิริ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. กจิจา จนิาเกตุ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. โอลัน เกตุพจิติร บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ประจกัษ์ กระทู้ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. พณิชพล มณีกาศ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. พงษ์ศิริ พนัธุ์เวช บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. สุชีพ นาคา บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. วนัชัย สมนาค บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. จรัิสย์ พรีะชัยนันต์ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. ไพฑูรย์ วเิชียรพาย บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. พยงุศักด์ิ กะรัตน์ บก.ป. กก.4 บก.ป.
ด.ต. เรวตัร แกว้มงคล บก.ป. กก.4 บก.ป.
จ.ส.ต. ทนงศักย์ แสงศรี บก.ป. กก.4 บก.ป.
จ.ส.ต. จรุงวฒัน์ กลัยาณวตัร บก.ป. กก.4 บก.ป.
จ.ส.ต. ธวชัชัย คงมา บก.ป. กก.4 บก.ป.
ส.ต.อ. กณวรรธน์ กองต๊ิบ บก.ป. กก.4 บก.ป.
พ.ต.อ. ภมูินทร์ พุม่พนัธุ์ม่วง บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ท. พารินท จนัทร์เลิศ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ท. สุทธชิัย ไชยรัตน์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ท. วริะชาญ ขนุไชยแกว้ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ท. อนันต์ จริงจติร บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ท. นทธฤีทธิ์ หาญเสน่หลั์กษณ์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ท. คมกริช สังขท์อง บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ท. สมพงศ์ มัน่หมาย บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ท. สุเอก ฉนิธนทรัพย์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ท. ประวณี ปาณะศรี บก.ป. กก.๕ บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. ชยเดช ไคยฤทธิ์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ท. วนัพชิิต วฒันศักด์ิมณฑา บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ท. ศตวรรษ บุญมี บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ท. ต่อวงศ์ พทิักษ์โกศล บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ต. เหมจกัร บุนนาค บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ต. อดิศักด์ิ ละม่อม บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ต. ธรีพจน์ คงหนู บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ต. นิติพฒัน์ ผลเจริญพงศ์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.ต.หญิง จนัทนา สาตะมาน บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.อ. สุรพชิัย ค าหมืน่ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.อ. อนุรักษ์ บุญค้ าพงศ์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.อ. วเิชียร ตู้ทอง บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ท. ยทุธนา เสือวเิชียร บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ท. วสิิทธิ์ แดงรัตน์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ท. พทิักษ์สิทธิ์ กาจหาญ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ท. ภวูนาท ก าไรรักษา บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ท. ยทุธนา สงกระสันต์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ท. วชิิต สันติสิทธมินธร บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ท. ธนัวธ์วชั อนุรักษ์นิยม บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ท. บัณฑิต แกว้วมิล บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ท. มงคล จรัญญา บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ท. พหล สดแสงจนัทร์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ท. ดิเรกฤทธิ์ ปานจนัทร์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ท. แดง นาคราช บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ท.หญิง จนัทร์ทรา เผือกพพิฒัน์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ท. วนัชัย เอส้มนึก บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ต. ทัศนัย เพชรยอดศรี บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ต. ประเสริฐ กล่ันมา บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ต. คมสัน วราสินธุ์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ต. สมาน แสงกดุเลาะ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.อ. จรียทุธ์ ออ่นทอง บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ต. อภสิิทธิ์ มาติวงศ์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ต. ณัฐวรีวทิย์ สิทธสิาร บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ต. สมาน วงศ์อนันต์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ศรีนุชศาสตร์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ต. คมกฤษ ตันเจริญ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ร.ต.ต. อภยั ขนุศรี บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. สุชาติ พนัธุ์นักรบ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. นุชิต บรรณชัย บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. คุณพณัิฏฐ์ สุวรรณศฤงคาร บก.ป. กก.๕ บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อภชิาติ จกัรนารายณ์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. ปวริศ ไชยถาวร บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. ประกอบ ศรีลาวงศ์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. วารินทร์ คงทอง บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. นิติธร ประชันกาญจนา บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. มงคลชัย เกตุแกน่ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. ทศพล งามแสง บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. พชัรพล ชาญณรงค์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. ไพศาล ทรัพยอ์นันต์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. พรภาวษิย์ หว้ยหงษ์ทอง บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. พษิณุ พลูสวสัด์ิ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. วชิรกาญจน์ จอูนิทร์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. ประทีป เกตุแกว้ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. ธรีภทัร มัชชิมา บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. วชิัย จ าเริญ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. อภชิาติ ศรีเจริญ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. รพพีล อยู่พนัธุ์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. สมเกยีรติ อทิธสิาร บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. วฑูิรย์ ช านาญ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. อภสิิทธิ์ ทองใหญ่ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. ปริญญา ชุมพาลี บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. วสุิทธิ์ สร้อยสนธิ์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. อนวตัร แสงดารา บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. อดุมฤทธิ์ ศรีสารากร บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. สราวธุ ศิริพยาบาล บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. อคร ตระกลูบุญเอยีด บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. วชิัยรัตน์ คชรัตน์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. ลิขติ เรืองสวสัด์ิ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. โชคดี ทองกรณ์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. บรรจบ งามดี บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. ปรีชา แกว้สวสัด์ิ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. ศิรเมศ รัตนมาศ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. สุชาติ เกยีรติจติติชัย บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. มนัส มังน้อย บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. เอนก บุญยงั บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. ภษิณุร์ ผาหวัดง บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. สุชาติ ไกรแกว้ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. ถวลิ ชีวารัมย์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. จริปพฒัน์ วฒิุมนัสปรีดา บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. รัฐพฒัน์ พงศ์ทองเมือง บก.ป. กก.๕ บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. บรรพต โพธิ์ประสิทธิ์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. สหดั โยจ้ิ้ว บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ด.ต. เอกสิทธิ์ เผ่าผม บก.ป. กก.๕ บก.ป.
จ.ส.ต. ยทุธนา มาฟู บก.ป. กก.๕ บก.ป.
จ.ส.ต. พทิยา ชัยมงคล บก.ป. กก.๕ บก.ป.
จ.ส.ต. เจริญพงษ์ ม่วงก าพนัธ์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
จ.ส.ต. นราทร อานามวฒัน์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
จ.ส.ต. วทิวสั จนัทร์แกว้ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
จ.ส.ต. ณัฐกฤษ รังษีบุตร บก.ป. กก.๕ บก.ป.
จ.ส.ต. บุญมัน่ เหลาคม บก.ป. กก.๕ บก.ป.
จ.ส.ต. มนตรี เด่ียวกี่ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ส.ต.อ. ชวดล (พสุิทธิ์) มาคล้าย บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ส.ต.อ. วรงค์กร หลวงขนั บก.ป. กก.๕ บก.ป.
ส.ต.ท. ฉตัรววิฒัน์ ชัยจนัทร์ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ สอนสวสัด์ิ บก.ป. กก.๕ บก.ป.
พ.ต.อ. สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.อ. พงษ์ไสว แช่มล าเจยีก บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.อ. บุญเลิศ กลัยาณมิตร บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.ท. ด ารงสิทธิ์ โมราฤทธิ์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.ท. วฒันชัย มณฑีรรัตน์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.ท. นิรันดร์ ปิตะกาศ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.ท. ดิเรก โฉมยงค์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.ท. สมบัติ มาลัย บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.ท. ธราดล เหมพฒัน์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.ท. สอาด การลพ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.ท. สุรชัย โลหะนาคบุตร บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.ท. สมบัติ มีมงคล บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.ท. พษิณุวชัร์ ใจการ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.ท. เทิม ผิวข า บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.ท. ชลสิทธิ์ เทียมทัด บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.ท. วชิรศักด์ิ สายสุทธิ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.ต. ปิยพล แป้นแกว้ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.ต. สุระพงษ์ ตรีสมพงษ์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.อ. สุทธชิัย อนันทบริพงศ์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท. ศิริ งามประดิษฐ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท. อภชิาติ   อนิยอด บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท. อภนิัน ใจหา้ว บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท. ประกจิ ชูช่วย บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท. ชัยดา อนิทร์ปราบ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท. อรรคพงศ์ จตุพรม บก.ป. กก.๖ บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ชนันท์ สัตบุตร บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท. วสูิตร บุญยงัมาก บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สิงหฬ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท. จเร บุญรอด บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท. พงศธร บุญทอง บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท. จริพนธ์ สุขกระจา่ง บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท. ศรีสรรเพชญ์ กมลศรี บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท. ประเสริฐ พวงสอน บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท. วโิรจน์ ศรีสภา บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท. พลหาญ พรหมชาติ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ท.หญิง วชัรินทร์ นิลมณี บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ต. ปรากฏ พลก าจดั บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ต. ประกาศ เล่งอี้ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ร.ต.ต. รักพงษ์ เกตแกว้ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. นพดา ณัทณพงศ์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. กมัพล มณีพรหม บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. สันตชยั ตงต๋ี บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. สุมล อนันธขาล บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. ประเสริฐสิทธิ ์ นุน่สง บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. กติติ หละด า บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. วรพนัธ์ ทองหมัน บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. สมบรูณ์ ศรีโคตร บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. สมบรูณ์ กลูระวงั บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. วชัรินทร์ เมืองพลู บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. สาธติ สุขโพธิ์เพชร์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. นติิพล แกว้ประเสริฐ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. พงศ์พล ศรีสุข บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. วรีะวทิย์ ชูกรณ์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ขนัเพช็ร บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. สุทธพิงศ์ พงษ์สุวรรณ      บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. วเิชยีร เกาเล็ก บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. สุทธนินัท์ อนันธขาล บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. ไตรสรณ์ สีเมฆ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. ชนาวร์ี ลิมปนะรังสรรค์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. พทิักษ์ ชินพงษ์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. สมานมิตร กลุยะ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. กลุธวชั โหรารัตน์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. ธานิน สุวรรณชาตรี บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. ชาญชัย แถลงจติต์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. จกัรพนัธ์ ไชยวงศ์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ยทุธนา เกื้อชู บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. สาทเวช ปุรินทราภบิาล บก.ป. กก.๖ บก.ป.
ด.ต. ปรีชา ฤทธิ์ช่วย บก.ป. กก.๖ บก.ป.
จ.ส.ต. เอกรินทร์ ธญัญาฤทธิ์ บก.ป. กก.๖ บก.ป.
จ.ส.ต. ชาญวทิย์ รองเมือง บก.ป. กก.๖ บก.ป.
พ.ต.อ. ต่อศักด์ิ สุขวมิล บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
พ.ต.ท. ศิววงศ์ ด ารงรงสัจจศิ์ริ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
พ.ต.ท. ปยิรัช สุภารัตน์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. ปฎพิล นามไพร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. ศักด์ิใหญ่ ยศเกลียวกานต์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. สมบญุ เตชะมา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. ปญัญา มาดกาด บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ด ารง พาลี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ไพศาล รักษ์เขยีว บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ศักด์ิชยั ระนิโส บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. ทวี โนนกอ้ม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. บรูพา ทองเอี่ยม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. ชชัชยั พนัธอู บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. บญุน า เหลืองเสง่ียม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. เปา บุรี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. เจษฎา คงใหม่ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. ภานุ คงคา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ภาคฤทธิ์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. อภชิยั ศรีชัย บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. กฤษดา ทัพขวา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ยอดธง จทุารัตน์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. สกล อนิทร์ไกร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. นพคุณ นันจกัร์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. อลงกรณ์ ปากเมย บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ฉตัรชยั แสงนาอาย บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. เฉลิมพงศ์ ค าประเทือง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. จกัริน สิงหแ์จม่ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. เอกสิทธิ์ โคตา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ศิวณัฐ นันสถติย์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ภาคภมูิ หน่อค า บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. กานณุวตัน์ ลับภู บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. สุขสันต์ เคลือยิ้ม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ธนรัน์ วงษ์อนุชิตเมธา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. อธพินธ์ เหมือนกู้ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. คมกฤช ศรีชัย บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. สายชล ภคูงสด บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. กติิพงษ์ ไกยะล้ า บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. อยัฎา แสงประเสริฐ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. วชริวทิย์ จนัทร์พวง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. มรุพงษ์ ธรุะนิตย์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ศราวธุ สาริยา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
พ.ต.ต. เจษฎา โสมนัส บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. ธรนสั มูลมานัส บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. สมรัก สิงหด์า บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. ไพรบลูย์ พมิพก์ าเนิด บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. จ านง รัตนวงศ์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. วสิิทธิ์ ศรีไตรภพ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. มาโนชญ์ ศรีวไิล บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ธนกฤต เทียมภกัดี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. วนิยั ธนวตัน์วรวงศ์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. เพชรพมิาย เพชรอดุม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. เอกชยั อนิทรีย์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. ธรีพงษ์ ไวยประพร์ี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. สมพร ชื่อสัตย์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. อดุมพร สายแกว้ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ ศรีสนธรัิกษ์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. สันติ อนิสุวรรณ์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ไพรัตน์ ไวยะราบุตร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. องอาจ พาเหนิ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. อศัวี จดุมี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. อคัรเดช ทิพมาลา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. เจนวทิย์ เหลือผล บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. พฒันศักด์ิ รัตนาแพง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. อถสิิทธิ์ กองทอง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. วยัวฒิุ ยนจอหอ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ ราชนาแพง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
พ.ต.ต. วนัชนะ ทิพยอ์าสน์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. อ านาจ ศรีทองรุ่งทิพย์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. อธพิฒัน์ มูลศิริ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. เดชา อยู่ยนื บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. สุขขมุ ดวงพรม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. นธิภิทัร์ บุญเหมาะ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ประสิทธิ์ ภาระ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ชยักาญจน์ ออ่นทอง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ศศิน ประภาศล้ิม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ประหยดั ผาผ่อง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ภานพุล พลตรี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ปญัญา เผ่ือแผ่ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. อวยพร ศรีมาบุตร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. กรกช ธรรมสุพนิ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. อนชุา หล่าลาภ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. ณัฐบดินทร์ ยะเนตร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. อภชิาต พนัธค์ลอง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. จลุพงษ์ สวา่งโศก บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. ทนงค์เดช หลิวปลอด บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. จริพนัธุ์ ฤทธรัิตน์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. อทุศิ ล าปา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. อธพิงศ์ พรหมอนิทร์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. เจษฎา ไหมละเอยีด บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ธรีะพล สินธยุะ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ปณัณทตั ผิวทองงาม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ธนากร ขาลถม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. อรรถพล เขยีวแกว้ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. อทิธฤิทธิ์ เสวตโสธร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ ดาวล้อม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ธวชัชยั แกล้วกล้า บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ชยพทัธ์ จรีพฒันพงศ์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. กติติพงศ์ ชุมวงศ์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ฐาปกรณ์ เปีย่มปุก บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. สาธติ แสนเพชร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. เสนาะ บัวทอง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. พรีะวฒิุ นามวงศ์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. เทอดพงษ์ อาจเจริญ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ปยิฉตัร แสงนาค บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ธนนิพงษ์ สาสังข์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
พ.ต.ท. วชริา ยาวไทยสงค์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ งามแฉง่ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.อ. สุรกลุ ธญัสิริด ารง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. ประทปี บุตรพุม่ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. ศุภชยั บุญคง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. บญุมี กหุลาบแกว้ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. สงบ ข าใจ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. บญุรัตน์ มาลัยรัตน์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. อนนัต์ ศรีทองสุข บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. พเิชต ชมมณฑา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. อดุม เอยีดชูทอง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. วชัระ บุญทิพย์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. ธนติ อยู่ศิริ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. อคัรพนัธ์ ผิวงาม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. กติติชาติ วฒิุพงษ์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. สุชาติ สุนทร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. สัญญา ไกรเจริญ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ยทุธชาติ วาหะรักษ์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. กลัหา แกว้จนัทร์ทอง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ธงชยั พุม่อรัญ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. มานะ ค าใส บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. วนิยั แหว้เพช็ร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. นธิสิิทธิ์ ต้ังศิริกลุไทย บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ธนโชติ หุน่สุนทร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ณรงค์ ใจกล้า บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. นนัทน์ธิชิณุห์ นุม่มีศรี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ธนชยั ต่ายจนัทร์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. สุภาพ ค าอาจ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ชลอ ทองศรี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต.หญิง สายพณิ งามสนิท บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. สังวร กาวี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ประดิษฐ์ิ พรายแกว้ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ชยพล บุญเพง็ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต.หญิง ปติมา จริทิมประทุม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. ปริญญา บุบผาส าโรง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. ทวิา รสหอม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. ศักดา ตันติธนพพิฒัน์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. ยทุธพล ศรีสมพงษ์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. ญณัทพฒัน์ เพยีรธนสาร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. พทิกัษ์ ชุมน้อย บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. บญัประชา ชนะกวี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. สรธร ไล้ทองค า บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. ฐาปนา ปานะโปย บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. บญัญัติ เซ้ือบัณฑิต บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ.หญิง  สุจติรา ช านาญเหมาะ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. อนชุา ปาระนันท์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ประวทิยช์ยั ภาสงค์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ปรีชา สวา่งรัตน์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ชชัพงษ์ รัตนธรรมเมธี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. รณฤทธิ์ รัชอนิทร์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ปญัจวฒัน์ สะอาด บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. พรชยั สมนาม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. วจิกัขณ์ ยอดมณี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ภานวุฒัน์ จนัทผลึก บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. เสฏฐวฒิุ ทัพสุริย์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. พลวฒัน์ ต้ังใจ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. โกมนิทร์ แกว้คีม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. กติติ วงศ์นิธโิรจน์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ภเูบศ วฒิุธรรมากร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ทศพร เชียงกา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. อนชุา นาคทน บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. วรยทุธ หนูคง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
พ.ต.ต. วรา พงษ์ศิริ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.อ. สรายทุธ ปัญญาศรีวชิัย บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ ชูช่วย บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. ณัฏฐ์พฒัน์ ทองยอดแกว้ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. ปานเทพ พจน์ธรีะมนตรี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. วรีชาติ ดิเรกศรี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. ธวสั ขจรเนติกลุ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. พฒัระพี คงคานนท์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. ศุภเดช เผือกผ่อง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. สนธยา จนัทร์ทอง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. เกษม ทิพยานนท์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. ประภาส เพญ็สุวรรณ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. ณัฏฐวสุ กลุภรณ์ณัฏฐ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. ธานนิทร์ สุเมฆะกลุ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท.หญิง มาลี ทับทิม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. วชิยั หรุ่มวสัิย บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. สมโภชน์ องิแอบ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ศรีบัวบาน บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. พรต เพกิแสง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. อทิธพิล วรรณู บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. ชาญณรงค์ ญาณพนัธ์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. สมบญุ บุญมาก บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. สุรเดช มณีวณัณ์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. สุเทพ ศิลานิล บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. โสภณ วรีะปิน บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. สมรภมูิ แกน่วงศ์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ววิฒัน์ หาเพชร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. อภสิิทธิ์ สง่าเมือง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อภชิาต สุวรรณเพช็ร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. สมเกยีรติ เอี่ยมอรุณไทย บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. พภิชัศักด์ิ บุญมาก บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ทวิานนท์ เกดิประโคน บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ชนกปกรณ์ กายรูวฒัน์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. พรชยั วงศ์กาวนิ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. พทัธยา พงศะทัตกจิ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. สิทธิพ์รัิชต์ กลุวรรณทอง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ชยัณัฏฐ์ จริวทิิตมาศ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. เชดิชล ทองบ่อ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. สมพษิ งอกงาม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ประโลม ช่อมณี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. สันติ เพชรกิ่ง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. มติร บุญจอก บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. อรุษ ฐานเจริญ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ฐิติวฒัน์ ทรวดทรง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ปญัญา เผือกบริสุทธิ์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ดิเรก เภาพชิญ์กลุ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. สมใจ พลเยี่ยม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ชโยธรณ์ ทองนาค บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. เกรียงศักด์ิ มณีเนตร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. มงคล เทพวงษา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. สุเทพ ชิดมณี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ บุญวศิษ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. สุขสันติ ลิบไพรวลัย์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ชวลัวฒัน์ ดวงกลาง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. กอ้งเกยีรติ กา้นจกัร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. บญุเลศ นิตยอภยั บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. สุรสิทธิ์ สติดี บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. ทพัพป์พน บุญเกตุ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. ศิริกลุ สวา่งเนตร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. นราธปิ รากแกน่ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.อ. พชิติชยั ชายภกัด์ิ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. คุณากร เกล่ือนเพชร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ศิรพงษ์ แสนสุภา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ประจกัร์ ไชยโกฏิ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
พ.ต.ท. ไผท คูสันเทียะ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. กนัต์กวี ชอบสวา่ง บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. ธวชั เล็กสาทร บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. ววิฒัน์ อบุลวฒัน์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ชยัรัตน์ ต้ังตระกลุ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ท. ทรงชยั บุญสมบัติ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.ต. ภาณุมาศ นางสะอาด บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. สุเทพ แกว้มาก บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ชนิกฤต ชาติรักษา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. เกรียงไกร กนัข า บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ธนภทัร วงศ์ค าน้อย บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ศิริศักด์ิ สิงหศ์าลา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. โชคดี จนัทะพนิิจ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ธรีภพ ด ารงธรรมาธชั บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ด.ต. ชลิต ผิวหล่อ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
จ.ส.ต. วสุพล แจม่เจริญ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ปยิะณัฐ หสัโก บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ธปิพงษ์ ฐิติญาณวโิรจน์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. ชลติภมูิ ภูย่ิ้ม บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. สยาม สุพรมอนิทร์ บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. วทิยา สีเทา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
ส.ต.ต. เกรียรติศักด์ิ รักษา บก.ป. กก.ปพ.บก.ป.
พล.ต.ต. สมชาย เกาส าราญ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
พ.ต.อ. เอกราช ล้ิมสังกาศ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
พ.ต.อ. สมเดช ต้ังจตินุสรณ์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
พ.ต.อ. ดิเรก ปล่ังดี บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
พ.ต.อ. อรรถวฒิุ ออ่นทรัพย์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
พ.ต.อ. ชาญศิริ สุขรวย บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
พ.ต.ท. กติติคุณ บัวรุ่ง บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท.หญิง วนิดา นิวาสสิริพงศ์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท. อภภิพ กจิพฤกษ์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท. คณิตนันต ศรีอนันต์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. ฉตัรมงคล แสงนาค บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. ศุภฤกษ์ ชัยสุวรรณ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ต. ดาวรุ่ง วงศรีแกว้ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
จ.ส.ต.หญิง เบญจพร เกดิตลอด บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. เจตน์ บุญครอง บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท. ชนุดม เครือสิงห์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท. ค ารณ เครือสิงห์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ต.หญิง สุชีลา กล่ินพยอม ปปป. กก.3 บก.ปปป.
ร.ต.ต. อ าพร เทียนบุตร บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. ชัยพร พลโพธิ์ บก.ทล. กก.4 บก.ทล.
ด.ต. ชนะ ศักด์ิวงศ์ บก.ทล. กก.4 บก.ทล.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ อนิทรสวสัด์ิ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. ชัยวฒัน์ มูลมงคล บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. เฉลิมชัย ศรีเมืองแกว้ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
จ.ส.ต. อาชวนิ อารีวงษ์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท.หญิง นาตยา ชัยฤทธิ์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท.หญิง วราภรณ์ เพชรวารีรัตน์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต.หญิง วราภรณ์ พนิทอง บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต.หญิง บุปผา ตระกลูประดิษฐ์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.อ. เสถยีร สิงหสุ์ข บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท. ธปิบดี ประทุมสุวรรณ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. เศรษฐ์ วะสุกนั บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. จลุเทพ จนัมุกดา บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ส.ต.อ. ไกรสร ไชยพจน์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
พ.ต.ท.หญิง ศิริกลัยารัตน์ เรืองภริมย์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท.หญิง ชรินทร์ทิพย์ จายพุนัธ์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. เดชา ชาวนาหว้ยตะโก บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
จ.ส.ต. กติิธร พทุธรักษา บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ส.ต.อ. อนุวฒัน์ ไร่ดี บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท. ค านนท์ รอดงาม บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท.หญิง วชิชุดา อนันต์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท. ลับ บุญจ าเนียร บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. โกวทิย์ ภูสุ่วรรณ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. สุชิน เสถยีรกรู บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ส.ส.อ.หญิง รสริน ปิน่ชุม บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ต. พรีเดช คามพทิักษ์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. อดิศักด์ิ ไชยทุม บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท.หญิง สุวณีย์ บ ารุงชู บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
พ.ต.อ. รุจกรณ์กติต์ิ ขมิน้เครือ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
พ.ต.อ. ชาญชัย เชาวน์เกษม บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
พ.ต.ท. วฒิุวฒัน์ รักษาชาติ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
พ.ต.ท. ณวฒัน์ สกลรัตน์ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
พ.ต.ท. เพชรชุมพร ศรีวะรมย์ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
พ.ต.ท. เฉลิมชาติ ม่วงเทศ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
พ.ต.ท. นภดล ปิน่พงศ์พนัธ์ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
พ.ต.ท. มนต์ชัย บุญเลิศ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
พ.ต.ท. พทิยา กล่ าเอม บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
พ.ต.ท. วรงค์ ถาปนา บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.อ. อภชิาต พืน้ผา บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.อ. ณัชพล บุญยฤทธิ์ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. กนัตินันท์ จนัทร์ขจร บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ท. ชาตรี เครือเถา บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ท. ปองพล จนัทรปรางกรู บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ท. จรัญ โสมาลีย์ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ท. ศุภรักษ์ ช่วยแท่น บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ท. เครือณรงค์ ขมิน้เครือ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ต. บุญอุ้ม ทองผุย บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ต. นิพนธ์ ล าน้อย บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ อุ่นทรัพย์ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ต. สวพล อู่ไทย บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ท. ประคอง แถวไธสง บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ท. ค ารณ จงใจเทศ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ท. วรุิฬหช์ัย เกษไชย บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ท. สมศักด์ิ พรมประสิทธิ์ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ท. ธนศักด์ิ ใจสวา่ง บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ต. คณิศร บุญมีพพิธิ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ต. สังคม กรีติชุมมานนท์ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ต. เสวต สงฆเ์จริญ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ต. สุรชัย เลิศสุขสมบัติ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ร.ต.ต. อภญิญา ณ ไทร บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ด.ต. สมเกยีรติ วงศ์เกดิ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ด.ต. สมเกยีรติ จนีถนอม บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ด.ต. ชัยยะ มาลัย บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ด.ต. กติติศักด์ิ ดิสกะประกาย บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ด.ต. ราเชนทร์ ถิ่นทิพย์ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ด.ต. ศิริชัย ตระกลูประดิษฐ์ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ด.ต. สุวรรณ จงกจิวฒันชัย บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
จ.ส.ต. ชนินทร์ สายแกว้ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ส.ต.อ. ภผูา ปาประโคน บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
พ.ต.อ. โสภณ สารพฒัน์ บก.ทล. กก.1 บก.ทล.
พ.ต.ท. วนัปิติ พฤทธกิลุ บก.ทล. กก.1 บก.ทล.
พ.ต.ท. จรินทร์ ล าลึก บก.ทล. กก.1 บก.ทล.
พ.ต.ต. ขนุเขา โพธิ์สุวรรณ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.อ. สมชาย เสมอเหมือน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.อ. วษิณุ ค าโนนม่วง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.อ. ยศวฒัน์ เอกกลุ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.อ. มนตรี ค้ าคูณ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ พกิลุทอง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ พทุธสิาร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ธนชัย ปัสสา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ท. ธรีะศักด์ิ เตปิน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ท. เผ่า มุง่ช่วยกลาง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ท. พชิัย เขยีวเรืองงาม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ท. วชิัย เมฆชัย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ท. สังวาลย์ บัวศรี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ท. สุเทพ สร้อยจู บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ต. ชัชวาลย์ เจริญวงษา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ต. เล็ง ชมภู บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ต. วรายทุธ โทสันเทียะ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ต. วศิิษฏ์ ปัญญาแกว้ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ต. สมนึก พานมะลิ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ต. สมยศ ตรัสรู้ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ต. สิรภพ จนัลอย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ต. เอนก นาคประสิทธศัิกด์ิ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. กรฤทธิ์ จติต์เพช็ร์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. กติติกร โมหา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. เกรียงไกร เพชรนคร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. โกวทิ รอดสนใจ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. คุณากร ทับประสิทธิ์ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ด.ต. จนิดา วเิศษภกัดี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. เจริญวชิย์ ศรประสิทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ชัยยพล เทียนทองชีวมี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ชูชาติ เยยีละนุท บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ชูเดช เกดิแสง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ณรงค์ชัย นามวงษ์ชัย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ณัชพล ศรีอ่ า บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. ดนัย ซ่อนกล่ิน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ทนงศักด์ิ ประทุมผาย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ธนโชติ คงโนนกอก บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ธนนนท์ ปีอาทิตย์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ธนพงศ์ เผ้าหอม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ธรรมวมิล แยม้นวล บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ธวชั คชเดช บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ธรีเดช เอี่ยมโพธิ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ธรีะยทุธ วนัโสภา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. นพดล เหมือนเผ่าพงษ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. บุญเลิศ พระจไุทย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. บุญเติม เอติยติั บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. บุรพล เมืองซ้าย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ประจกัษ์ แป้นสุวรรณ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ประธาน จตุพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ปริชาติ แสงฤทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. พมิาย อนิทร์มัน่ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต.หญิง ไพรินทร์ คล้ายแสง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ภาดากร ปัญญารินทร์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ภคพงศ์ กติติอมัพร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ภานุวฒัน์ ธนะค าดี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. มงคล ลอยมา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. มนัส เนียมแยม้ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ยศวริศ พรมสุวรรณ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ยทุธนา พฒุสง่า บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ระพพีนัธ์ โพนทอง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. วจิติร บุญเอบิ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. วรัิตน์ ทองค า บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. วรีพงษ์ ดีจริง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. สุรินทร์ กมิหยก บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ต. ถวลัย์ บัวกา้นทอง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. วรีะ พรรณวจิารณ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. วรีะวฒัน์ วนัเพญ็ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ศรีสุวรรณ โททัย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ศักด์ิดา จนัทร์ศรี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. สมโชค สัตยา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. สมโภช แทนข า บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ส าเนา มณีคุณ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. สุชาติ พึง่ธรรม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. สุชาติ ธมิา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. สุเทพ วไิลรัตน์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. สุธน บุญสะเดา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. หรัิญ อ าภา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. อมร ศรีวมิล บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. อภชิาติ. ปิยะชน บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ด.ต. อริญชย์ เชี่ยวชาญ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. อสันี ศรีจนัทร์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
จ.ส.ต. ขวญัประเทศ ทองคลัง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ส.ต.อ. อทิธพิล ซ่ือแท้ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ส.ต.อ. ศุภกจิ ยศทรัพยอ์นันต์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ส.ต.อ. ธนกร แวงนอก บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. วชิัย ตามสมัย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. สุรินทร์ กิ้มหยก บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. สุจติ ป้องเคน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. ไพบูลย์ ชูวงศ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ด.ต. อรรณพ ฉมิพลี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ท. ถวลัย์ บัวกา้นทอง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ท. สุนทรี สุธาธร บก.ทล. กก.1 บก.ทล.
ร.ต.ท. ภาณุ พละศักด์ิ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ท. วสุิทธิ์ สกลุหร่ัง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ต. ชิโนรส แสงศรี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.ต. เกตุนพ ราชประดิษฐ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
จ.ส.ต. นิรุต ชุ่มจงัหรีด บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ส.ต.อ. ศุภฤกษ์ สุวรรณโชติ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.1
ร.ต.อ. เสรี บุญยะรัตน์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1 
ร.ต.ท. ธนพล ยอดกณัหา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1 
ด.ต.หญิง กนัตพชิญ์ ทองค า บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1 
ด.ต. สายณัห์ พรรณภกัดี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1 
ด.ต. ศฤงคาร จนัทร์ส่อง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1 
ด.ต. พรีพงศ์ อภยัฤทธริงค์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1 
ด.ต. โดม ธนกจิวรบูลย์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1 
จ.ส.ต. อลงกรณ์ หติะชัยภมูิ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1 
พ.ต.ท. จรีวฎัฐ์ บุญวฒันาภรณ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.อ. ฉตัรชัย สอนทา บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ร.ต.อ. ธณภณ เอี่ยมสะอาด บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. สุชาติ แยบสูงเนิน บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. สุปัญญา โสภา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. ชัย ดงปาลี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. อนุชาติ จลุจ าเริญทรัพย์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ จติต์คันธา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. สมชาย โชคชัยวฒันะ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. ค ารณ คล้ายสกลุ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. สมชาย สุขทอง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. เทียมศักด์ิ เจริญสุข บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. สุวนิ ฆอ้นทอง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. วรีะวฒัน์ ทองดี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. วนัชัย พว่งเผ่า บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. พรชัย ศิริปัญญา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. อนันต์ ยนืยง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. เกยีรติพร ค าโภ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. วษิณุ วรรณสูตร บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ฟทูองรอด บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ เลือดไทย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ต. ทิม จบูาง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ต. สมชาย เทศอนิทร์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ต. โสภณ สุกใส บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ต. จรีะทิพย์ เสมอจติ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ต. ส าราญ จลุจ าเริญทรัพย์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ร.ต.ต. อาคม หงษ์ทรง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. วโิรจน์ ขนุแกว้ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. สิทธชิัย เจริญพฒุ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. จรูญ ทาหมอก บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. อภชิา ส าราญพล บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. วบิูลยรั์ตน์ เพชรสัมฤทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. ศุภณัฏฐ์ ไชยโกฏิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. บุญช่วย ศรีตุนา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. โชติพฒัน์ ศรีเจริญ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. สุขพนัธ์ อนิเอม บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. รังสิวฒิุ สิงหว์ี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. ศักดา พลอยกระโทก บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ งับแสนสา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. สมศรี ค าสร้อย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. สืบพงษ์ ป้องค า บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. โยธนิ เยาวโยธนิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. กมุฤทธิ์ แกว้อ าไพ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. ณรงค์ หมายมัน่ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. จริชยา ธรรมโลกา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. มนตรี โพธิ์ขาว บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. ชวลิต ทองไพรวรรณ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. ณพวฒิุ ยอดทอง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. เอกวทิย์ เอกเวช บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. สมศักด์ิ ปัน้โฉม บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

ด.ต. ปรีชา ศรีสุข บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

ด.ต. สมชาย ราษฎร์นิยม บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

ด.ต. ทรงชัย เพชรสุวฒัน์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

ด.ต. ประกอบ พศิดาร บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

ด.ต. ธวชัชัย ปล่ังกลาง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

ด.ต. วรีะ บุตรโพธิ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

ด.ต. กณัฑพพิฒัน์ อภเิหมพรหม บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ณัฐพงษ์ สุ่มมัจฉา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

ด.ต. สุชาติ ปานมน บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

ด.ต. กฤษฎา นานจนัทร์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1
ด.ต. ทองค า ประภาหาญ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

ด.ต. สุชาติ ศรีทองสุข บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

ด.ต. ศฤงคาร จนัทร์ส่อง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

จ.ส.ต. พนัธศั์กด์ิ กตะศิลา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

จ.ส.ต. กลยทุธ์ หมืน่ชนะสงคราม บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

จ.ส.ต. อรรถ แสงสนิท บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

จ.ส.ต. ภราดร โสมรักษ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

ส.ต.อ. ศิริวฒัน์ ววิฒันาการ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

ส.ต.อ. ศราวธุ อนิสมพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1

ร.ต.อ. อ านวย   วชิิตโสภณ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1 
ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์   ยอดวชิา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1 
ร.ต.ท. สุพจน์  ทองมาเอง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ร.ต.ท. ชยนิ   ธนากมลรักษา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ร.ต.ท. จรัส   พฬิารัตน์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ร.ต.ท. ศิริ    แกว้มุกดา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ร.ต.ท. ชัญสมัช   หอ่เร บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ร.ต.ท. ธนนันท์  ปรองดอง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ร.ต.ท. สมพงษ์   ผาด า บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ร.ต.ต. เถกงิ   จั่นรักษ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ร.ต.ต. เด่น   บุญมี บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ  สมประสงค์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ร.ต.ต. สุรชัย   ฉายขนุทด บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ร.ต.ต. ณัฏฐชัย   ขวญัเมืองวฤทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ด.ต. สุรชัย   จติรสมประสงค์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ด.ต. ชาตรี  สุขประเสริฐ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ด.ต. ทศพล   น้อยปุก บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ด.ต. วรพงษ์   บัวชาติ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ด.ต. มานพ   คงโภชน์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ด.ต. อาดูร   พนักล่ัน บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ด.ต. ทินกร   โสรัจจ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ด.ต. ณรงค์ จนัทร์แรม บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ด.ต. เจษฎา  ชมดวง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ด.ต.หญิง พชรพรรนิภา  โมทิวงศ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ด.ต. ธชันันท์    ต่วนชะเอม บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ด.ต. ธวชัชัย  วงษ์จนัทร์แดง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ด.ต. มีนา  พานิช บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. ณรงค์ศิลป์   นาชัยฤทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
จ.ส.ต. ถนอม   ทองเพชร บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
จ.ส.ต. ศักด์ิชัย  แสนสุข บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
จ.ส.ต. ธนัยพฒัน์   เฉลิมชเนนทร์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
ส.ต.อ. สยาม   เผือกดี บก.ทล. ส.ทล.3 กก.1
พ.ต.ท. วรรษธร วาเกยีรธนะ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1 
ร.ต.อ. สราวธุ สาระมนต์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1 
ร.ต.ท. อดุลย์ มงคลเจริญ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ร.ต.ท.   ชาติชาย    กอบการ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ร.ต..ท. นิคม           วสีี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ร.ต.ท. เบญจรงค์ สวา่งจนัทร์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ร.ต.ท. ไพโรจน์ โพธิ์สุวรรณ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ร.ต.ท. ภวูนัย        โปรยขนุทศ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ร.ต.ท.  สมศักด์ิ    ชิตตระกลู บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ร.ต.ท. สถติย์ กนัปี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ร.ต.ท.    สุรชัย      นาดี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ท่าไม้สุข บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ร.ต.ต. อานุศักด์ิ ฐานสันโดษ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ร.ต.ต.หญิง จตุพร     สิงหนาท บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ร.ต.ต. บุญชัย         วงศ์ถาวร บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ร.ต.ต. เอบิศักด์ิ ฤคณีย์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต. ธรีะยทุธ พว่งพงษ์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต.  ธรรมฤทธิ์         ทองแดง บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต. บุญฤทธิ์       ค าเครือ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต. มนัส มาหวัเขา บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต. วนัชาติ สระแกว้ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต. สุเทพ เพช็รอยู่ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต. เอกศิษฏ์ จนัทร์ศรี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต.หญิง สังวาลย์ ล้อบุญทวชีัย บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต. เดชาวตั     มีพร้อม บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต. อภรัิศม์ อยู่สบาย บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต. สุเทพ ตุ้มประสิทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต.  ธรีะพล แพรสีนวล บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต. โปษัณภทัร แกว้นารี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต. อคัรเศรษฐ   จอ้นแจง บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต.  ธรีะ     เยาวโรจน์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ด.ต. ไพฑูรย์ ภาชีเชาว์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ส.ต.อ. วรีะ กองสี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1
ส.ต.อ. ประเสริฐ    คงทน บก.ทล. ส.ทล.4 กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ยอดชาย        พยคัชนม์ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
พ.ต.ต. กฤษฎา คงเจริญจติร์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ร.ต.อ. ธรีพจน์ ทองเกตุ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ร.ต.อ. ธนันณัฎฐ์ วริิยะไกรศรีกลุ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ร.ต.ท. สมฤกษ์ นุชแกว้ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ร.ต.ท. ชัชวาล แสนวงศ์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ร.ต.ท. สุรชัย วงศ์ดวง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ร.ต.ท. นรินทร์ สายทอง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ร.ต.ท. ศิริพงษ์ โจโฉ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ ค าชัย บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ร.ต.ท. ประธาน ศรีบรรเทา บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ร.ต.ท. สมบุญ กล่ันทรัพย์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ร.ต.ท. ธนโชติ โชติกลาง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ร.ต.ต. วเิชียร ต้นยาง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ร.ต.ต. นฤเดช ศิริโชติ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ร.ต.ต. บุญทัน โหติ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ร.ต.ต. ธวชั วรทอง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ด.ต. มนตรี จนัทร์ตอน บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ด.ต. สามารถ จนัชมภู บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ด.ต. โชคชัย อดุมทรัพย์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ด.ต. อลงชัย ออ่นจนัทร์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ด.ต. สยาม ผ่องแผ้ว บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ด.ต. ชัยพล พนัแหนบ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ด.ต. ศักดิพฒัน์ พนัธช์ัยศรี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ด.ต. นิพล มาแสง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ด.ต. สราวธุ รังกาแกม บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ด.ต. พชิิต สุขชาลี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ด.ต. เชน เสือโต บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ด.ต. สิทธเิดช พรหมมาลี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ด.ต. ธนากฤช มันไร่ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
ด.ต. หญิง อศิราภรณ์ เสมาทอง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.1
พ.ต.ท. วรพงษ์    สืบศิรินาม บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ร.ต.อ. ปิยวฒัน์     ช านาญไพร บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1 
ร.ต.อ. ไสว จนัทร์มา บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ร.ต.อ. วสันต์      อนิต๊ะเทพ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ร.ต.ท. ประสาน มุง่จา่ง บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ร.ต.ท. สุภพ พนิิจนอก บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ร.ต.ท. มนู นาเอก บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ร.ต.ท. วโิรจน์ ไผ่ชู บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ณรงค์วฒิุพนัธ์ ค าพนัธุ์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ร.ต.ต. กู้เกยีรติ กาญจนศิลป์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ร.ต.ต. ชาติภริูพฒัน์ แสนประเสริฐ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ร.ต.ต. ธวชั อุ้มสุภาพ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ร.ต.ท. จ าลอง สระทองหน บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ร.ต.ท. ปัญญา ภมุรินทร์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ร.ต.ท. ปัญญา เดชปัน้ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ร.ต.ต. สมชาย เฉลิมฉตัร์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ด.ต. พสิิฐธรณ์ ทิพยธ์นสาร บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ด.ต. อภสิิทธิ์      สุขโทน บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ด.ต. สฤษด์ิ จนัทอก บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ด.ต. สมนึก โอภาศ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ด.ต. พนัส โพธิ์กนั บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ด.ต. วรีกติ พนัธุ์ไชยศรี บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ด.ต. ณรงค์ พรหมพงษ์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ด.ต. ฐานันดร หอมยวนจติร บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ด.ต. วรีะ เล้ียงรักษา บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ด.ต. ถนัด จะเฮิง บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ด.ต. วทิยา ขนานใต้ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ด.ต. มารุจน์ ส าริตผ่อง บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ด.ต. ประยทุธ์ กล่ินเกษร บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ด.ต. สุนันท์ ศรีชัย บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
จ.ส.ต. อนุพงศ์ มีหวงั บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
ส.ต.อ. มานพ พลับจนี บก.ทล. ส.ทล.6 กก.1
พ.ต.อ. อภชิาต โพธจินัทร์ บก.ทล. กก.2 บก.ทล.
พ.ต.ท. ตระกลู สิริยะเสถยีร บก.ทล. กก.2 บก.ทล.
พ.ต.ท. เจริญพงษ์ ขนัติโล บก.ทล. กก.2 บก.ทล.
ร.ต.ท.หญิง ณัฐวร์ีภทัร์ ถิ่นมีผล บก.ทล. กก.2 บก.ทล.
ร.ต.ต.หญิง ณพรรษพร ผดุงกรรณ์ บก.ทล. กก.2 บก.ทล.
ด.ต.หญิง วาสนา ฉมิเกตุ บก.ทล. กก.2 บก.ทล.
ด.ต. วศิรุต ออ่นเบา บก.ทล. กก.2 บก.ทล.
ด.ต. บัณฑิต เรืองพุม่ บก.ทล. กก.2 บก.ทล.
พ.ต.ต. กฤษฎากร จงอกัษร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.อ. บุญเลิศ เอื้อเฟือ้ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ ถิ่นมีผล บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.อ. เทพพทิักษ์ จ าปาศรี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ท. ฐานะวฒัน์ แสงจนัทร์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ท. ชัชวาลย์ ทรงประโคน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ท. ชุมพล โชติกะพกุณะ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ฐกร ชัชวาลกจิกลุ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ท. ณรงค์ ใจสุภาพ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ท. ฉตัรชัย สกณุา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ท. ไพศาล ประพฤติกจิ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ท. วฒิุ สงวนรัตน์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ท. สกล เจริญเกษ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ท. สถาพร อวยพร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ท. สมบัติ พงษ์เดช บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ท. สันติ ประกอบธรรม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ท. เสรี แสงนิล บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ท. โอภาส ชลศิริ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ท. ค ารณ โอพะละ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ต. ศรัณย์ ออ่นสิงห์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ต. ภวูรัชย์ แสงสิงห์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ต. วเิชียร พงษ์ศิริ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ส.ต.อ. บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ต. ชวลิต ฟอพมิาย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ต. ทศพร เขม็แขง็ปรีชานนท์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ต. เบ็ญจรงค์ นิม่ออ่น บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ต. ประยงค์ โพธิ์พร้อม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ภูร่ะหงษ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ต. เผด็จ โพธิ์ทองนาค บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ต. เผอญิ ศุภจติเจษฏากร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ต. วทิยา ศรีหวา้สระสม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ต. วนีัต แกว้งาม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.ต. สมยศ เนียมเนตร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ก าเหนิด ผิวเกล้ียง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ประพฒัน์พงศ์ พฒุตาล บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. กมุุท เกษร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. จารุ วงษ์ศรีนาค บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. เฉลิม เนียมเนือง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ชัยรัตน์ ผิวงาม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ชาญณรงค์ ปัญญาสัทโท บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ชานนท์ เนียมหอม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. สมเด็จ ทิพรม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. จรัินธนิน พชิิตไชยปรีชา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ไพฑูรย์ ณรงค์เลิศฤทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ส.ต.อ. พทิักษ์ สาธวุนิชกลุ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ธนัยาสิทธิ์ จติราพเินตร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สถติย์ ขวญัชุม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. นิวฒัน์ ปล่ังดี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. บัญชา แกน่สวาท บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. มานิตย์ วฒิุวงศ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. นวพล งามคงคา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ปกรณ์ บัวเรือง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ประสาร รอดผล บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ธงชัย ดีพรม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ฉลาด ใจแกว้ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. พมิ ชูสุข บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. นุ ทองเสือ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. สอาด ทับชม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ประสิทธิ์ ด าเนินภณัฑ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ภานุพงษ์ ทองนพ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ภาณุมาศ รุ่งแจง้ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ธนบดี อศิรเมธางกรู บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. มนัส พดัไสว บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. มานพ สกลุเกษมสุข บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. มีชัย ขาวอไุร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ประสิทธชิัย สุวรรณภมูิ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ณัฎฐพล นาคกร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ชัยวฒัน์ เจริญเสถยีรบดี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. วนิัย อนันตรักษ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. วฒิุพงศ์ มหารัตน์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. สมยศ กั้วะหว้ยขวาง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. สมศักด์ิ จนัทร์ตรี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. สุชาติ ริมตระกลู บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. เอกชัย เหลืองมณีเวช บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. วชิษุวตัต์ิ บานเยน็ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. เสน่ห์ นุชนุม่ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. อดิศักด์ิ นาคสุขศรี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ณัฐนันท์ รางดี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ภาพพจน์ อาสะโภ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
จ.ส.ต. สุริยะ พุม่นิคม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. อ านาจ ภาคสวรรค์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. อกุฤษฎ์ จ าปาขาว บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. มานพ ใยบัว บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ธรีะวฒัน์ ชาวนาหว้ยตะโก บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ฉตัรชัย เกา้วงษ์วาน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ศรีธาตุ พงษ์ไทยสงค์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. มานิตย์ วฒิุวงศ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. วสุตม์พล โภคินนิธโิชติ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ชยตุ ตุ้มเล็ก บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. ชัยนาท สังหา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต. วนัเฉลิม เทพพทิักษ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
จ.ส.ต. จติรธวชั สุวรรณโชติ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
จ.ส.ต. นัทธี ต้ังจติพนิิจกลุ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
จ.ส.ต. ฐนโรจน์ รัตนศิริสุรสิน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
จ.ส.ต. รุ่งปัญญา ใจพนัธุ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
จ.ส.ต. ชุติเทพ คชพงษ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
จ.ส.ต. วราพงษ์ จนัทโรจนีย์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ส.ต.อ. อคัเดช ภาณุวฒัน์สุข บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ส.ต.อ. กติติพงษ์ กวศิีริกรณ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ส.ต.อ. อ านาจ มุจนสินธุ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ส.ต.อ. ฐานันดร จนัทร์คงเดชา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ส.ต.อ. ศุภกร อยู่คงดี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต.หญิง ปุณณภา เม่งสวสัด์ิ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต.หญิง พขัรพร แกว้มงคล บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ด.ต.หญิง ปัทมา เจริญยิ่ง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
ร.ต.อ. เชิดศักด์ิ กองผุย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.อ. ประจกัษ์ เทศทอง บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท. สมชาย ชัยขนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ท. แสงรุ่ง สีนวล บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ต. เร่ิม เกตุสุวรรณ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ท. จ าเริญ เชื้อทอง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ท. ช านาญ มีก่ า บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ท. ประจวบ มีก่ า บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ท. ประสูตร อยู่แยม้ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ท. วนัไชย หมัน่ไชย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ท. สมโภชน์ สิงหโ์ตทอง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ท. สมพร เพริดพร้ิง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ต. กณัหา มาขนุทด บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ต. ทวปี ชื่นอู่ทรัพย์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ต. นิกร ประเสริฐสวสัด์ิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ต. เบญจา เสริมผล บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ต. ประหยดั ทองกราว บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ต. ปรัชพนัธ์ เลิศสุวรรณนิธิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ต. มาโนชย์ ทรัพยแ์ตง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. วเิชียร นิม่นวล บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ต. สมศักด์ิ บุษบกแกว้ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ต. อดุร คงแป้น บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.ท. เชิดชาย ชุมชอบ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. กู้ศักด์ิ  ปาละกะวงศ์ ณ อยธุยา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. คงศักด์ิ อดุมสุด บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. จรัล ภูส่วสัด์ิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. จรินทร์ แกว้เนตร บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. ฉตัรชัย กล่ินสุวรรณ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. ชุมพล พุม่เจริญ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. ชูชัย ปิน่แกว้ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. ญาณวฒิุ เยน็ใจ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. ณฐศักด์ิ สุขสมพฒัน์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. อาทิกลุ บุญศิริ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. บัญชา ต้วมสี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. บรรเทิง แดงฉ่ า บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. บุญธรรม สระส าราญ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ส.ต.อ. เจนณรงค์ วระชุน บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. ประสพสุข สังโฆ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. ปรีชา เยี่ยมเพือ่น บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. พนม ภูส่วสัด์ิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. พนา กาญจนรักษ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. ไพศาล เจริญเรืองทรัพย์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. ภทัรพงษ์ พฒุพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. ภมูิณัฐ สังขเ์ขยีว บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. วรพงศ์ จั่นปาน บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. วรวทิย์ เหมือนแกว้ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. วชิิต ชาวเฉยีง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. วทิยาพร พฒิุด ารง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. วนิัย พว่งทอง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. วโิรจน์ กล่ินฟุง้ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. สมบัติ เกดิสมเชื้อ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. สมศักด์ิ ทรัพยเ์ล็ก บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. สายณัห์ แกว้อนันต์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. เสน่ห์ จรูญชาติ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. อดุลย์ ทองขาว บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ด.ต. ศิริชัย ยิ่งสมบัติ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
ร.ต.อ. ชาญชัย ไชยกล บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ท. ต่อศักด์ิ กนัแต่ง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ชลวชิญ์ มารักษา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ท. หสัชัย สายน้ าเขยีว บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ท. สฤษด์ิ ภูร่ะหงษ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ท. เกษม สัมพนัธมิตร บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ท. ปรารภ นัทธทีอง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ เศรษฐ์วฒันะ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ท. พงษ์พพิฒัน์ ดวงประทีป บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ท. ทรงเกยีรติ พรเงิน บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ท. พานิช กองสงวน บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ท. ณรงค์ พทุธอนิทร์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ท. ถาวร เราวจิติร บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ท. บุญเรือน ลือชา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ต. ประจวบ จนัทรโชติ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ต. ฐิติพนัธิ์ ฉนัทพริิยกลุ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ต. สมควร หรัิญเนตร บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ร.ต.ต. สุรินทร์ อรุณกจิ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. ศุภกฤต มียิ้ม บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. ธรียทุธ อรชุน บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. รณภพ แสงจรรยา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. ศุภชัย อรุณศิริวฒันา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. สมโภชน์ รงค์วราโรจน์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. บุญโปรด เตียวลัิย บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. ธวชัชัย กระโหท้อง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. ธ ามรงค์ ก าไลทอง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. กติติศักด์ิ ปิน่เกษ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. พสิิษฐ์ กมิเฮง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. สถาพร ศรีพรหม บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. ชัยณรงค์ เยน็กาย บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. อ านาจ ลายละเอยีด บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. วงัทอง ศรัณญ์วริิยะพงศ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. สนิท นุชพะเนียด บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. ณรงค์กร สุริยกลุ ณ อยธุยา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. มนตรี แสวงวงษ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. จกัรพงษ์ นุน่สวสัด์ิ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
ด.ต. พรีวสั นวกาญจนา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
จ.ส.ต. วสันต์ นุม่พรม บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
จ.ส.ต. โสภณ เล้าเจริญ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.2
พ.ต.ต. สุพฒัน์ โชติไกรสิทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ร.ต.อ. ณัฐวฒัน์ ด าจนี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. ภานุวฒัน์ โฉมยงค์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ร.ต.ท. สาวทิย์ ขนุแทน บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ร.ต.ท. จรวย สิงหโ์ต บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ร.ต.ท. ฟืน้ คงแกว้ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ร.ต.ท. ณรงค์ บุญมา บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ร.ต.ท. เกยีรติฉตัร คูประสิทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ร.ต.ต. ชัยวฒิุ น้อมสุวรรณศรี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ร.ต.ต. วสันต์ ตราโต บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ด.ต. โฆษิต จนิตกานนท์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ด.ต. จาฤก วพิลชัย บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ด.ต. สมบัติ ปัตเมฆ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ด.ต. เกษม อดุมศิลป์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ด.ต. นรินทร์ มณฑิราช บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ด.ต. อนุมาทย์ ปัตเมฆ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ด.ต. พรีพล ศรีสกลุ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ด.ต. ใจเทพ สาลี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ด.ต. วมิล แกว้ชู บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ด.ต. อรรณพ เพทณรงค์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ด.ต. พสัินติ อนิทนาพาง บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ด.ต. ชาตรี บุญอยู่ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ด.ต. บุญส่ง โพธิ์สวรรค์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.2
ร.ต.อ. สุพจน์ เทือกสุบรรณ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ร.ต.อ. พรชัย เจยีมพงศ์ไพศาล บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ร.ต.อ. อนุชาติ สุวรรณเติมเต็ม บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ร.ต.ท. ดิเรก ทองเกตุ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ร.ต.ท. เสนอ สุขเจริญ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ร.ต.ท. เสกสรร ปัญญาดี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ร.ต.ต. ไพบูลย์ ทองศิริ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ร.ต.ต. สนอง ชูศรี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ร.ต.ต. สุรินทร์ อนิทนาศักด์ิ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ร.ต.ต. ชนาธปิ วงัแสงอไุร บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ร.ต.ต. สันติ โกมลเปริน บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ร.ต.ต. วโิรจน์ ต่ันสกลุ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ด.ต. พงศธร แดงเสนาะ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ด.ต. สันติ สังขเ์ทพ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ด.ต. วโิรจน์ ตันสกลุ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ด.ต. สามารถ ชูทิพย์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ด.ต. ธวชั ทองเกตุ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ด.ต. ณัฐกติต์ สารีพฒุธนพงษ์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พรศักด์ิ เกดิสมนึก บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ด.ต. เทวา ไกรทอง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ด.ต. ไพรัตน์ ทินพลกรัง บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. บรรจบ ชุมแกน่ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ด.ต. วรีศักด์ิ ค าคง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ด.ต. เฉลิมพร เวชสุนทร บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ด.ต. จตุพล ด้วงช่วย บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ด.ต. ธนิต พมุดวง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
ด.ต. จติติกรณ์ สัมพทุธานนท์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
จ.ส.ต. รณยศ แกว้หตี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
จ.ส.ต. จรีะยทุธ หตีโชติช่วง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
จ.ส.ต. วฒิุพงษ์ นาคดี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
จ.ส.ต. วรีวสั รัตนพรหม บก.ทล. ส.ทล.5 กก.2
พ.ต.ต พทิักษ์ วอ่งพานิช บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.อ. ภาสวร เรืองรอง บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ท. พนัธศั์กด์ิ ค าสิงหน์อก บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ท. โสพล คงทองเหมือน บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ท. กติติคุณ กาญจนพศิาล บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ท. ขจรศักด์ิ พริิยะวงษ์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ท. จรีฤทธิ์ เกตุหนู บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ท. ธนู เพช็รน้อย บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ท. ชูชาติ เคทอง บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ท. ธรรมนูญ นาควชัระ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ท. วฒันา หนูจนี บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ท. วบิูลย์ จุ่นอยู่ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ท. สนอง ภูพ่ดุตาล บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ท. เสนอ ผิวเกล้ียง บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ท. อมัพล ผลศิริ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ท. พฒันา สินโสภาทรัพย์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ต. อธพิฒัน์ อนันท์พรหมมา บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ร.ต.ต. ธรีเศรษฐ์ บดีกลุจโีรภาส บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. ชัยรัตน์ บุญเลิศ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. โกศล ศรีพรหม บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. ณัฐ ปิน่กระจนั บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. ประพงษ์ อุ่นละม้าย บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. พชิิต ขาวจุ้ย บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. รณฤทธิ์ สุทธจิติ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. วสันต์ พลิกศรี บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. สนิท เขยีวลือ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมศักด์ิ แยม้ทิพย์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. สุทัศน์ ทองไทย บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. เอกสิทธิ์ แสนโรจน์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. ณรงค์ มีพงษ์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต.หญิง ภคพร จติสูง บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. ณัฐพงษ์ สกลุเศรษฐี บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. กฎษิญ์เดช เกษสง่า บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. ปณิธาน ใจชื่น บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. สุวชิ ศิริพยคัฆ์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. วรีะ คงทรัพย์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ด.ต. รุจภิาส น้ าดอกได้ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
ส.ต.อ. นัฐพงษ์ กั๊วะหว้ยขวาง บก.ทล. ส.ทล.6 กก.2
จ.ส.ต. ปกรณ์ สิทธศัิกด์ิ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. อดุร คงแป้น บก.ทล. ส.ทล.2 กก.2
พ.ต.อ. ลือชัย นนท์ปฏมิากลุ บก.ทล.  กก.3 บก.ทล.
พ.ต.ท อทิธเิชษฐ์ วงษ์หอมหอล บก.ทล.  กก.3 บก.ทล.
พ.ต.ท. เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์ บก.ทล.  กก.3 บก.ทล.
ด.ต. รัชชนนท์ ธญัญาหาร บก.ทล.  กก.3 บก.ทล.
พ.ต.ท. จริวฒิุ ขวญัคุ้ม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.อ. นวรัตน์ กวพีฒัน์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. ประยทุธ์ มุสิกะพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.อ. พฒิุพงศ์ พฒุฤทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.อ. สุทัศน์ ยศศรีใจ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. ไพรัตน์ เกตุภเูขยีว บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. วโิรจน์ โชคสุขน าชัย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. สุธร์ี ร่ืนประดิษฐ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. จลุเดช สินสาคร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. นพดล พลูเกษม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. นิคม พลชา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ยนัตะพานิช บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. พชิิต วนัจนี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. ภาคี คชรัตน์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. วโิรจน์ เวชวสัิย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย ม่วงผล บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. สายชล พเิศษ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. สุชาติ โง้วสกลุ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. สุทธพิร เพง็พี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. สุภสัินต์ิ บุญเจอื บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ท. อภชิัย พว่งนุม่ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. อทุัย นันท์ธรีกลุ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ต. อานุภาพ รอดสวา่ง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ต. บุญเลิศ กล้าเกดิผล บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ต. พรประสิทธิ์ วงษ์ประสิทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ต. อดุลย์ อ่ าทอง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ต. เกรียงไกร บุญประคอง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ต. ค ารณ สุขจนัทร์เทาะ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ต. ดิถี มีแป้น บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ต. สุเทพ เอี่ยมสอาด บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ต. อ านาจ บุญประเวศ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ต. ธนวรรธน์ บุญมี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ศรีสมบูรณ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. จ าลอง บุญฟกั บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. ญาณภทัร พนัภกัดี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. ณรงค์ ราชแสนเมือง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. ณัฐพงศ์ ยศวนิบูรณโชติ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. ณัฐสิทธิ์ สายวา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. เดชอดุม ต่อน้อย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. ทรงยศ พภิกัด์ิ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. นที ชิณณะพงศ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. วชัรเกยีรติ ชูกลีบไกรรัตน์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. ประเสริฐ วณิกสัมบัน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. ปุญญมาฆะ ต่ิงแตง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. พงศกร กงัใจ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. พนมพร ต่อน้อย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. พทิักษ์ วารนิช บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. พรีพงษ์ กล่ าพลบ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. ไพรวลัย์ คล้ายผา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. ไพศาล ชนะวงศ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. ยิ่งศักด์ิ อนิทร์พร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. ยทุธพงษ์ ชีวะเสรี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. วชิรพงษ์ พงษ์สุระ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. วรพจน์ มุง่คุณ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. สกล ถาวรผล บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. สงคราม คนแคล้ว บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. สมบูรณ์ อาจหาญ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. สวาท ทาบุราญ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. สายนัต์ ศรีประทุม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. สัญญา มาตยภ์ธูร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุรเชฏฐ์ สายจนี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. สุรพจน์ ธนะสินธราทิพย์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. อนันต์ เชี่ยวชาญ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. อทุัย กา้นจนัทร์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. จติรปกรณ์ กลุโพนเมือง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. สุรเดช ภารกจิ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ด.ต. นิยม ค าแสนราช บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
จ.ส.ต. วรียทุธ์ พวงแกว้ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ส.ต.อ. กฤศ นนทวงษ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ส.ต.อ. สุทธศัิกด์ิ เม่งค้ืน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ส.ต.อ. คมสันต์ ท าดี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ส.ต.อ. สมชาย ชื่นตา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ส.ต.อ. ไวยวฒิุ ทศพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ส.ต.อ. มนตรี บุญถนอม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ส.ต.อ. ศิริธนัย์ สัมมาปฏบิัติ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.3
ร.ต.ต. นพเกา้ พลอาจ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.อ. มงคล นนท์ธรีะโรจน์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.อ. เลิศศักด์ิ บุญมี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.อ. สิโรจน์ ร่ืนเริง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. จารึก บุตรี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. เฉลิม        เมฆสุข บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. สมพร บุญมาก บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. ธวชั เสืออว่ม บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. เปีย๊ก บรรณทอง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. ยศพทัธ์ สิทธก์รวรวงค์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. ประชุมพล ออ่นน้อม บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. อนุสรณ์ ฟองอาภา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. สมบัติ ถงึทรัพย์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. จรูญ ดีรบรัมย์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. สนัน่ เพชรฉกรรจ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. อ านาจ หนัน่ท า บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. เขมชาติ จนัทร์สวา่ง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. สุรสิทธ์ มณีรัตน์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. บรม สิมมะลา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. ชัชวสัส์ ใจมีไทย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. สีหพ์นัธ์ สุวรรณนทนนท์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. อดุม สวาสด์ิพรรค บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. อภชิาต วงศ์ยนื บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. ด ารงศักด์ิ ดวงกลาง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ณรงค์ ถาวรวงค์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. ปราโมทย์ ไพรพนาเวศน์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. ช านาญ โตมอญ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. ศุภพฒัน์ ศิลมัฐ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. ประทีป ธรรมเจริญ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ทองหล่อ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ท. ณทวรรษ ธนาธปิธนภมูิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ต. สุนทร งามข า บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ต. เฉลิม สุวรรณฉมิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ต. ปราโมทย์ โพธิ์แดง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ร.ต.ต. พรุิฬห์ พงษ์หสับรรณ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. เสมา สุขสบาย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. มาโนชญ์ ทองมา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. ทินกร โนมะยา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. เอกรัตน์ ยิ่งยง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. วรรลพ พลูเจริญ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต.ญ บุศยริ์นทร์ ศรีบุญเรือง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. พรีเชษฐ ประเมติยาโน บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. ภาสพงศ์ แพงค า บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. ธนกฤฎิ พศิวง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. อรชุน วรธนากร บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. ภดิูท หวยครบุรี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. เฉลิมพล จนัทร์ภมูิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. ศิริพงษ์ ฉ่ าศิริ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. เกรียงไกร บัญญัติ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. ยิ่งศักด์ิ สุเณร์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. พชิัย จริวรรณเอมอร บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. ธรีศักด์ิ ภทูางนา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. ทวชิ ทาเกตุ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. ชัยวฒัน์ ลักษวธุ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. สุทนต์ มีชัยดี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. ส าราญ คชรักษ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. สุธพีนัธ์ เศรษฐจ านง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. สมบูรณ์ คิดอยู่ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. ศักด์ิชัย ปานศรีแกว้ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. ทรงศักด์ิ เด่นกระจา่ง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. ชายแดน กองจอหอ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. สมพร กรองแกว้ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. พงษ์เดช หงษ์ไทย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. จกัรกฤฎิ์ สิมกนัยา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. ภทัรพร ภทัรโกศล บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. ธวชัชัย แสนใจ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. มานัตร์ เจริญ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. นภดล ดาษดา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ด.ต. สรวชิัย ป้อกระโทก บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
จ.ส.ต. ปฐวี เกดิสมบุญ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
จ.ส.ต. ธรีะ สมหวงั บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ กระพนัธเ์ขยีว บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
จ.สต. ศรัณยพ์งศ์ เปืย่มทอง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ส.ต.อ. ธรีวฒัน์ นาเมืองรักษ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
ส.ต.อ. ชัยญา นุพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.3
พ.ต.ต. อลงกรณ์ คลังเงิน บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ร.ต.อ. สราวฒิุ มากหลาย บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ร.ต.ท. อ าพล โรจนพร บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ร.ต.ท. ธรียทุธ วไิลพรหม บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ร.ต.ท. สมศักด์ิ อไุรวงษ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ ศรีชะวา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ร.ต.ท. ธานี สุขสิงห์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ร.ต.ท. เจริญ งามเสง่ียม บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ร.ต.ท. สังวร อภญิ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ร.ต.ท. ประทีป สุวรรณพทิักษ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ร.ต.ต. เถาวลัย์ สายสิทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ร.ต.ต. ศักดา แทนเดช บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ทรัพยต่์าย บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ร.ต.ต. ทวปี แดงมณี บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ร.ต.ต. ด าหริ จติุ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ด.ต. สมชาย คีรีธาร บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ด.ต. ประวทิย์ หนูปัน้ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ด.ต. เอกอนันต์ เนตรวศิิษย์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ พทุธา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ด.ต. สมัยศักด์ิ ทองพเิศษ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ด.ต. อนุชา หงษ์ทอง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
ด.ต. ทว ี ญาติดุสดี บก.ทล. ส.ทล.3 กก.3
พ.ต.ต. ปณต ค านึงการ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ร.ต.อ. สุเมธี กนกนาค บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ร.ต.ท. ทินดรัณ หอมจนัทร์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ร.ต.ท. ศิริชัย วงศ์ทองค า บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ร.ต.ท. ธานี เผ่าโสพรรณ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. กติติวฒัน์ อนิยิ้ม บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ร.ต.ท. กวี รัตพลแสน บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ร.ต.ท. วนิัย โภคี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ร.ต.ท. จ าลอง ศรีนวล บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ร.ต.ท. เอนก สวยลึก บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ร.ต.ท. ขวญัเมือง เอี่ยมสกลุ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ร.ต.ท. สมชาย  อรุณรุ่งรัตน์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ร.ต.ต. วรัิตน์ เชื้อปัน้ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ร.ต.ต. ทศพล คงบุรี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ด.ต. มาฆะ น้อยส าราญ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ด.ต. อมัรินทร์ รัตโนภาส บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ด.ต. ชัยวฒัน์ วรมิตร บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ด.ต. ณรงค์ ดอนปัต บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ด.ต. ไชยทัศน์ สอาด บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ด.ต. ช านาญ บุญประเวศ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ด.ต. เรวตั ปัญญาพนูผล บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ด.ต. ประพฒัน์ ประจงใจ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ด.ต. วรีะ พงศ์ไพศาลศรี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ด.ต. วศิาล สวสัดิชัย บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ด.ต. สมศักด์ิ ผิวออ่น บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ด.ต. เส็ง ปาปักเข บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ด.ต. สมยศ ณ  รังษี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ด.ต. สุวทิ ยนึประโคน บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ด.ต. ปกป้อง เชยสมบัติ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
ส.ต.อ. มานพ สิงห์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.3
พ.ต.ต. ไพโรจน์ เขยีวนรภยั บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ร.ต.อ. เอกภพ รัตนไตร บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ร.ต.อ. เฉลิมชัย จรรัตน์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ร.ต.ท. วศิาล จงึตระกลู บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ร.ต.ท. สุรพล ออ่นละมูล บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ร.ต.ท. ธานินทร์ วรน้อย บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ร.ต.ท. ณัฐพล พวงไม้ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ ตันยะกลุ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ทองศรี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ร.ต.ท. เกยีรติชัย วรรณพราหมณ์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ร.ต.ท. จกัรกฤษณ์ ธรีะราษฎร์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ร.ต.ท. สาโรจน์ ชมภนูุช บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ร.ต.ท. เสรี สวสัดี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ร.ต.ต. อทุัย ทองลับแลง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สุรพล ยิ้มใย บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
วา่ทีร่.ต.ต. สวงษ์ ทองใบน้อย บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
วา่ทีร่.ต.ต. ภริูต ศรีนาค บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
วา่ทีร่.ต.ต. สมชาย ค าศรี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ด.ต. สุธร์ี บุญลอด บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ด.ต. สมควร ล้ิมสวา่งพลูวตัถุ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ด.ต. สุวรรณ เล็บขาว บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ด.ต. โยธนิ เนียมหอม บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ด.ต. นฤชา คุณารักษ์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ด.ต. ถวลิ สมนึก บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ด.ต. นพเมศฐ์ ปรีชาเจริญพงษ์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ด.ต. ววิฒัน์ ปลูกสกลุ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ด.ต. อติเทพ ถิ่นทวี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
จ.ส.ต. เกรียงชัย อติภทัรากลู บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ร.ต.ท. กติติ สงวนทรัพย์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ด.ต. ขบวนราช ดอกจนัทร์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
ร.ต.ต. ธงชัย ชมภนูุช บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3
พ.ต.อ. สมพล อสิสระเสรี บก.ทล. กก.4 บก.ทล.
พ.ต.ท. พฒันศักด์ ยี่สารพฒัน์ บก.ทล. กก.4 บก.ทล.
ร.ต.ท. สาคร เทินเทา บก.ทล. กก.4 บก.ทล.
ด.ต. นิวฒัน์ ศรีบุญโฮม บก.ทล. กก.4 บก.ทล.
จ.ส.ต. สุภชัย แทนธานี บก.ทล. กก.4 บก.ทล.
ส.ต.อ. ฉกาจ จนัทวมิล บก.ทล. กก.4 บก.ทล.
ร.ต.อ. สมาน สร้างพล บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ร.ต.ท. จติุภมูิ ชิดนอก บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ร.ต.ท. สุรนันท์ สารมาศ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ร.ต.ท. ประพนัธ์ วงศ์ป้อม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ร.ต.ท. บุญหนา ชาววาปี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ร.ต.ท. นพดล ธงงาม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ จนัทะสิงห์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ร.ต.ท. ชัชวาล ประยงค์กล่ิน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ร.ต.ท. อวยพร สวสัด์ิพทุรา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ร.ต.ต. สมระโชติ ตีเมืองซ้าย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ร.ต.ต. นรุตม์พล บุญมา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ร.ต.ต. กงใจ วรรณทอง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ร.ต.ต. สุทธเิกยีรติ ตระการไทย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ร.ต.ต. สมหมาย ภกัดีผล บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ร.ต.ต. บุญช่วย ศรีทอง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ด.ต.หญิง กนกวรรณ ภูห่นู บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อภสิิทธิ์ รักพงษ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ด.ต. ปรมะ อะนันทวรรณ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ด.ต. พชิญะ ธนินังวฒันะ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ด.ต. ธนากร มอไธสง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ด.ต. สายชล วานิชชัง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ด.ต. ยทุธภมูิ วนัโสภา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ด.ต. หาญ ใจหาญ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ด.ต. ปราการ บุตรชน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ด.ต. ดุลยฤทธิ์ บุญโชติ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ด.ต. ชุมพล ปรีชาเลิศศิริ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ด.ต. ชานสิน ลีทอง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ด.ต. สมชาย สมิทธกินัต์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ด.ต. ครรชิต ใจเมือง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ด.ต. ประกาย วงค์จ าปา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
จ.ส.ต. ประเวช ป้องค าสิงห์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ร.ต.ท. วทิยา ทุมมาสุด บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
ด.ต. นฤพล อนิเอี่ยม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
จ.ส.ต. ปราโมช ศรีใส บก.ทล. ส.ทล.1 กก.4
พ.ต.ท. รัฐพร คงสุโข บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ร.ต.อ. นิวฒัน์ แมนสืบชาติ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ร.ต.อ. พรชัย แสงศิลา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ร.ต.อ. จนัทร์ดา วงษ์ชา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ร.ต.ท. นิพนธ์ มนต์ดี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ร.ต.ท. คชาทัช  โชคบัณฑิต บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ร.ต.ท. สานิตย์ ผางจนัทดา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ รอดค าวงศ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ร.ต.ท. สุมล แกว้วเิศษ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ร.ต.ท. จ าลอง นาทันริ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. อภชิาต บุญฉมิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. เอกชัย แสนสระดี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. สมพงษ์ ทองทิพย์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. พนมพร พรกณุา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. วจักร ศรีโคตร บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. ประเทือง เนือ่งทะบาล บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. ส าเนาว์ เจมิจาตุผล บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. อดิศักด์ิ ตึกประโคน บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. สมเกยีรติ นราศรี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. เกรียงไกร โคตรประทุม บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. ยนืยง ภปูระพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ปรีชา มะลิมาตย์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. เคน มาลา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. พชิัย ดู่ป้อง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. รังศิลป์ นามวเิศษ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. ทูล ปรินแคน บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. เรืองศักด์ิ  วชิัยศร บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. ปราโมทย์ พลดงนอก บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. ปรีชา ธงภกัด์ิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. เจษฎา โพธิ์ศรี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. สุทธนิันท์ ดีใหม่ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. สุนทร กงวงษ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. จริะ พลสง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. พล พรมวงศ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
ด.ต. จรัีง ประจง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
จ.ส.ต. ธรีะวฒิุ พระคุณ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.4
พ.ต.ท. ศุภรฐโชติ จ าหงษ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ร.ต.อ. นักรบ ศิริพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ร.ต.อ. ศุภชัย อดุหนองเลา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ร.ต.ท. กนกพล ดวงทาทอน บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ร.ต.ท. ดาวรุ่ง วงศรีแกว้ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ร.ต.ท. อภนิันท์ พุม่ฉตัร บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ร.ต.ท. บุญส่ง เรืองกระโทก บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ร.ต.ท. สุวทิย์ ลาราช บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ร.ต.ต. ชัชวาล พึม่ชัย บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ร.ต.ต. มนตรี บัวบึง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ร.ต.ต. สุริยา อุ่นเมือง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ร.ต.ต. ณรงค์ โถสัมฤทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. เทวนิทร์ ดลพรพสุิทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. พมิพธ์นา ลุนชัยศรี บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. ลินฟา้ จนัทราช บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. สถาพร ดาบสีพาย บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. ชวนิทร์ ศรีจนัทร์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. สุปัน อคัฮาดศรี บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. จรูญ กนุชนบท บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. ปัญญา แสงมณี บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. ปรีชา บุญช านาญ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. สมพร มาลี บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. ณรงค์ จนัทร์พงษ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. วชัรินทร์ อดุชาชน บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุชาติ มาสุ่ม บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. ประเทือง บุญเลิศ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. เพลิน เตยหอม บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. สุริยนั กนกฉนัท์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. เฉลิมเขตร์ พลยะเรศ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
ด.ต. ประสาท วงันาทัน บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
จ.ส.ต. วนิัย แกว้กอง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.4
พ.ต.ต. พรีณัฐ งามเลิศรัตนชัย บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ร.ต.ต. อภชิาต แยม้กล่ิน บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ร.ต.ท. เสรี ประทุมเพชร บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ร.ต.ท. พรศักด์ิ หอ้ยไธสง บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ร.ต.ท. สมชาย จนัทรศิริ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ร.ต.ต. โกสินธุ์ วะสมบัติ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ร.ต.ท. สมเดช น้อยต าแย บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. สันติ บุญเพง็ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
จ.ส.ต. ทรงเกยีรติ นวพงศ์กรีติ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
จ.ส.ต. ศุภฤกษ์ ค าสุก บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. กติติศักด์ิ ศรวชิชุมาลี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. สันต์ิชาย ตามจะโปะ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. พรชัย พลเทพ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. สมคิด โชติพนิิจ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. บุญมี พลนงค์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. สุระไกร เกรียงไกรชล บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. ชัยวฒัน์ หลักจนัทร์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. ทรรศน แสนพลเมือง บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. ณฐพจน์ ผลบุญ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
จ.ส.ต. ธนงค์ศักด์ิ โยธี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. ธงชัย เหลืองงาม บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. มุขมนตรี ศรีกะพา บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. เขม็ทอง ป้องศิริ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. กติิศักด์ิ นามมัน่ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. อนุเชษฐ ช่างเรือนกลาง บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. นพรัตน์ มูลแกน่ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ด.ต. ประเสริฐ์ กวา้งนอก บก.ทล. ส.ทล.4 กก.4
ร.ต.ต. พนัธศั์กด์ิ จนัทะวงศ์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ร.ต.ท. สุนทร คงสุขี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ร.ต.ท. สมาน ชัยรินทร์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ร.ต.ท. สุรินทร์ แสงแกว้ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ร.ต.ท. ประจกัษ์ ศรีวเิศษ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. บุญจนัทร์ สมสิงห์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ด.ต. ฉตัรพจน์ ปัญญา บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ด.ต. นเรศ โคตรสงคราม บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ด.ต. ประสาร สุวรรณ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ด.ต. อภนิันท์ จนัทรพเนาว์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ด.ต. สราวฒิุ จ าปาทอง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ด.ต. ไชยสิทธิ์ บุตตะโยธี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ด.ต. นพดล นาศฤงคาร บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ด.ต. พฒัน์ชัย ไชยภมูิ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ศรีโคตร บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ด.ต. แสงเพชร โนนทะขาม บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ด.ต. โยธนิ ไชยจนัทา บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ด.ต. อารักษ์ กวานดา บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
จ.ส.ต. อมรินทร์ อาจวชิัย บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
ส.ต.อ. สุทธพิงษ์ ไชยขนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.4 
พ.ต.อ. ชินพนัธ์ พราหมณ์พนัธุ์ บก.ทล. กก.5 บก.ทล.
พ.ต.ท. สุริยนั วนิิจมนตรี บก.ทล. กก.5 บก.ทล.
พ.ต.ท. จตุพล เร่งถนอมทรัพย์ บก.ทล. กก.5 บก.ทล.
ด.ต. เสถยีรพงษ์ ลือค าหาร บก.ทล. กก.5 บก.ทล.
ด.ต. สุริยา วงศ์สง่า บก.ทล. กก.5 บก.ทล.
ด.ต. ฉตัรชัย เกษานุช บก.ทล. กก.5 บก.ทล.
ร.ต.อ. นิติ หว่งไทย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ร.ต.อ. วรัิตน์ วงัตา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ร.ต.อ. ส าราญ เดชบุญ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ร.ต.ท. อคัรมินทร์ ณัชยาชิราอาชน์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ร.ต.ท. สมาน โหรี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ร.ต.ท. มงคล ต้ังเขตการ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ร.ต.ท. ณรงค์ ภาพธงชัย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ร.ต.ท. สุวรรณ เพง็หวัรอ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ร.ต.ต. บุญส่ง ปินใจกลู บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ร.ต.ต. นิเวศน์ ภูรุ่่งเรือง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ร.ต.ต. ขจรศักด์ิ ฉตัรพงศกร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ร.ต.ต. สายณัห์ เขื่อนปัญญา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ร.ต.ต. มานพ ปิน่เฉลียว บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. ศรศักด์ิ แกว้ภกัดี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. เรวตัร เจริญศิลป์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. ยงยทุธ เสพสุข บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. ณัฐกรณ์ ออ่นโนเรียดอน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. สัญญา พทุธรัตนากร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ปวชิ รัตนากร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. บัณฑูรย์ เขาเวยีง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. สมควร คล้ายสถาพร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. มาลัย ใจแสน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. วทิยา เสนกลัป์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. นิวติั ชาวดง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. สมเกยีรติ วชิาราช บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. สุรัตน์ ค าประกอบ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. ชุติเดช กลุทวโีรจน์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. ธนภณ ยอดยิ่ง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. บรรเลง เค้าแคน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. ด ารงค์ศักด์ิ คมสัน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
ด.ต. อนิรุต น้อยมหาพรหม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
จ.ส.ต. วฒิุพงษ์ ปันทะรส บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
จ.ส.ต. นิคม กลีบแกว้ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.5
พ.ต.ต. กฤษฏา บุญศิริ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ร.ต.อ. ปฏยิทุธ ป้อมไธสง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ร.ต.ท. ฉตัรชัย จนัทร์เกษม บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ร.ต.ท. ชูชีพ ด่านอนิถา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ อตุสา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ร.ต.ท. วรวฒิุ ทิพยศ์รีบุตร บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ร.ต.ท. วรีจติร วงศ์ภาดี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ร.ต.ท. เสรี ค าชุม บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ร.ต.ท. วชิัย บุตรใสย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ร.ต.ท. ศักดา บุญมาสืบ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ร.ต.ท. สีโห หาญศรี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ร.ต.ต. พรหมมา จนัโท บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ด.ต. พงศ์ภคั พยิะเดช บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ด.ต. กณัฑพงศ์ พฒันานุรักษ์พงศ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ด.ต. จริโชติ พทุธพงษ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ด.ต. นิมิตร ชาวดง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ด.ต. จรูญโรจน์ สีต้ือ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ด.ต. ภเูมศวร์ ศรีสวา่ง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ด.ต. วชัระ นาคแกว้ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ด.ต. ณัฐวฒิุ พรมอน้ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
จ.ส.ต. นิรุต วงศ์สมศักด์ิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
จ.ส.ต. สุรพล เมืองมาหล้า บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
จ.ส.ต. เขมกานต์ คงฉง้ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5
ด.ต.หญิง เปีย่มสุข โนรี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

 พ.ต.ท. วฒิุเทพ เพญ็แสง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ร.ต.อ. ทายาท เกษมสุข บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ร.ต.อ. ประวทิย์ ร่มโพธิ์เจริญ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ร.ต.อ. บรรเจดิ พวงสมบัติ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ร.ต.ท. สมมิตร บุรารักษ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ร.ต.ท. ณัฎฐพงศ์ ทิพยม์าลา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ร.ต.ท. วรีะพงษ์ สังขท์อง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ร.ต.ท. ทวี แผ้วสถาน บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ หมุอาจ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ร.ต.ท. ถวลิ คูณทวี บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
 ร.ต.ต. ศิริพร ชัยเมืองมูล บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
 ร.ต.ต. ภริมย์ ภญิโญยิ่ง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต. อษัฎาวธุ คงทับ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต. ชัยธวชัว์ สุธรรมสิริโยธนิ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต. ชัยยนั พนัพะม่า บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
 ด.ต. สามารถ ถิ่นแสง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต. เอกพงษ์ วงศ์ขติัย์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต. สินชัย เจยีรเพชร บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต. ชัชชัย ดงงาม บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต. วสิิทธิ์ เขตกนั บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
 ด.ต. รชต จนัทรเดช บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต. นน สละพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต. ประทีป มีอดุร บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต.  กติติ แกว้ผม บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต. นิคม เพชรนิล บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต. ธรรมศักด์ิ จงทอง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต. พเิชษฐ์ มาอยู่ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต. ภริูพฒัน์ อมรมุนีพงศ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต. ฐิติพงษ์ จนัเลน บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ด.ต. ทนงศักด์ิ ขวญันวล บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
จ.ส.ต. ขณัทัศ พุม่อยู่ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
จ.ส.ต. นิทัศน์ ดีเจริญ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ส.ต.อ. เกรียง แกว้หล า บก.ทล. ส.ทล.3 กก.5
ร.ต.อ. สมสิทธิ์  เตชะอดุ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ร.ต.อ. ธติิวฒัน์  ชาญชัยจริโรจน์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ร.ต.อ. พทิยา  สุริต๊ะ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ร.ต.ท. ธษิณ   กนัภยั บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ร.ต.ต. ดุสิต   กมิสี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ร.ต.ท. สุรินทร์   ศรีลาเพชร บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สุวรรณเกยีรติ   ชุ่มเยน็ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ร.ต.ต. ภาณุชิต  ดวงใจ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ร.ต.ต. ทองใบ สายเขยีว บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ด.ต. เฉลิมพล  แกว้ยศ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ด.ต. วรีะ   สวยกระโทก บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ด.ต. อชิรศักด์ิ  นครไทย บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ด.ต. ชัชชัย    สมัย บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ด.ต. สุมงคล   ค าปรุงสิทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ด.ต. เทียนชัย    อดุม บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ด.ต. พงษ์เดช  ไชยลาม บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ด.ต. นภดล   ยามช่วง บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ด.ต. อาจหาญ จนิดาหอม บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ด.ต. ประสิทธิ์  จติค า บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ด.ต. ทศพณ   ปัญญาสุ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ด.ต. เจษฎางค์  ภูท่ิม บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ด.ต. เดช     ฉ่ าชื่น บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
ด.ต. ประสิทธิ์  ลับไพรี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
จ.ส.ต. นันท์พพิฒัน์   ไชยวงค์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ   เชียงพรม บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
จ.ส.ต. วฑูิร     วชิา บก.ทล. ส.ทล.4 กก.5
พ.ต.ต. ธนกร จนัรอด บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ร.ต.อ. เอกมันต์ ลือเรือง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ร.ต.ท. ไตรวชิญ์ พชิิตเมธากลุ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ร.ต.ท. สมศักด์ิ แสวงผล บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ร.ต.ท. เอกลักษณ์ พฒันธญัญา บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ร.ต.ท. สมจติร แพรสีนวล บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ร.ต.ท. ปริญญา มาท ามา บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ร.ต.ท. บุญเรือง ศรีชมภู บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ร.ต.ท. พรชัย จกัรแกว้ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ร.ต.ท. อกัษร วงค์ปาลีย์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ร.ต.ท. ทองค า โตโส บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ร.ต.ต. วสุิทธิ์ ศรีรันต์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ร.ต.ต. สิทธพินัธ์ ปัญญา บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ร.ต.ต.หญิง วลิาวลัย์ จดัคน บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ด.ต. จ าเนียร เป็งวารี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ด.ต. ชวง พรมมินทร์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ด.ต. ด ารงฤทธิ์ เปียทิพย์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ด.ต. สมหมาย ปัญจรักษ์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
ด.ต. ทรงราชย์ ควรน า บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ธนวฒัน์ ใจเยน็ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. นพนคร พบิูลยธ์นานนท์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.5
พ.ต.ต. ปณิธิ ชาอุ่น บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ร.ต.อ. วรีะศักด์ิ ประพนัธว์ทิย์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ร.ต.อ. นิติภมูิ ผดุง บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ร.ต.ท. รัชภมูิ ธโินชัย บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ร.ต.ท. ศุภชัย สังขอ์อ่น บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ร.ต.ท. สุขมุ แสงออ่น บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ร.ต.ท. ชูเกยีรติ ดาวดึงษ์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ร.ต.ต. สมจติร สวสัดี บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ร.ต.ต. มานพ เมฆสุวรรณ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ร.ต.ต. ทวภีาพ ทองมา บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ร.ต.ต. สวา่ง เมืองฟา้ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ด.ต. ถวลัย์ อกัษร บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ด.ต. กษิณ สุขแกว้ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ด.ต. ธรี จงสุพพตั บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ด.ต. วชัรินทร์ สิทธหิล่อ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ด.ต. อทิธโิชติ อภชินพงศ์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ด.ต. ชัยณรงค์ กนัตา บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ด.ต. ศุกรีย์ ปะละใจ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ด.ต. สุดสาคร สุขแผ่นทอง บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ด.ต. กติติชัย ข าคม บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ด.ต. สมพร ป่าสัก บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
ด.ต. สมบัติ สุพรมมา บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
จ.ส.ต. สมภพ ขา้มเจด็ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
จ.ส.ต. จารุกติต์ิ พลูสวสัด์ิ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
จ.ส.ต. ธรรมรัตน์ หมายมัน่ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
จ.ส.ต. ชวลิต กอ๋งโน บก.ทล. ส.ทล.6 กก.5 
พ.ต.ท. อมรชัย ปัญญา บก.ทล.  กก.6 บก.ทล.
พ.ต.ท. เกยีรติชัย เกดิโชค บก.ทล.  กก.6 บก.ทล.
ร.ต.อ.หญิง ออมใจ ค าพะทา บก.ทล.  กก.6 บก.ทล.
ด.ต. รุศรัณย์ กาญจนพมิาย บก.ทล.  กก.6 บก.ทล.
พ.ต.ต. เสริมศักด์ิ น้อยหวัหาด บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. ธนาเวช ภูม่าก บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. มนตรี ศรีวฒันกลุ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. ศราวธุ วงศ์อาษา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. พทิักษ์ ภทัรเมธี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. พรีะพงษ์ เพศประเสริฐ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. มานพ พมิพป์รุ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สายณัฑ์ คงบุญ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. ศรีชัย มัง่รัตนะ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. ปราโมทย์ วชัราภรณ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. รังสรรค์ พนัธท์ูล บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. เกษม หนูวฒันะเกษร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. ณธพีฒัน์ นนทะโคตร์วรายุ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. อรุณ สมคะเณ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. สุนทร  เบือดขนุทด บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. สุพจน์ ทัดหมอน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. เอื้อน วงศ์สูงเนิน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ท. ประไพร พุม่แกว้ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ต. ชออ้น พมิายกลาง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ต. ธรีะ ศรีหาบุตรโต บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ต. ภวูศิ กลัยาวเิศษ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ต. นิสิต ศรีเมือง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ต. เลียม พฒุสระน้อย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ต. เชิดศักด์ิ เกณฑ์กระโทก บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ต. ไพโรจน์ บุญนาจเสวี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ต. บรรจง ชาญชัยเอกลักษณ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ต. ทรงยศ ทับพร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ต. บุญพร้ิง สิงหย์อย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. ชัยเดชา โสภาเจริญรัตน์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. ประสิทธิ์ อตุะมะ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. สมคิด ชูชีวา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. อทุัย แวงนอก บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ต. พทิักษ์ โชติช่วง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. วชัเรนทร์ เอยีดจุ้ย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. วลัลภ เกดิทรง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. มงคล บุตรชน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. พนม พติรานันท์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. นิทัศน์ เทศน้อย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. สมศักด์ิ แดงประเสริฐ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ฉั่วตระกลู บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. สุภกจิ มุง่คุณ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. บรรเจดิ สรณนันท์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. คมกฤษณ์ คิสาลัง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. วรีะศักด์ิ นาคพงษ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.ต. สุเชต กาลคลอด บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. ประสิทธิ์ เนินนาค บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วาสนา มีสวสัด์ิ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. พติตินันท์ ไกยสิทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. วาสนา ทิพฤาตรี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. ธรีะวฒัน์ บุราคร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. สมเกยีรติ สระขนุทด บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. อนิรุทธิ์ จกัรินบวร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. วชัรินทร์ อนิต๊ะกนั บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. เจษฎา เจตน์จ านงค์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. ขนุแผน รัตนเพช็ร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. ทนุ ยศศักด์ิ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. ชัยรัตน์ พนัธุ์ขะวงศ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. สุสันติ วงษ์เบาะ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. ปฏกิรณ์ เอี่ยมยงั บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. พลรบ กลุวงศ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. นฤพล แกว้กล้า บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. บรรจง สุระถาวร บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. เวช บุญเทียน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. สันติราษฎร์ ศรีเพชร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. เดชาธร ดินจนัทึก บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. สุพษิ เทตะรัตน์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. ธนาวร์ี เพชรฉมาวฒัน์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. กตติณัฐ์ พนัสุวอ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. ประมาณ ถองกระโทก บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. นพดล ฤทธานันทธ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. ธรีภทัร ทองต้น บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. สุพศิ แดงงาม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. พงศกร ราชปัก บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. อากร จนัทร์ยิ้ม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ด.ต. วเิชียร รักพนิิจ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
จ.ส.ต. นุกลุกจิ บุญเยน็ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
จ.ส.ต. พฒิุพฒัน์ วรีะธราพฒัน์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
จ.ส.ต. ศักด์ิมงคล สัพโส บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ส.ต.อ.หญิง พมิชญาดา จณิะไชย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ส.ต.อ. ศุภเสกข์ เพชรดี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ส.ต.อ. จตุชัย ทองผุย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.6
ร.ต.อ. ถาวร โชติช่วง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ร.ต.ต. สนอง เชิดฉาย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ร.ต.ท. ปรีชา เยน็ใส บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ร.ต.ท. ประหยดั รวดเร็ว บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. บุญส่ง เดชมะเริง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ร.ต.ท. พชิัย สวสัดี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ร.ต.ท. ศักด์ิ สายยศ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ร.ต.ท. เกษม เชยประเสริฐ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ร.ต.ท. อนันท์ ศรไชย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ร.ต.ต. เรวตัร สมพรจนิตนา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ด.ต. ขจรสิทธิ์ หอมนวล บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ด.ต. ครรชิต พลดงนอก บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ด.ต. ไพฑูรย์ พบกลาง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ด.ต. ฉตัรชัย ใหม่คามิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ด.ต. ณรงค์ชัย โยแกว้ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ด.ต. จริะศักด์ิ ววิฒัน์สิริ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ด.ต. กมล อรุณศรี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ด.ต. พสิษฐ์ วารุลัง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ด.ต. ณัฐพงศ์ ประทุมมาศ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ด.ต. สุวจิกัขณ์ ศิลาสูงเนิน บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ด.ต. สุรศักด์ิ จนัอาสา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ด.ต. วทิยา รุ่งเรืองศิลป์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
ส.ต.อ. อดิศักด์ิ นามปัญญา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.6
พ.ต.ต. จตุรงค์ ผลเกดิ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ร.ต.อ. กรกฎ ทศแกว้ส บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ร.ต.ต. สังวร ทวนัเวทย์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ร.ต.ท. ปรีชาพล คนฉลาด บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ร.ต.ท. ชัยชนะ แสนกล้า บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ร.ต.ท. ธรีะศักด์ิ ระยบัศรี บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ร.ต.ต. ธติิ เอกพงษ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ด.ต. ศักดา บานบัว บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ด.ต. พล สายกระสุน บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ด.ต. สุเทพ นิลบดี บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ด.ต. ทักษิน วรรณโพธิ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ด.ต. ศุภาโชค หอสูติสิมา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ด.ต. วราวฒิุ ศรบุญทอง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ด.ต. ชัยเวช ทีบุญมา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ด.ต. วชิิต ภเูด่นผา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ด.ต. สมควร ม่วงทา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ด.ต. ดวงเด่น ลาภจติร บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ด.ต. วชัรินทร์ รุ่งเรือง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ด.ต. ประสงค์ นิตยวนั บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ด.ต. ประมวล อปุถมัภ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. จตุลงกรณ์ โสภาพล บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
จ.ส.ต. อรรนพ พลสุวรรณ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ร.ต.อ. ฐานะกจิ รัตนพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ร.ต.อ. กติติศักด์ิ คชพรหม บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ร.ต.ท. ชัยฤทธิ์ อาจวชิัย บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ร.ต.ท. ประชิต วริิยะพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ร.ต.ท. พทิักษ์ ศรีสมพงษ์ บก.ทล. กก.6 บก.ทล.
ร.ต.ท. ภกัดี จนัทศิลป์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ร.ต.ท. มานิตย์ สินสารธรรม บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ร.ต.ท. สุรกจิ บัญฑิตยผ์ล บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ร.ต.ต. ปรารถนา พาณิชย์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ควรค านวน บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ร.ต.ต. บุญเชิด โกมล บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ด.ต. คงฤทธิ์ จลุบุรมย์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ด.ต. เจษฎาทร โมลานิล บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ด.ต. ธรรมนุญ ขนัทะชา บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ด.ต. บัวกนั แสนทวสุีข บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ด.ต. บุญร่วม เหมือนมาตย์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ด.ต. ปัญญา อนิทร์ส าราญ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ด.ต. พศเอก ผาสบาย บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ด.ต. ฤตะ ตึกประโคน บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ด.ต. สมบัติ ศรีฮาด บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ด.ต. เสรี รัตนะโสภา บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ด.ต. อสิเรศ อจัฉฤกษ์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ด.ต. อบุล ตะนะภกัด์ิ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ด.ต. ประดิษฐ์ พลอยวเิลิศ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
ด.ต ธรีวฒัน์ ลิมปะธนิตพงศ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
จ.ส.ต. เขตรัฐ ศรีโสภา บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6
จ.ส.ต. ชาตรี ดีเมืองปัก บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
จ.ส.ต. ธรีวฒัน์ บุญศรี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
จ.ส.ต. อริยะ บุญใส บก.ทล. ส.ทล.4 กก.6 
พ.ต.ท. ธรีะยทุธ สุทธพินไพศาล บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6
ร.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ ทาทอง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6
ร.ต.ท. จตุรงค์ สีมาพฒุ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6
ร.ต.ต. เผ่าพงษ์ แสงยะรักษ์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6
ร.ต.ต. อดุลย ์ วรรณชาติ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6
ด.ต. ธนกฤต เหมือนเหลา บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6
ด.ต. ธรี แกว้เนตร บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6
ด.ต. เฉลิมชัย พะวงั บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ฐิติ เสียงออ่น บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6
ด.ต. มังกร ศิริโสม บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6
ด.ต. อภยัมะณี นิธบิุณยากร บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6
ด.ต. ชัยสิทธิ์ เขม็เพชร บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6
ด.ต. พษิณุพงศ์ ผิวงาม บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6
ด.ต. วจิติร ใจภกัษ์ดี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6
จ.ส.ต วเิชียร จาริพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6
พ.ต.ต. ณัฐพล แต่เจริญ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ร.ต.อ. ศรายทุธ ศรีมัญจาบุรี บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ร.ต.ท. บุญเลิศ อุ่นจนัทร์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ร.ต.ท. สมพงษ์ โสภา บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ร.ต.ท. ชัยศักด์ิ จาตุรงคกลุ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ร.ต.ท. รุ่งรวี บริหาร บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ร.ต.ท. สุภาพ เดชะยา บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ร.ต.ท. กติติชัย อนิออ่น บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ร.ต.ท. ประมวล หงษ์สุวรรณ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ บรรณบดี บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ร.ต.ท. นิกร แกว้ดวงงาม บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ร.ต.ท. อนุสรณ์ ต้ิวจนัทึก บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ร.ต.ท. โชติสิทธิ์ สิงหว์ศัิกด์ิ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ร.ต.ต. ชูเสริม อุ่นโคตร บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ร.ต.ต. เฉลิม สุขเสนา บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ด.ต. วรีะชาติ แวดไธสง บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ด.ต. ชัยยงค์ ชมเชย บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ด.ต. ภกูจิ ใยขามป้อม บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ด.ต. ธรรมศักด์ิ บุณยรัตพนัธุ์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ด.ต. ณรงค์ สิทธิ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ด.ต. ภกัดี ฤทธิ์ไธสง บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ด.ต. มานะ รอสูงเนิน บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ด.ต. สุธศิานต์ ดาวช่วย บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ด.ต. ศักด์ิชาญ โพธิ์ชัยภมูิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.1 
ด.ต. วชิิต ดอนกวนเจา้ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ด.ต. ภานุพงศ์ บ ารุงราษฎร์ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ด.ต. สมชาย ช่างการ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ด.ต. พนมพร พทุธบุญ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ด.ต. ธรีพงษ์ ยาค า บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ด.ต. รุจน์ เขยีนแป๊ะ บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
ด.ต. สุริยา บุญมาก บก.ทล. ส.ทล.6 กก.6 
จ.ส.ต. พพิฒัน์พงศ์ แกว้หนองแสง บก.ทล. กก.6 บก.ทล.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. สงัด บุญประกอบ บก.ทล. กก.6 บก.ทล.
พ.ต.ท บรรพต เดชมา บก.ทล. กก.7 บก.ทล.
ด.ต. สิงหศักด์ิ เพช็รจ ารัส บก.ทล. กก.7 บก.ทล.
ด.ต.หญิง วราภรณ์ คงทอง บก.ทล. กก.7 บก.ทล.
ด.ต.หญิง พรรวนิท์ บุญมณี บก.ทล. กก.7 บก.ทล.
จ.ส.ต.หญิง นงนุช ชูสังข์ บก.ทล. กก.7 บก.ทล.
ส.ต.อ. สินสมุทร งามแสง บก.ทล. กก.7 บก.ทล.
ร.ต.ท. ธนสิน จนิดายอ้ย บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ร.ต.ท. ธนกร วฒันไกรกลู บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ด.ต. เกรียงศักด์ิ แป้นช่วย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. มนพ เชยชม บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. ณภทัร นิลสุวรรณ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
จ.ส.ต. ศุภเลิศ สงขาว บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
จ.ส.ต. พงศไท เชื้อชมสุข บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
จ.ส.ต. สุไลมาน ทิง้ผอม บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
จ.ส.ต.หญิง ชญาดา เงินเจริญ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
จ.ส.ต.หญิง กฤศนา ชูช่วย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ร.ต.อ. ธรรมศักด์ิ พลเดช บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ร.ต.อ. พงษ์สิทธิ์ ทองใหญ่ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ร.ต.อ. วนิัย สายคุ้ม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ร.ต.ท. จรัญ เกื้อมา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ไทยทอง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ร.ต.ต. อารีย์ อนิทรสถาพร บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ร.ต.ต. ดนัย ทองวเิชียร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ร.ต.ต. รัตนพงศ์ รัตนจนัทร์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ร.ต.ต. นิรันต์ มุธเมธาฤทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ร.ต.ต. สุรชัย เจะ๊นิ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. ยทุธชัย หนูรัก บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. กฤต แกว้ศรีออ่น บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. รุ่งโรจน์ สุวรรณพทิักษ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. ฐิติ ภมรสูต บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. โชคดี ศรีสวสัด์ิรักษา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. ธรา แสงสุวรรณะ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. น าชัย บุญวโิรจน์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. เชาวสิ์น หนูเกดิ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. สุธี เทพหยอม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. สฤชัย ฤกขะวฒิุกลุ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. ศิรภสั อสิระพานิชย์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. ชัยพงศ์ วานิชาชีวะ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พรชัย มากสังข์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. ชรินทร์ ไชยณรงค์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. วรชัย นาคขวญั บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. ธนวฒัน์ เพชรจ ารัส บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. ไสว เครือวลัย์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
ด.ต. จริศักด์ิ เส็นขาว บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
จ.ส.ต.หญิง ณัฐนิชา ฤทธรัิตน์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.7
พ.ต.ท. คมเทพ เปาอนิทร์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ร.ต.อ. จกัภณัฑ์ ใสกระจา่ง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ร.ต.อ. ไพโรจน์ ประสิทธิ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ร.ต.ท. กติติพงศ์ วชัรจติรกลุ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ร.ต.ท. เจริญ เล่ือนแกว้ บก.รฟ. บก.รฟ.
ร.ต.ท. โสฬส มุตตาหารัช บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ร.ต.ท. ประเสริฐ ธรรมเพชร บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ร.ต.ท. เสน่ห์ ศรีค าผ้ึง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
วา่ที ่ร.ต.ต. สุวทิย์ มีสันเทียะ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ร.ต.ต. สมชาย ชินแท่น บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
วา่ที ่ร.ต.ต. ประเสริฐ นิศวอนุตรพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ร.ต.ต. ประจวบ มณีสุวรรณ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. เทอดศักด์ิ ปราบเขต บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. นิธโิรจน์ กฤตยาเรืองกติต์ิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. ธรียทุธ นักฟอ้น บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. รัตนพงษ์ สวา่งแจง้ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. สุวทิย์ ดีทอง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. ธนิตศักด์ิ ศิริรักษ์ชัยกลุ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. โชติวฒัน์ หมะสัน บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. สมศักด์ิ อิ้วสู บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. สมโภช พรหมเมศร์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. สุนทร ด าเกาะ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. อนัน ด้วงเหมือน บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. ศักดา จารุจนิดา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. สุรพงศ์ ผกาแกว้ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. กรวทิย์ หมิรัตน์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. ภธูาร แกว้ไทย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. ไพบูลย์ บุญสนิท บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
ด.ต. ทวศัีกด์ิ สุขศรีเมือง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
จ.ส.ต. โหรน บินหมูด บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
จ.ส.ต. เดชา นวลศรีชาติ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
จ.ส.ต. สุริยะ โมสิกะ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. มนพ มีชู บก.ทล. ส.ทล.2 กก.7
พ.ต.ต. ปริญญา เอี่ยมกมล บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ร.ต.อ. สุทธชิัย อนันทบริพงศ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ร.ต.ท. คเชนทร์ เสนเผือก บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ร.ต.ท. ธนกร วตันไกรกลุ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ร.ต.ต. กฤติเดช ธาดายงสิริ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ร.ต.ต. พสิษฐ์ ศรีเพชร บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ร.ต.ท. ภมูิพงษ์ ทองขาว บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ร.ต.ท. ปรีชา พนัธฟ์อง บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ร.ต.ท. รังสรรค์ พฤกษ์พทิักษ์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ร.ต.ท. ชรินทร์ ปาณชาติ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ด.ต. สมนึก จนัทร์นิเวศน์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ด.ต. สมใจ เพง็เซะ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ด.ต. ตรีวทิย์ แตงเทศ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ด.ต. วสุิทธิ์ ถนินุกลู บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ด.ต. มงคล บุญเลิศ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ด.ต. กติติราษฎร์ เบ็ญหมีน บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ด.ต. จรีชาติ คงศรี บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ด.ต. วโิรจน์ หวนัเก บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ด.ต. อาคม ชูก าเนิด บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ด.ต. พงศกร บุญรัตน์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ด.ต. อสิราพงค์ รอดสงค์ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ด.ต. ประสงค์ หลังนุย้ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ด.ต. ปรีชาชาญ ราชเมืองฝาง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
พ.ต.ต. ปิยพนัธุ์ วนอกุฤษฏ์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ร.ต.อ. ไตรง แจว้เสียง บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ร.ต.อ. ภทัรินทร์ สุทธภทัรธรรม บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ร.ต.อ. ปราโมทย์ ขวญัเมือง บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ร.ต.ท. ราเมศ นฤมิตร บก.ปปป. บก.ปปป.
ร.ต.ท. เลนิน ณ พทัลุง บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ร.ต.ท. พนูสิน สุขศรีนวล บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ร.ต.ท. สมหมาย ปาฐะสุวรรณ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ร.ต.ท. ต่อลาภ บุญศิริ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ช้างสาร บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ร.ต.ต. วรีะวทิย์ รอดบัวทอง บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ด.ต. กมล อารามรักษ์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ด.ต. เธยีรไชย ชัยวฒัน์ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ด.ต. ชาติชาย หวงัขอ้กลาง บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ด.ต. วโินท ไชยยทุธ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อภสิิทธิ์ พรหมมา บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ด.ต. ปัญจธรรม สันตจติร บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ด.ต. ปิยศักด์ิ อบุล บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ด.ต. วรีะ ผ่องใส่ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ด.ต. ศิริชัย ซ่ังเพชรแกว้ บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ด.ต. ไชยยา สุวรรณมณี บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ด.ต. ภดิูศ พลเกษตร บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ปานเกล้ียง บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
จ.ส.ต. วรรณชัย ชุมขวญั บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
จ.ส.ต. สถาพร ชุมธรรม บก.ปอท. บก.ปอท.
จ.ส.ต.หญิง วณัฏยา มุสิด บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7
พ.ต.ต. พชิญา พพิฒัน์บรรณกจิ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ร.ต.อ. ทรงพนัธุ์ กลุดิลก บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ร.ต.ท. ณรงค์ ทองนุน่ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ร.ต.ท. จตุพล ประเคนคะชา บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ร.ต.ท. อนันต์ หมานสกลุ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ร.ต.ท. ฉลอง คงแกว้ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ร.ต.ท. ทวปี คชรัตน์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ร.ต.ท. สมหมาย ไชยรัตน์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ร.ต.ท. สุทัศน์ รัตนแกว้ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ร.ต.ต. เฉลิม บุญอว่ม บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. ชาญชัย ซังเรือง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. กมล ทองค า บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. วสุิทธิ์ ปานมี บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. ณฐพล       อนะสุวรรณ์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. อรุณสุข ทับเจริญพงศ์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. วนัชัย เจตพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. ธนกฤต ล้ิมเจริญธนากร บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. ส่งเสริม ชูยงัด้วงโยธา บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. เปรม เรืองเอยีด บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. ผดุงศักด์ิ เสนเพช็ร์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. วชัระ เส็มชูชูติ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. ประดิษฐ์ สิตหรัิญ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. สมศักด์ิ ปัญญโชติกลุ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. ประเสริฐ เภาประดิษฐ์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. นิมะกาแม อาแว บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. กลวชิร มณีนิยม บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. ประจวบ แจม่จนัทา บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. สมเจตน์ สุดทองคง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พยพั พรหมแกว้ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. นิพนธ์ กิ้มแกว้ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. คารม คงแกว้ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. ครรชิต อคัรวบิูลย์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
ด.ต. กจิกาญจน์ ไชยกาญจน์ บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
พ.ต.ท. ชนณพฒัน์ ศิริเลิศ บก.ทล. กก.8 บก.ทล.
ร.ต.อ. วทิวสั เพช็รรักษ์ บก.ทล. กก.8 บก.ทล.
ด.ต.หญิง มณีวรรณ มุง่คุณ บก.ทล. กก.8 บก.ทล.
ด.ต.หญิง ศรีวมิล บัวทอง บก.ทล. กก.8 บก.ทล.
พ.ต.ท. ธนกร     พมิพการ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
พ.ต.ท. พงศ์ศรัณย์ วงัพลับ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
พ.ต.ท. อรรถพล พลพรหม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ร.ต.อ. ไพศาล เชื้อสาย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ร.ต.ท. ธนภทั          ธรามานิตย์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จนัทน์เทศ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ร.ต.ท. มาโนช เพง็พลอย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ร.ต.ท. ปรีดา ดุษฎวีริิยกลุ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ร.ต.ท. สมชาย ศรีเผือก บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ร.ต.ท. สถติย์ พจิติรศิริ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ร.ต.ท. อดุม หอมจ ารัส บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ร.ต.ต. มุนินทร์ ดาวจรัสแสง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ร.ต.ต. จนิต์ แสงทอง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. ธวชัชัย ลิขติปัญญา บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. รัชกฤต มาลาพงษ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. กติติคุณ จนีสุกแสง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. นิคม พวงสุวรรณ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. ณรงค์ชัย ถี่ถว้น บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. สมรรถชัย ต้ังตระกลู บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. พนูสิน ดิระพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. ธรีวฒัน์ สายใหม่ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. เรวตัร แกว้มงคล บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. จโิรภาส นวลสันเทียะ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. วโิรจน์ ทองทิพย์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. กล้วย ชัยพระบาง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. แสนสุระ สอนจอ้ย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. ชลณัทร เส้งประถม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. สมศักด์ิ ค าปลิว บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. กฤษณะ กาญจนเพญ็ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. พงษ์สันต์ เสนาพล บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วชัรินทร์ ใจสมุทร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. ธรีภทัร์   จนัประทักษ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. สมชาย อนิโต บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. สวโรจน์ ชะเอม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. พภิพ ป้อมภู่ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. อ านาจ แดงประดับ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. โกศล นาคเนือ้นิม่ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. กฤษณะ บุตรสวสัด์ิ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. สุเมธ แป้นสุวรรณ์ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. เมธากร          กมลเสถยีร บก.ทล. กก.8 บก.ทล.
จ.ส.ต. ธวชัชัย แป้นกลาง บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
จ.ส.ต. พสักร ประมวญสิน บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
จ.ส.ต. ชนะชัย สามนคร บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
จ.ส.ต. สรวฒิุ กจิคณะ บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
จ.ส.ต. คมกฤต  สิงโต บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
จ.ส.ต. ผชา ผิวแกว้ดี บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ส.ต.อ. วทิวฒัน์     ตุ้มโหมด บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ส.ต.อ. จฬุาวธุ กองดวง บช.ก. ฝอ.1 บก.อก
พ.ต.ท. สุรกจิ อนิอ่ า บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
พ.ต.ท. เริงศักด์ิ ชุ่มจติต์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
พ.ต.ท. พชิิต ทีปกากร บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
พ.ต.ท. ปริญญา มัง่ค่ัง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
พ.ต.ท. วริิยะ ระยบั บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
พ.ต.ต. วศิิษฏ์ มินเสน บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
พ.ต.ท. ลักษณ์ เสง่ียมจติต์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
พ.ต.ท. วนิัย โวหาร บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
พ.ต.ท. สถาพล จนัทรนานนท์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.อ. จ าเริญ หนูรัก บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.อ. กฤตพฒัน์ ผาทา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ทรัพยป์ระเสริฐ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ท. อริญชย์ บรรเทา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ท. อสิระ โคกลือชา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ท. วนัชัย เอยีมสอาด บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ สงวนพวก บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ผลารุจิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ท. ประหยดั ท่อคนดี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ท. บุญเรือง สีน้ าผ้ึง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ท. เอนก ชนะมาร บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ท. พงศกร กตะศิลา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ส าเนียง จ าเริญเนาว์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ท. เวชยนัต์ สิงหลี์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ท. สุภาพ ขริุลัง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ต. วชิัย พัว่ทา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ต. กฤษกรณ์ มาลัย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ต. บุญเชิด มัตสยะวนิชกลู บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ต. ประจกัร์ งามโสภณ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ต. ประเสริฐ ขนัธเสมา บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. สมศักด์ิ ฤทธิ์ทวี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. วทิูล ราชู บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. สาคร เวยีงนนท์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. พชร พนัธเุนตร บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. เทอดเกยีรติ หมายชัย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. ทองหลาง จ าปาเทศ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. อคัรพล ถนอมเมฆ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. วชิาญ สุวรรณะ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. ภคัพล ถาวรกลู บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. อรรถสิทธิ์ ปทุมาวฒันานนท์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. ภญิโญ เถื่อนเจริญ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. ประยรู ขลุกเอยีด บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. วรัิตน์ ซึมดอน บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. วณณัต เมฆด ารงศรี บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. เปรมวศุิทธิ์ พฒันอติพงศ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. วเิชียร กล่ินค้างพลู บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. วทิยา ดาบสีพาย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต.หญิง  สุชาดา เถาถวลิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. ส าเริง แวน่ครู บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. สมชาย กงชัยภมูิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. ธานี แพรแกว้ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. สมพงษ์ กดุสงค์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. ทวศัีกด์ิ รัตนวราหะ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. วรพงศ์ มาศงามเมือง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. ภาวตั สิงหท์อง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. ชัยพร หบุกระโทก บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. วเิชียร ล าดับ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
จ.ส.ต. ทรงเกยีรติ มากมูล บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
จ.ส.ต. ณัฐดนัย มาลาสาย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
จ.ส.ต. ธนกร วนิิตวรรณ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
จ.ส.ต. ชาตรี อน้เพช็ร บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต.หญิง พทัธนันท์  ภทัร์วฒิุพงศ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ท. ชาญยทุธ ธนสีลังกรู บก.ทล. ส.ทล.5 กก.6 
ร.ต.ต. พนัส บ ารุงกจิ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ต. นิตย์ นนท์ตานอก บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ร.ต.ต. ธนัยาสิทธิ์ จติราพเินตร บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. ทินกร โสรัจจ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. นนท์ นันทฤชัย บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. ศักด์ิชาย นับงาม บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. สยาม เกตุรัตน์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. ไพรัตน์ แกว้บ่อ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. สามารถ ถิ่นแสง บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. สุริยา บุญมาก บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. นิรัญ    จมุพรม บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. รังสรรค์ เจริญพนิิชย์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. อมรรัตน์ บุญพงศ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
ด.ต. สุภศัิกด์ิ ทองพนัธ์ บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
จ.ส.ต. ค ารณ ใจสุทธิ์ บก.ทล. กปภ.บก.ทล.
ส.ต.อ. สิทธกิร วรเมธพาสุข บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
จ.ส.ต. อรรถพล อยู่เขยีว บก.ทล. ส.ทล.2 กก.8 
พ.ต.ท. ชนม์ภทัร วงศ์ก าแหง บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.อ. ทวี ไพรสุวรรณ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ด.ต. หวนัอาหมาด ยาซัม บก.ทล. กก.7 บก.ทล.
ร.ต.ท. ชานุดม เครือสิงห์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
พ.ต.ท.หญิง ดารกา เกตุแกว้ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท.หญิง ประภาศรี งวดสูงเนิน บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท.หญิง สุวรรณี ทองยวง บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ต. วรัิช ธาวนิัย บก.ทล. ส.ทล.1 กก.2
พ.ต.ต. สุภกจิ กองาม บก.ทล. ส.ทล.1 กก.8 
ด.ต. ภคัพล วงศา บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ร.ต.ท. สาคร อนิทร์เพง็ บก.ทล. ส.ทล.3 กก.6
ร.ต.ท. ปรีชาพล คนฉลาด บก.ทล. ส.ทล.3 กก.7
ด.ต. กติติศักด์ิ ดิสกะประกาย บก.ทล. กก.1 บก.ทล.
พ.ต.ท. เสมอ ฉวนีวล บก.ทล. สทล.1 กก.8
ร.ต.ท. ยอด วรรณจติร์ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
ร.ต.ท.หญิง อรอนงค์ อน้เจริญ บก.ทล. ฝอ.บก.ทล.
พ.ต.อ. กฤตธาพล ยี่สาคร บก.รน.
พ.ต.อ. สุรพล เปรมบุตร บก.รน.
พ.ต.อ. ธนพล ศรีโสภา บก.รน.
พ.ต.อ. โชคชัย นนท์ปฏมิากลุ บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ. พลัลภ สุภญิโญ บก.รน. ฝอ.บก.รน.
พ.ต.ท. สมศักด์ิ เยน็ยาซัน บก.รน. ฝอ.บก.รน.
พ.ต.ท. ธนกร ดลธนากานต์ บก.รน. ฝอ.บก.รน.
พ.ต.ท. วชิัย กวกีจิบรม บก.รน. ฝอ.บก.รน.
พ.ต.ท.หญิง สมคิด แยม้ผกา บก.รน. ฝอ.บก.รน.
พ.ต.ท.หญิง ภญิญดา การประเสริฐ บก.รน. ฝอ.บก.รน.
พ.ต.ต. จกัรพงศ์ เขื่อนค า บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ร.ต.อ.หญิง วริมณ นิลอาชา บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ยนิสูตร์ บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ร.ต.ท. ปภาธชั สมประกอบ บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ร.ต.ท. ส าเนา มีอสุาห์ บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ร.ต.ท. สุภาพ แกว้อาจ บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ร.ต.ท. สุชนธ์ ศิริพนัธ์ บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ร.ต.ท. สิทธชิัย  ครุฑธาพนัธ์ บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ร.ต.ท.หญิง นราพรรณ นิลสุขมุ บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ร.ต.ท.หญิง ชญาภา แกว้วารี บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ร.ต.ท.หญิง ธดิารัตน์ สุทัศน์ บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ร.ต.ท.หญิง ภาวดี หวานทอง บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ร.ต.ต. วโิรจน์ ปล้ืมสวาสด์ิ บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ร.ต.ต. สรรเพชญ์ คงหนู บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ร.ต.ต. สุรินทร์ แสงรัตน์ บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ร.ต.ต. ประกฤษฏ์ หงษ์ทอง บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ด.ต. ทองเรียบ โคตวงศ์ บก.รน. กก.1 บก.รน.
ด.ต. พทิักษ์ ทับแสง บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ด.ต.หญิง สุทธดิา เชิดชูไชย บก.รน. กก.1 บก.รน.
ด.ต.หญิง ลัดดาวลัย์ จ าเนียรทรง บก.รน. กก.1 บก.รน.
ด.ต.หญิง สุชาดา ศุกรสุต บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ด.ต.หญิง เพญ็นภา สุธติานนท์ บก.รน. กก.3 บก.รน.
ส.ต.อ. โกมล หาดสุด บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ส.ต.อ.หญิง พทัธนันธ์ ภกัดี บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ส.ต.อ.หญิง ศศิประภา วลัิย บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ส.ต.อ.หญิง ณัฐนันท์ ธนาพลเดชารัศมิ์ บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ส.ต.อ.หญิง พรภา เรืองจติรธรรม บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ส.ต.อ.หญิง ทัศนีย์ เจริญตาม บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ส.ต.อ.หญิง ธญัญรัตน์ สุมา บก.รน. ฝอ.บก.รน.
ส.ต.อ. อสิราวธุ เศรษฐจ านงค์ บก.รน. กรต.บก.รน.
ส.ต.ท. ภานุ อ าไพ บก.รน. กก.1 บก.รน.
ส.ต.ท. กติติพศ วยิาภรณ์ บก.รน. กก.1 บก.รน.
ส.ต.ท. กฤษดา ศรีหาค า บก.รน. กรต.บก.รน.
ส.ต.ต. อริญชย์ นาคข า บก.รน. กก.3 บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. เด่นชัย ค าอดุม บก.รน. ส.รน.6 กก.4
ส.ต.ต. ชัยณรงค์ พรหมดี บก.รน. กก.2 บก.รน.
ส.ต.ต. กษิด์ิเดช จติราภริมย์ บก.รน. กก.6 บก.รน.
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ แพงดี บก.รน. กก.1 บก.รน.
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ ต้ังตระกลู บก.รน. ฝอ.บก.รน.
พ.ต.อ. ฉตัรชัย ธรรมวชิัย บก.รน กก.๑
พ.ต.ท. ภทัราวธุ จารุจารีต บก.รน. กก.๑
พ.ต.ท. สุชล พ าขนุทด บก.รน กก.๑
พ.ต.ท. วรีะวฒัน์ ศรีสุนทร บก.รน กก.๑
พ.ต.ท. จรีะ ยาฟอง บก.รน. กก.๑
ร.ต.ต. วรีชาติ ตะโกภู่ บก.รน กก.๑
ด.ต. อภรัิกษ์ รักนิสสัย บก.รน กก.๑
ด.ต. ธนชัย ช านาญเพชร บก.รน กก.๑
ด.ต. พงษ์พนัธ์ แกว้สุวรรณ์ บก.รน กก.๑
ด.ต. พรีะพฒัน์ เพญ็พกั บก.รน กก.๑
ส.ต.ท. ธงชนะ ศรีธรรมมา บก.รน กก.๑
ส.ต.ท. ปิยะณัฐ กระจางจติย์ บก.รน กก.๑
ส.ต.ท. อคัราเมธ ประภาศรี บก.รน กก.๑
ส.ต.ต. พนัธการ คลังกลู บก.รน กก.๑
ส.ต.ต. ภมูิพฒัน์ ดวงจ าปา บก.รน กก.๑
ส.ต.ต. สุนทร นามวงศ์ บก.รน กก.๑
ส.ต.ต. สุรนาถ นราเลิศ บก.รน กก.๑
ส.ต.ต. นพดล จริตงาม บก.รน กก.๑
ส.ต.ต. กลุวตัน์ อรรคบุตร บก.รน กก.๑
ส.ต.ต. ภานุพงศ์ อนุรักษ์ บก.รน กก.๑
ส.ต.ต. วศิณุกรณ์ ส่งเอยีด บก.รน กก.๑
ส.ต.ต. ศรราม ศรียางคุย บก.รน กก.๑
พ.ต.อ. สุริยา ปิน่ประดับ บก.รน. กก.2
พ.ต.ท. พทิักษ์ เริงพทิักษ์ บก.รน. กก.2
พ.ต.ต. กติติศักด์ิ ศรีเผือก บก.รน. กก.2
ร.ต.อ. สมภพ ศฤงค์สวสัด์ิ บก.รน. กก.2
ร.ต.อ. จกัรกฤษณ์ วงศ์สวสัด์ิ บก.รน. กก.2
ร.ต.ท. ขวญัลิขติ สุวรรณชัยรบ บก.รน. กก.2
ร.ต.ท. เอกพนัธ์ ช่วยเหมาะขนาด บก.รน. กก.2
ร.ต.ท. อาณัติ คามเขต บก.รน. กก.2
ร.ต.ต. ดุสิตพฒัน์ ไกรอริยวพิธุ บก.รน. กก.2
ด.ต. พทิักษ์ คัมภรีทัศน์ บก.รน. กก.2
ด.ต. สมศักด์ิ คาดสนิท บก.รน. กก.2
ด.ต. สายชล นุม่ทองค า บก.รน. กก.2
ด.ต. ชาคริต ชะเอมน้อย บก.รน. กก.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ดาว นามวงศ์ บก.รน. กก.2
ด.ต. นิรุทธ์ ชวนโพธิ์ บก.รน. กก.2
ด.ต. จนิดา เพช็ร์เวา่ บก.รน. กก.2
ด.ต. นพดล ล าปน บก.รน. กก.2
ด.ต. สุทธพิงศ์ บ้านใหม่ บก.รน. กก.2
ด.ต. สุทิศ สมศรีโหน่ง บก.รน. กก.2
ด.ต. วฒันา โกมลพนัธ์ บก.รน. กก.2
ด.ต. อภเิชษฐ์ ส าราญ บก.รน. กก.2
ด.ต. อานนท์ แสงเทพ บก.รน. กก.2
จ.ส.ต. บุญน า โพธเิสน บก.รน. กก.2
จ.ส.ต. ฤทัย ใจชอบดี บก.รน. กก.2
จ.ส.ต. จกัรพงษ์ แสวงทรัพย์ บก.รน. กก.2
ส.ต.อ. รังสรรค์ หตัถา บก.รน. กก.2
ส.ต.อ. นิรันดร์ พาเคน บก.รน. กก.2
ส.ต.อ. พชิัย หมัน่จ ารูญ บก.รน. กก.2
ส.ต.ท. พงษ์พษิณุ  ชั้นกลาง บก.รน. กก.2
ส.ต.ท. ศิริชัย    กมุไธสง บก.รน. กก.2
ส.ต.ท. อนุชิต แต่กลาง บก.รน. กก.2
ส.ต.ท. อนุชัย น้อยค า บก.รน. กก.2
ส.ต.ท. อนุรัตน์   สิงหค์ าคูณ บก.รน. กก.2
ส.ต.ท. เฉลิมพล ช่างต่อ บก.รน. กก.2
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์   ตรงเทีย่ง บก.รน. กก.2
ส.ต.ต. วชัรินทร์   แพงมาก บก.รน. กก.2
ส.ต.ต. นิติกร ผุยโสภา บก.รน. กก.2
ส.ต.ต. ณัฐพล    เถาพนัธุ์ บก.รน. กก.2
ส.ต.ต. พชรพล สุขมา บก.รน. กก.2
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ   แถวไธสง บก.รน. กก.2
ส.ต.ต. วยัวฒัน์ พราหมณ์ฤกษ์ บก.รน. กก.2
ส.ต.ต. กฤติกา สิงหค์ราช บก.รน. กก.2
ส.ต.ต. มงคล แกว้พรม บก.รน. กก.2
ส.ต.ต. ไวทิต วงศ์พนารัตน์ บก.รน. กก.2
ส.ต.ต. ชัยวฒิุ โพธแิสง บก.รน. กก.2
ส.ต.ต. คณิต บุญเกดิ บก.รน. กก.2
ส.ต.ต. เรืองทรัพย ์  อนิทร์อ าคา บก.รน. กก.2
ส.ต.ต. ธนกร ธนิจกลุ บก.รน. กก.3
พ.ต.อ. ชวาล เพญ็พานิช บก.รน. กก.3 บก.รน.
พ.ต.ท. สมเกียรติ จิ่วต้ัน บก.รน. กก.3 บก.รน.
พ.ต.ท. ฤทธี เผ่าพนัธุ์ บก.รน. กก.3 บก.รน.
พ.ต.ท. จีระกรณ์ นิลอาชา บก.รน. กก.3 บก.รน.
พ.ต.ต. กมลศักด์ิ วนัประดุง บก.รน. กก.3 บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. จักรวฒัน์ มูลศรี บก.รน. กก.3 บก.รน.
พ.ต.ต. ชนัต ใจมัน่ บก.รน. กก.3 บก.รน.
ร.ต.อ. เอกรัฐ อรุณ บก.รน. กก.3 บก.รน.
พ.ต.ท. ธนินวฒัน์ หรัิญเชวงศักด์ิ บก.รน. กก.3 บก.รน.
พ.ต.ท. ไมตรี นักธรรม บก.รน. กก.3 บก.รน.
พ.ต.ท. วรวทิย์ บุญประคอง บก.รน. กก.3 บก.รน.
พ.ต.ท. สัญญา พุม่โพธิ์ทอง บก.รน. กก.3 บก.รน.
ร.ต.ท. พันเทพ โอมี บก.รน. กก.3 บก.รน.
ร.ต.ท. นฤชิต คงสกลุ บก.รน. กก.3 บก.รน.
ร.ต.ท. สุวศิน ภคพงษ์ประดิษฐ์ บก.รน. กก.3 บก.รน.
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ ทองทรัพย์ บก.รน. กก.3 บก.รน.
ร.ต.ท. สมชาย ค ามวย บก.รน. กก.3 บก.รน.
ร.ต.ต. อารมณ์ สมสกลุ บก.รน. กก.3 บก.รน.
ร.ต.ต. ชาญชัย ตรีพงษ์พนัธ์ บก.รน. กก.3 บก.รน.
ร.ต.ต. สมชาย วตัถากรณ์ บก.รน. กก.3 บก.รน.
ร.ต.ต. เชิดชัย ขมุทอง บก.รน. กก.3 บก.รน.
ร.ต.ต. พิษณุ เบ้าดี บก.รน. กก.3 บก.รน.
ร.ต.ต. มานิตย์ เกตุแกว้ บก.รน. กก.3 บก.รน.
ร.ต.ต. จ าลอง คงอว้น บก.รน. กก.3 บก.รน.
ด.ต. ธนโชติ กายโรจย์ บก.รน. กก.3 บก.รน.
ด.ต. วชิชา เชื่อมชิต บก.รน. กก.3 บก.รน.
ด.ต. จักราภพ แยม้เพยีร บก.รน. กก.3 บก.รน.
ส.ต.ต. สิทธโิชค ฉมิอ าพนัธ์ บก.รน. กก.3 บก.รน.
ส.ต.ต. เสกสรร เพชรภวูนาถ บก.รน. กก.3 บก.รน.
พ.ต.อ. ธวชั สิทธกิจิโยธนิ บก.รน. กก.4 บก.รน.
พ.ต.ท. ชาติชาย ดวนใหญ่ บก.รน. กก.4 บก.รน.
พ.ต.ท. วลัลพ พวงผกา บก.รน. กก.4 บก.รน.
พ.ต.ท. สุทิน สวนดอกไม้ บก.รน. กก.4 บก.รน.
พ.ต.ท. จกัรกริช สาริบุตร บก.รน. กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. ภทัรชัย ระจติด ารงค์ บก.รน. ส.รน.2 ปรก.กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. ประเสริฐ ดาวสวา่ง บก.รน. ส.รน.2 ปรก.กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. พงศ์ธวชั รอดหรัิญ บก.รน. กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต.หญิง ชาดา ถนอมพนัธุ์ บก.รน. กก.4 บก.รน.
ด.ต. สุรชัย ปานเกดิ บก.รน. กก.4 บก.รน.
ด.ต. ศักด์ิชาย อยู่ทรัพย์ บก.รน. กก.4 บก.รน.
ด.ต. สมพงษ์ ทับทิม บก.รน. กก.4 บก.รน.
ด.ต.หญิง กานต์ธนวร์ี อนิทรพทิักษ์ บก.รน. กก.4 บก.รน.
จ.ส.ต.หญิง ศุภกาญจน์ อบัดุลการี บก.รน. กก.4 บก.รน.
ด.ต.หญิง ชุติภา จนัทาทอง บก.รน. ส.รน.4 ปรก.กก.4 บก.รน.
ด.ต.หญิง อวยพร จนัทร์บรรพต บก.รน. ส.รน.6 ปรก.กก.4 บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. ศักดิธชั วนัจนัทึก บก.รน. ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
พ.ต.ต. อนุพนัธ์ สมบูรณ์ทรัพย์ บก.รน. ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
ร.ต.อ. ธรรมปพน ช่วงฉ่ า บก.รน. ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ทนงค์ศักด์ิ เกตุแกว้ บก.รน. ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
ด.ต.หญิง พนัชกร สายแสงฉาย บก.รน. ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ธติิ เอี่ยมอาษา บก.รน. ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ศุภชั กระจา่งชีพ บก.รน. ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ถวลัย์ จนัทรังษี บก.รน. ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
ด.ต. เจริญ ทองประเทศ บก.รน. ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ดิเรก มินทะมอน บก.รน. ส.รน.1 กก.4 บก.รน.
พ.ต.ท. ฐิติศักด์ิ ลิขสิทธติระกลู บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ อนัเจริญ บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. สันชัย เกตุสมพงษ์ บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ด.ต. มงคล ธนาลาภสกลุ บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. ประเสริฐ สุมาลัย บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ส.ต.อ. มาโนช นุม่ชัยภมูิ บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
จ.ส.ต. ประนอม พลพนู บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
จ.ส.ต. อาคม นามบุญลือ บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ส.ต.ท. วรีะยทุธ วงค์กะโซ่ บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ส.ต.ต. ณัฐกติต์ิ จนัเสน บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ส.ต.อ. สยมุพร สังขน์าค บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ส.ต.ต. พรีะพงษ์ พรมจนัทรา บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ส.ต.ต. ประพนัธ์ คล้ายคลึง บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ธวฒัน์ สายแสน บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ด.ต. วนัไชย เดชเดชะ บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ด.ต. พรีะพงษ์ พุม่ทับทิม บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ด.ต. นฤชิต จนัทรมณีกลุ บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. เมธา เพชรคงแกว้ บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. จริสิน อนุต บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. ฐานันดร์ เพชรรัตน์ บก.รน. ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
พ.ต.ท. คณาธปิ ศรีทิพย์ บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
พ.ต.ท. เจนณรงค์ จารุภา บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. เฉลิม เศรษฐสุข บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. กนกพล หว้ยนุย้ บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. นิยม กาลจกัร บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. ณัฐิวฒิุ ครุฑเสือ บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. รวรุิต ตันติธาคร บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. วจิติ มณีโรจน์ บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ด.ต. บุญส่ง ผาสุข บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ชัยวฒัน์ ฉนัทนานุรักษ์ บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. นพรัตน์ ชะตารัตน์ บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ด.ต. อดุม สงเมือง บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ด.ต. สมศักด์ิ พงษ์ศักด์ิศรี บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ดนัย กอวงษ์ บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ด.ต. สุพล ระหา บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ด.ต. วชัรินทร์ จงใจเทศ บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ด.ต. วทิยา เจริญวงษ์ บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ณรงค์ จนัทร์เกตุ บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ด.ต. วชิิต สิงหจ์นัทร์ บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ด.ต. อดิเทพ ศิริพฒัน์ บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ส.ต.ต. ณัฐนนท์ พุม่เกล้ียง บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. องอาจ ชังชั่ว บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
ด.ต. กมลศักด์ิ ไตรมงคลววิฒันะ บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน.
พ.ต.ต. ทศพล มนทสิทธิ์ บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. ทยากร กศุลศิลปบัญชร บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. ถนอม มิง่ขวญั บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. วนิัย การโคกกรวด บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. วฒิุนันท์ ศิริมูล บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. ถนอม ขวญัออ่น บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. วรุิฬห์ ดรุณ บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. ทูล กหุลาบ บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. ศิริวฒัน์ สมนาม บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. ภวูดล พนิิจปรีชา บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. วชิาญ ชาเนตร บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. พรศักด์ิ เพช็รศรี บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ทินกฤษ ทรัพยค์ลัง บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ด.ต. สมพร จงจติต์ บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ด.ต. เรวตัร ฉายแกว้ บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ฝน มูลรูปเหมาะ บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ด.ต. สุชาติ นิตยสุข บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ด.ต. สมมาท ลาดบัวขาว บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ชัยชาญ ชุติชูเดช บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ด.ต. เจนวฒิุ บุญเกดิ บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ด.ต. สมยศ จทัร์ลาด บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ด.ต. สุเทพ โกศลศุภลักษณ์ บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ณัฐพล ภผูา บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ด.ต. จรีะศักด์ิ อว้นท้วน บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ด.ต. พลวฒัน์ น้อยส าราญ บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
จ.ส.ต. มานัส ผ่องดี บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ส.ต.ต. ชนานนท์ ธนูศิลป์ บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุชน อนิธแิสง บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ไพโรจน์ เกตุพนัธ์ บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
ส.ต.ต. อริญชย์ นาคข า บก.รน. ส.รน.4 กก.4 บก.รน.
พ.ต.ท. ปวธิ พีพ่านิช บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
พ.ต.ท. ขจรยศ ทรงประดิษฐ์ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. พรีพฒัน์ มูลจติร บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ยศวจัน์ บุญกอ่น บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. บัลลังก์ บุญพทิักษ์โยธนิ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. อนันต์ยศ นาใจแกว้ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. สมมารถ ศรีจนัทร์ดี บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. พรเทพ สุขอร่าม บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. อรุณ เล่ียมนาค บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ชัยชาญ ชูผล บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. อเุทน ทิมฤกษ์ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. อนุชา พลูน้อย บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. มาโนช ชูกล่ิน บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ชูธรรม บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ไพศาล บุญสร้าง บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. วสัส์วริศ เวยีงยา่งกุ้ง บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ธวชั ศรีอนิทร์ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. นเรศ โสทน บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ชาญชัย เสือทอง บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. เล็ก ช้างแกว้ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ศรายทุธ สุนทรวภิาต บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. ชาญ เจริญแกว้ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ชนชล บุญเฟือ่ง บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. สุชาติ กจิสุดแสง บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ชาตรี ดอนวชิา บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. อาคม เพชรประดับ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. พเยาว์ พลูทวี บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต.หญิง อดุมลักษณ์ แสงรักษา บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต.หญิง วรรณวไิล เนตรวงค์ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ส.ต.อ. เอกนรินทร์ แกว้เพชร บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
พ.ต.ต. ไกรลาศ ใจสามารถ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. วรพล เลิศวริิยะพงศ์ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
พ.ต.ต. นิติพฒัน์ รัฐเมือง บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. สุภาพ งามเลิศ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. นิคม แกว้เพชร บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. นพดล ตุ่นประเสริฐ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. พงศ์ศักด์ิ เผือกผุด บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ชัยณรงค์ คงกระพนัธ์ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ดิเรก มูลศรี บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. สุภาพ แกว้พมิพ์ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. เฉลิม หอมกล่ิน บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. อกัษรศักด์ิ จวิรรจนะโรดม บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ภทัรพงศ์ ชายน้อย บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ธนชาติ ชื่นใจ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
จ.ส.ต. วศิิษฎ์ สุขเจริญ บก.รน. ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
พ.ต.ท. สุริยา ขนุโต บก.รน. ส.รน.6 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ท. กติติทัต สวสัดี บก.รน. ส.รน.6 กก.4 บก.รน.
ร.ต.ต. สมศักด์ิ วรรักชาติ บก.รน. ส.รน.6 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ธนพล จนิดาด ารงวนิช บก.รน. ส.รน.6 กก.4 บก.รน.
ด.ต. เรืองเดช ไชยวงศ์ บก.รน. ส.รน.6 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ไชยพร ขาวสนิท บก.รน. ส.รน.6 กก.4 บก.รน.
ด.ต. ไพโรจน์ หอมทัว่ บก.รน. ส.รน.6 กก.4 บก.รน.
จ.ส.ต. ไกรสร อนิทร์ประเสริฐ บก.รน. ส.รน.6 กก.4 บก.รน.
จ.ส.ต. ศรัณย์ พลูสมุทร บก.รน. ส.รน.6 กก.4 บก.รน.
ส.ต.ท. ติณณ์ สมประดี บก.รน. ส.รน.6 กก.4 บก.รน.
ส.ต.ต. ยทุธนันท์ พนัธท์ิพย์ บก.รน. ส.รน.6 กก.4 บก.รน.
พ.ต.อ. ชาติชาย ชาติเวช รน. กก.5 บก.รน.
พ.ต.ท. สุวฒัน์ ศรีคล้อ รน. กก.5 บก.รน.
พ.ต.ท. ธนวตัถ์ พุม่อยู่ รน. กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท.หญิง นภสักร พานทอง รน. กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ สิทธโิพธิ์ รน. กก.5 บก.รน.
ร.ต.ต. กอ้งเกยีรติ วทิยาวฒิุรัตน์ รน. กก.5 บก.รน.
ด.ต. ศุภวสันต์ จนัทะโร รน. กก.5 บก.รน.
ด.ต. นิติพล ประกอบผล รน. กก.5 บก.รน.
พ.ต.ท. อนุชิต หลักโลก รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
พ.ต.ท. วนัไชย รุ่งรักษา รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
พ.ต.ท. เสกสรรค์ พรรณรักษ์ รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ชะเอมทอง รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
พ.ต.ต. สมมาตร เสือบัว รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. กณัฑ์คุปต์ ณ จนัตา รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. อนันท์ นุชศิริ รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. พรีะชัย ผ่องภญิโญ รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. ประสาร แพรเพช็ร รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. ภดิูท มีใจดี รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ชะอุ่มใบ รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. สวาท อรรคเศรษฐัง รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. วนัชัย ระโหฐาน รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. บุญเจดิ เคลือบบุญ รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ยทุธนา หมายหาทอง รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ด.ต. เสกสรร โอวาท รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ด.ต. กรีติ โลหติไทย รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ประสิทธิ์ เลิศยะโส รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ชัชชัย  บุญชู รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ด.ต. สุรชัย รุ่งสีอ าพนัทอง รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ด.ต. บรรยาย สุวรรณเจริญ รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ด.ต.หญิง สมศิริ ยิ่งสวสัด์ิ รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ด.ต.หญิง ประพี สุวรรณวฒัน์ รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ด.ต. สยาม ไทยสุริวงษ์ รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ด.ต. อคัรวฒัน์ พลูสินกติติโชติ รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ตรีธวฒัน์ ไกรเลิศพชัรกลุ รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ด.ต. กฤษฎา ทองเขม้ รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ศุภกร เจรจาปรีดี รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ด.ต. สราวธุ สมบูรณ์ รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ส.ต.ต. ณัฐนันท์ ศรพรหมฉาย รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ สุริหาร รน. ส.รน.1 กก.5 บก.รน.
พ.ต.ต. อ านาจ ชูกล่ิน รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
พ.ต.ต. สาโรจน์ เลิศประเสริฐ รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ร.ต.อ. จักรพงษ์ มนัสชัย รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. พิจักษณ์ พงษ์บุบผา รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. ชนกานต์ สุเพง็ค า รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. มนต์ตรี เสาทอง รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ต. ประเสริฐ ศรีพรหม รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ต. ลัย พานทอง รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ด.ต. บรรชา ฆารพนัธ์ รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ด.ต. อิสระพงศ์ อสิระ รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ด.ต. เวฬุกร กนุเสน รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ชรินทร์ จนัทะภาษี รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ด.ต. สุริยา บุญกอง รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ด.ต. มงคล เรืองศรี รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ด.ต. อุดมพร วงษ์ชาลี รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ประกาศิต ขดีวนั รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ดาวรุ้ง สุขผดุง รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ด.ต. สมยศ สุขเสริม รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ สิทธิ รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
ด.ต. สิทธไิชย พฒุหมืน่ รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. นพนันท์ เจริญศิลป์ รน. ส.รน.2 กก.5 บก.รน.
พ.ต.ท. ปฏญิา เขม็ลาย รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. บุญเสริม บัวจนัทร์ รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ด.ต. นิพนธ์ บุญเสมอ รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ด.ต. บุญเลิศ เสียงประเสริฐ รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ด.ต. สมศักด์ิ เจริญประโยชน์ รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ต. ประเสริฐ แยม้กล่ิน รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ศิลปชัย ได้สุข รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. ณัฐธญั แกว้เขม้ รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ด.ต. วชิัย มหาวเิชียร รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ต. จเร บุญตุ้ม รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ประยงค์ เวยีงอนิทร์ รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ด.ต. พชิัย กล่ินขจร รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ด.ต. อาคม คล้ายข าดี รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ด.ต. อนุรักษ์ สาล่ี รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ด.ต. จติรภาณุ จารึกกลาง รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ด.ต. เจษฎาภรณ์ เวชกามา รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ด.ต. สุนทร พนมจนัทร์ รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ด.ต.หญิง สุภกั ชาวเวยีง รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ด.ต. สมนึก โชคชัย รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ด.ต. อ าพล ภกัด์ิเจริญ รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. สมคิด จรรยามัน่ รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ร.ต.อ. กอบชัย โตออ่น รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. บดินทร์ ศรีออ่น รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
ส.ต.ต. ศรชัย ได้สุข รน. ส.รน.3 กก.5 บก.รน.
พ.ต.ท. ประจวบ ศรีเรือง รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. ตระกลู อบุลสุข รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. ประเทือง เฮงอรุณ รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. วโิรจน์ วรเวก รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. สง่า นาสวน รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. ส าเริง กองสี รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ต. สมบุญ งานฉมัง รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ต. เชน วอ่งไวเมธี รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ต. ประทีป อนิฉยุ รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ปรีชา ทองยอ่ย รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ทศพร พลโลม รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
ด.ต. สุบิน คังคะวสุิทธิ์ รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ศิวชั สิริสัมพนัธน์าวา รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ไพสาร แสงสวา่ง รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พงษ์พนัธ์ ถนอมวงษ์ รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ดิลก อภบิาลศรี รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
จ.ส.ต. อศันัย ยงัธญัญา รน. ส.รน.4 กก.5 บก.รน.
พ.ต.ท. สุรพงษ์ วรรณพนิิจ รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ดรุณ รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. วสิิทธิ์ บุญข า รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. มนัส จงกล รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ต. อ านาจ สังวาลยเ์งิน รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ต. ราวี ศรีโพธิ์กลาง รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ต. อทิธศัิกด์ิ ตันเจริญ รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ด.ต. เอกราช ศรีละออ รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ด.ต.หญิง ดวงมณี ถาวรกฤษ รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ด.ต. วรีะ บุตรบัว รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ศักด์ิชัย สุขเกดิ รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ด.ต. ณรัณ มีสัตย์ รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ด.ต. สาทิศ วสุิทธแิพทย์ รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ด.ต. รังสิต นันทกลุ รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ด.ต. นวพล แสงเพชร รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ด.ต. พรีะพล ฉมิมานิตย์ รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
จ.ส.ต. วชัระ มัน่จติร รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
จ.ส.ต. ราชศักด์ิ พลายคง รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
จ.ส.ต. ทรงพล ทรงพระ รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
จ.ส.ต. สมศักด์ิ ค าบุตร รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ส.ต.ท. นนทิวรรธ วโรรส รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
ส.ต.ต. จกัราวธุ พนัชนะ รน. ส.รน.5 กก.5 บก.รน.
พ.ต.ต. ทศพร มัน่คง รน. ส.รน.6 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. เทพรัตน์ ถมฉมิพลี รน. ส.รน.6 กก.5 บก.รน.
ร.ต.ท. ปรัชญาพล สัญกลู รน. ส.รน.6 กก.5 บก.รน.
ด.ต. กษิด์ิเดช บุษยพนิิจ รน. ส.รน.6 กก.5 บก.รน.
ด.ต. สายชล สิงหรั์มย์ รน. ส.รน.6 กก.5 บก.รน.
จ.ส.ต. สงกรานต์ ใสสะอาด รน. ส.รน.6 กก.5 บก.รน.
ส.ต.ท. ครรชิต เกษหอม รน. ส.รน.6 กก.5 บก.รน.
ส.ต.ต. วชัรินทร์ ราวะดี รน. ส.รน.6 กก.5 บก.รน.
ส.ต.ต. ศักด์ินรินทร์ ชัยชาญรัมย์ รน. ส.รน.6 กก.5 บก.รน.
ส.ต.ต. กติติ เม็นไธสง รน. ส.รน.6 กก.5 บก.รน.
ส.ต.ต. ศรายทุธ รังสร้อย รน. ส.รน.6 กก.5 บก.รน.
ส.ต.ต. ศรายทุธ หมอบริสุทธิ์ รน. ส.รน.6 กก.5 บก.รน.
พ.ต.ท. ประเทือง ศรีละมนตรี บก.รน. กก.6 บก.รน.
ร.ต.ต. สุธี ศุภฉายากลุ บก.รน. กก.6 บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ชัยทัด อนิทร์ท่าฉาง บก.รน. กก.6 บก.รน.
ส.ต.อ.หญิง สุธภิาพร สุวรรณมณี บก.รน. กก.6 บก.รน.
ส.ต.อ.หญิง วราภรณ์ พฒัจนัทร์ บก.รน. กก.6 บก.รน.
พ.ต.ท. จเร รุ่งสาย บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
พ.ต.ท. บุญเลิศ ศรีนวล บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
พ.ต.ต. โยธนิ สีหาทิพย์ บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ร.ต.ท. สมบูรณ์ อนิทรสุภา บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ร.ต.ท. จงดี คงเจริญ บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ร.ต.ต. ธาตรี วงศ์สัมฤทธิ์ บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ร.ต.ต. สุวฒัน์ กิ่งน้ าฉา่ บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ร.ต.ต. ธงชัย ดึงสุวรรณ บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ร.ต.ต. สนธยา เปรมปรี บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต.หญิง ประทีป ผาลัย บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สาวติร แกว้นิม่ บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต. ยทุธพงศ์ ถงึเสียบญวน บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สมศักด์ิ ต่ายเมือง บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สมชาย กนุอก บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต. ชัยทรัพย์ มาศปัน บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต. ชัยทัศน์ นิลมา บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต. วนิิจ หมัน่สกลุ บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต. ธรีพงษ์ ทองลีผล บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต. มานะ แตงเล่ียน บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต. ศักดา กจิเดช บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต. ภาณุ รอดนาโพธิ์ บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต. ณฤทธิ์ ชัยเรืองศรี บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต.หญิง พรรณี นิสภา บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต. อนนท์ เงินละเอยีด บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต. จริศักด์ิ ตันยชุน บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สุพศิ ส้มต้ัน บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
จ.ส.ต. ภริมย์ ฉมิระฆงั บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
จ.ส.ต. ทวทีรัพย์ อ าพนักาญจน์ บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
ส.ต.อ. ทินกฤติ หนูเอยีด บก.รน. ส.รน.1 กก.6 บก.รน.
พ.ต.ท. สิงหา ควรบ ารุง บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ท. พชัรพล จนัธมิา บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ท. สุพจน์ ศุภฉายากลุ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ท. บรรจง เลิสไกร บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ท. สุรชัย บรรจง บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ต. บันเทิง ขอมอบกลาง บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ต. สาทร บัวทอง บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ต. อษัฎาวธุ ฉ่ าสูงเนิน บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
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ร.ต.ต. สุรชัย พรหมสวาสด์ิ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ต. ชัด ศิริบุญวฒัน์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ต. อนุชาญ แกว้จนิดา บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. วรัิช บุญอภวิฒัน์กลุ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. สมนึก ศรีวหิก บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. พฒันา ประจกัษ์สุวรรณ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. เกรียงศักด์ิ รัตนกลู บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. ธวชัชัย กิ่งทอง บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. สัมพนัธ์ พรหมทองแกว้ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
ส.ต.อ.หญิง เกตน์นิภา ชมแกว้ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน.
พ.ต.ท. มหนัตพล ศรีนนว ์ณ อบุล บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
พ.ต.ต. อนุราช วมิล บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ร.ต.ท. สุพนิ ดงวงั บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ร.ต.ท. วษิณุ จนิาวงษ์ บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ร.ต.ท. อนุสรณ์ กล่ินอบุล บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ร.ต.ท. บัณฑิตย์ ราชดุษฎี บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ สนิทนอก บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ร.ต.ต. หาญชัย ศรีสัตยานุกลู บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. บุญส่ง หว้ยหงส์ทอง บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สมิง ชูสุข บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สุทธพินัธ์ บัวทอง บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. วทิยา ถิ่นสมอ บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. บุญญ์คง วงับุญคง บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. นพดล วรีะแพทย์ บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สราวธุ พลธา บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. พงศ์กรณ์ พนูสวสัด์ิ บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สุรเดช สุทธรัิกษ์ บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. เสรี สะสมสงค์ บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. พรีะพฒัน์ ไพช านาญ บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สุวทิย์ สุขชาติ บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. กติติศักด์ิ ทองเผือก บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. ประยรู สระทองอนิทร์ บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. เกยีรติวฒัน์ พฒันจร บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. ศิวกร เฟือ่งฟู บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สุพจน์ แป้นไม้ บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สันติ ผลเลิศ บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สุวชั พวัพนัธ์ บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ด.ต. ปัณณธร โพธิ์ถาวร บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ส.ต.ท. ภทัรศิล ขวญัเขยีน บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.
ส.ต.ต. ปัญญวฒัน์ ชัยฤกษ์ บก.รน. ส.รน.3 กก.6 บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. สันติพงษ์ พนัธส์วสัด์ิ บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
พ.ต.ท. เศรษฐพงษ์ ทองทราย บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ชูประเสริฐ บก.รน. ฝอ.
ร.ต.ต. ไกรยง ส่งแสง บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ร.ต.ต. บุญยนื ยนืตระกลู บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ร.ต.ต. ปิยะวฒัน์ จนัทร์เรือง บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สุพฒัชัย สุดใจใหม่ บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. เสกสรร ทองใหญ่ บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. พงศักด์ิ ใจหา้ว บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สมคิด ทองแท่ง บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สุรพงศ์ จอนจนัทร์ บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. วมุิไกร ใหม่พุม่ บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สมชาย ยิ่งยง บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. ปานเทพ เผือกเนียร บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. ภณัูฏฐศักย์ รอดไธสง บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สัญญา เจริญสิน บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. จ ารูญ สุวรรณโชติ บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. เดโช นิลมาศ บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สิบทิศ ศิลปี บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. เกรียงไกร แซ่ฮ๋ง บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. ช าลอง จนัพลโท บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. สุวฒัน์ เตียวตระกลู บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. จมุพฏ โชติช่วง บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. ชัยรัตน์ สังขแ์กว้ บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. เกรียงศักด์ิ วงศ์เบีย้สัจจ์ บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
จ.ส.ต. สุธน ศรีนะคช บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ พรานชู บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
จ.ส.ต. ค าหอม พลยางนอก บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
จ.ส.ต.หญิง หทัยา ชลสาคร บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
ด.ต. ปิยะวฒัน์ นุน่สังข์ บก.รน. ส.รน.4 กก.6 บก.รน.
พ.ต.ท อากร  หนุนภกัดี บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ท. บุญฤทธิ์ พุม่นุย้ บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ท. สมคิด นิโกรธา บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ท. ศุภชาติ สุทธปิระภา บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ท. สราวฒิุ ทองสด บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ท. วชิัย ญาติรักษ์ บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ต. สรศักด์ิ บุนนาค บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ต. สระโรจน์ อมิพนัธ์ บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. ยศพล มังสาทอง บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. ปัญญา ทองเจริญ บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. องอาจ จนัทร์พลู บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. ถวลัย์ พริิยศิลป์ บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. ธรีะ บุญรอด บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. กรศิวา ขนุบุญจนัทร์ บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. อ านวย เนียมรินทร์ บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. ธานินทร์ สุขสวสัด์ิ บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. วรีศักด์ิ จนัทร์สุข บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. ประภาส ชุมทองโด บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. ประสิทธิ์ บุญช่วย บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. พบธรรม รักษาการ บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. คีรี เรืองเพง็ บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. ด ารง พรมสัย บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. เดชาธร สองเมืองสุข บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. สมศักด์ิ สุวรรณละออง บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. สุรินทร์ แดงหวาน บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. อธวิฒัน์ ศรีวเิชียร บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. ภกัดี ช านาญเอี่ยม บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. เจริญ สังขช์่วย บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. ศุภพงษ์ หนูแกว้ บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
ด.ต. ประเสริฐ มูสิมูล บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
จ.ส.ต. สานาถ พลายด้วง บก.รน. ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน.
พ.ต.ท. เดชา อปุัชฌาย์ บก.รน. กก.7 บก.รน.
ร.ต.ต. เดชธน จลุวรรณโณ บก.รน. กก.7 บก.รน.
ด.ต. ศรายทุธ คงหลี บก.รน. กก.7 บก.รน.
พ.ต.ท. อศัรายทุธ ทองลอง บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ร.ต.ท. ศิวชั กาญจนอดุมการ บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ร.ต.ท. ไพโรจน์ สงพะโยม บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ร.ต.ท. สุรพล ราชสีห์ บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ร.ต.ต. พงศ์พพิฒัน์ แสงนิกลุ บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
วา่ที ่ร.ต.ต. ด ารงศักด์ิ นิม่บุญ บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
วา่ที ่ร.ต.ต. วนัชัย มโนรถประดิษฐ บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ร.ต.ท. คมกริช จติรพลิา บก.รน. ส.รน.1 กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ต. ประมูล สุวรรณเรืองศรี บก.รน. ส.รน.1 กก.๗ บก.รน.
ด.ต. เจริญพร ชาติวฒันา บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ด.ต. อารี หมัดเด็น บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ด.ต. ภภิพ จติต์อารีย์ บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ด.ต. วนัชนะ ปลอดกรรม บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ด.ต. ผดุงศักด์ิ พทุสุข บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ด.ต. มะยโูซะ กะลูแป บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ด.ต. สมภพ วงค์สุวรรณ บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
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จ.ส.ต. นพพล จนัสง่า บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ด.ต. สมชาย เทพษร บก.รน. ส.รน.1 กก.๗ บก.รน.
ด.ต. ประชา รัตนโชติ บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ด.ต. พลพชิัย ชูเมือง บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ส.ต.อ. สุรเชษฐ ไชยานุวงศ์ บก.รน. ส.รน.1 กก.๗ บก.รน.
จ.ส.ต. ยทุธนา มณีโชติ บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
จ.ส.ต. อรรถพร สังขท์อง บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ส.ต.อ. ธรีวจัน์ แกว้หอ่ทอง บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
จ.ส.ต. ธนเทพ นิสอน บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
จ.ส.ต. วสันต์ ศิริสุวรรณ บก.รน. ส.รน.1 กก.7 บก.รน.
ด.ต. สมพทิย์ บุญล้อม บก.รน. ส.รน.๑ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.อ. ศรัณยว์ทิย์ ฐีระเวช บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.อ. ภราดร สวสัดี บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ พรมรัตน์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ท. อรุณ มะเซ็ง บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ต. จรัส อุ่นร้ัว บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ต. อติชาต แสงประดับ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ต. อทุัย สุริแสง บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ต. วรีะ แกว้บุญทอง บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ต. มาโนช อกัษรแกว้ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. สุชาติ หนูบังเกดิ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. ภมูิชัย พนัธภุา บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. มาหะมะ โตะเฉง่ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. กอเซ็ง อามะ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. นิวตัน์ จลุราษฎร์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. วรีะยทุธ ศิริวงั บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. สมชาย จนัทร์ศิริ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. สุชาติ ชัยเรืองศรี บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. ธนวนิ อนิทรฤทธิ์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. อบัดุลเลาะ สะนิดอเลาะ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. นิมิต รักษ์ทอง บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. ชนะศักด์ิ แกน่แกว้ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. จริวฒัน์ นวลเอยีด บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. อภนิันท์ รัตนสันต์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. พร จติรเกล้ียง บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. อนัส อมุา บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. จกัรพนัธ์ จนัทรัตน์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. สานิต สังขศิ์ลป์ชัย บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
ด.ต.หญิง เจะ๊หสันะ อาแว บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.
จ.ส.ต. ธนวฒัน ชูมณี บก.รน. ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. นัฐพงศ์ ตาแกว้ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ท. ศุภชัย บัวทอง บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ท. เผดือง อนิทรเพชร บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ท. พชัระ รัตนกลู บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ต. สมมารถ ชูถงึ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ต. จรัญ จนัทร์แดง บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ต. ประเทือง พวงทอง บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ต. สุเทพ มัน่คง บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ท. บุญช่วย ชูช่อ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ต. มโนทัย มาจาร์ต บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ต. ประพาส เซ่ียงไฮ้ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ด.ต กอ้งเกยีรติ เกตุมาก บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ด.ต ศานิต จนัทร์สืบ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. ทวศัีกด์ิ พวงแกว้ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. ภกัดี รับไซ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. สุทัศน์ เทียนแขวะ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. จงรักษ์ สุขเกษม บก.รน. ส.รน.3 กก.๗ บก.รน.
ด.ต. พเิชษฐ ชอบเอยีด บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. สามารถ แพงดี บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. อสุมาน นิมะยุ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. รณยทุธ จากภยั บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. ชวพฒัน์ เพง็สาเกษ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. ฤทธศัิกด์ิ พมิขวา บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. ศิลปกร เขยีวชอุ่ม บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ด.ต สัจจา ผกากรอง บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ด.ต ถาวร ทิพเทพ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ด.ต ศุภฤกษ์ มณีรัตน์ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
จ.ส.ต. สะดุลย์ ฮูซี บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
จ.ส.ต. พทิูรย์ ค าแกว้ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ส.ต.อ. ไซยิ หะมิงมะ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ส.ต.อ. สุธน เวทโอสถ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ส.ต.ต. จตุรวทิย์ ขนุศรีแกว้ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ท. หรัิญยเ์ศรษฐ แสงเทียน บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ท. พพิฒั อภปิุญโญ บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ต. นิพล ไชยโสม บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ต. ประเวศ มีจนัทร์ บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ร.ต.ต. วทิย์ นิลน้อย บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. อดุลย์ โพงลาเต๊ะ บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. วชัระ เมืองประชา บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. นิอาแซ อาแว บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. ธรีพฒัน์ เพชรวงษ์ บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. อดินันต์ มาหะมะ บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. โกมล จนัทร์ชู บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. มนัส ผอมเส้ง บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. อมัรินทร์ มะมิง บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. วญิญวฒัน์ นิลวรรณ บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. วรีะชัย สุขเพชร บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. นพรัตน์ กโูน บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. อนุพงษ์ เพช็รวงษ์ บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. ต่วนฮาสัน ต่วนจอหลง บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. ธรนินทร์ ผ่อนผาสุข บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. บุญโชติ พรหมจนัทร์ บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. พล หมวกสกลุ บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. อาจนิต์ จนัทร์เมืองไทย บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ด.ต. สมพร เนาวกลู บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
จ.ส.ต. สมพล แดงสุวรรณ บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ ศรีเพชร บก.รน. ส.รน.๔ กก.๗ บก.รน.
พ.ต.ท. พเิชฐ สมรรคจนัทร์ บก.รน. กก.8 บก.รน.
ร.ต.ท. หญิง หยู่ไหว ถกเอยีด บก.รน. กก.8 บก.รน.
ร.ต.ท. พงศ์ศักด์ิ น้อยมูสิก บก.รน. กก.8 บก.รน.
ด.ต. อภยัศาล ผลาภรณ์ บก.รน. กก.8 บก.รน.
ด.ต. วชิัย บุญเต็ม บก.รน. กก.8 บก.รน.
พ.ต.ท. รัฐศักด์ิ อิ่มฤทธา บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ร.ต.ท. สุภทัรชัย ศิริธรรม บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ เสทธะยะ บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ร.ต.ท. บุญเสริม บุญธรรม บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ร.ต.ท. กฤติเดช จริกรมงคล บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ร.ต.ต. ภทัรดร สิทธฤิกษ์ บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ด.ต. ศักดา มาใหญ่ บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ด.ต. ฤทธริงค์ อมรวฒันา บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ด.ต. ฉกาจ ผาติวฒัน์ บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ด.ต. อานนท์ สมกระษาปณ์ บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ด.ต. จเด็จ ศรีสุวรรณ บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ด.ต. เมฆนิทร์ มากสมบูรณ์ บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ด.ต. วเิชษฐ มานิช บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ด.ต. วรีะพนัธ์ อนิทะพนิ บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ด.ต. ประมูล บุญยบุตร บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ด.ต. ณรงค์ ทิพยอ์กัษร บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. นิติพงศ์ หวนัตาหลา บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ด.ต. เสกสรร ชลประเสริฐ บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ด.ต. สมศักด์ิ เขยีวชะอุ่ม บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ด.ต. อนันต์ นุย้บ้านด่าน บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ด.ต. พนัพฒัน์ เหล่าชัย บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
จ.ส.ต. ศรายทุธ ภทูอง บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
ส.ต.ต. ชนาธปิ สินสุวรรณ บก.รน. ส.รน.๑ กก.๘
พ.ต.ท. จกัรี เมฆอ าพลสุทธิ์ บก.รน. ส.รน.2 กก.๘
ร.ต.ท. สุวทิย์ สมุทรจนิดา บก.รน. ส.รน.2 กก.๘
ด.ต. ชนาวฒิุ มีนาล บก.รน. ส.รน.2 กก.๘
ด.ต. ปฎภิมูิ สงอาจนิต์ บก.รน. ส.รน.2 กก.๘
ด.ต. นิรพงษ์ ยอดศรี บก.รน. ส.รน.2 กก.๘
ด.ต. ชนม์สวสัด์ิ สาระณะ บก.รน. ส.รน.2 กก.๘
ด.ต. ขเษม ถาวโรจน์ บก.รน. ส.รน.2 กก.๘
ด.ต. ภรรคภร   จาร์สูงเนิน บก.รน. ส.รน.2 กก.๘
ส.ต.ต. นฤนนท์ ทองร่วง บก.รน. ส.รน.2 กก.๘
ส.ต.ต. นพรัตน์ ศรีไทยรักษ์ บก.รน. ส.รน.2 กก.๘
ส.ต.ต. กณัณุรักษ์ บุญล้ า บก.รน. ส.รน.2 กก.๘
ส.ต.ต. รพพีงศ์ เนียมรินทร์ บก.รน. ส.รน.2 กก.๘
ส.ต.ต. ธวชัชัย เพง็จนัทร์ บก.รน. ส.รน.2 กก.๘
ส.ต.ต. ไวยวทิย์ พรหมทอง บก.รน. ส.รน.2กก.๘
ส.ต.ต. ธรียทุธ ด าช่วย บก.รน. ส.รน.2 กก.๘
พ.ต.ท. ปัญญา  ชัยชนะ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ พฤกษ์ธาราธกิลู บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ร.ต.ท. สุภชัย พดัไธสง บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ร.ต.ท. วรัิช พดุพว่ง บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ร.ต.ท. สมรวม หมูผ้ึ่ง บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ร.ต.ท. ปิยะพล ธวชัสุนทร บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ร.ต.ท. ไพโรจน์ สมทรัพย ์ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ร.ต.ต. ประพนัธ์ ชาญประโคน บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ร.ต.ต. บรรเจดิ จนัทร์อนิพรม บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ด.ต เสริม บุตรพมิพ์ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ด.ต ทวชิ สิงหน์ุเคราะห ์ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ด.ต. อนุวรรตน์ สินสุวรรณ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ด.ต. เจษฎจ์ติ มณีเจริญ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ด.ต ไพศาล อยู่เยน็ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ด.ต สมศักด์ิ ถาวรนุรักษ์ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ด.ต. วนิัย สุทธดิาจนัทร์ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ด.ต ธนากร คุ่ยยกสุย บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ด.ต. จริะพนัธ์ กระจา่งศรี บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ.หญิง ณัฐกฤตา ราชบาล บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ส.ต.ท. ณัฐกานต์ ชนะพาล บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ส.ต.ต. นนทนันท์ สุวรรณ์ บก.รน. ส.รน.๓ กก.๘ บก.รน.
ด.ต วนัชัย ละออเอี่ยม บก.รน. กก.๒ บก.รน.
พ.ต.อ. พฒิุเดช บุญกระพอื บก.รน. กก.๙ บก.รน.
พ.ต.ท. สาธร สุขส่ง บก.รน. กก.๙ บก.รน.
พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ฆารเจริญ บก.รน. กก.๙ บก.รน.
ร.ต.ท.หญิง สุดใจ บุตรพษิ บก.รน. กก.๙ บก.รน.
ร.ต.ต.หญิง ลัดดา จนัทะสะเร บก.รน. กก.๙ บก.รน.
ด.ต.หญิง ธญัพร สุรัติศักด์ิ บก.รน. กก.๙ บก.รน.
จ.ส.ต.หญิง สิริยาภรณ์ จหิม้ง บก.รน. กก.๙ บก.รน.
พ.ต.ต. อนุรักษ์ ปริญญาสถริกลุ บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ท. ศิโรจน์ ชุมศรี บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ท. ปัญญา เดชสุภา บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ต. วชิัย ฟุง้จนัทึก บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ต. วฒันา สิมมา บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต. บุญเลิศ มัน่สมใจ บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต. เดชา จ าปาทอง บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต. โกเมศ เพงิมาก บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต. เอกอคัรเดช เทพนุรักษ์ บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต. พทิักษ์ สุวรรณรัตน์ บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต. ช านาญ สมบูรณ์ บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต. วนิัย บุตรกลัด บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต. ทนงศักด์ิ ลัทธธิรรม บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต.หญิง แสงดาว จโิสะ บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต.หญิง สุปรานีย์ ผิวดี บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต. อาคม กองหล้า บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต. มีชัย ช่อจนัทร์ บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต. สมโชค สามใหม่ บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต. สุรพงษ์ เจอืจาน บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต. วชัรพล วนัทองทักษ์ บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต. วฒันา โกมลพนัธ์ บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
จ.ส.ต. ตฤณ สาเหล็ม บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
จ.ส.ต. ธรีะพล หนูพรม บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
จ.ส.ต. ธณากรณ์ การะทอน บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ส.ต.อ.หญิง ลลิตา ศิริพงษ์ บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ส.ต.ต. ธปิัตย์ สีมาลา บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
ด.ต. ฐานุพงษ์ เจริญวชัร์กลุ บก.รน. ส.รน.1 กก.9 บก.รน.
พ.ต.ต. ฉตัรชัย ศิลลา บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ร.ต.ท. สมพงศ์ สุขนาค บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. จริายทุธ์ แกว้ด้วง บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ร.ต.ท. อ าพล สิทธจินิดา บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ร.ต.ต. ประภาส ชุมแสง บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ด.ต. มานพ ชัยเดช บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ด.ต. ววิฒัน์ มุสิกสังข์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ด.ต. ทานต์ รัศมีสวสัด์ิ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ด.ต.หญิง อ าพา นุชเกษม บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ด.ต. รักรวย บุปผเวช บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ด.ต. ศราวธุ ทองฤทธิ์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ด.ต. อนุชิต บุรีศรี บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ด.ต. กรายแกว้ วนัจนัทร์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ด.ต. ไพรัตน์ พนมรักษ์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ด.ต. เสรี ปราบโรค บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ด.ต. เผด็จ เพทาย บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ด.ต. ชนาภทัร โจมฤทธิ์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ด.ต. ปรัญญา ราชพลสิทธิ์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ด.ต. ธณัลักษณ์ สังขโชติ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
ด.ต. อ านาจ หลงขาว บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
จ.ส.ต. พชิัย ท่อแกว้ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
จ.ส.ต. จรัญ ปะลาวนั บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
จ.ส.ต. มาฮาดี อสันีย์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
จ.ส.ต. รณยทุธ ไชยวรณ์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
จ.ส.ต. กรรณสูตร ถิ่นนา บก.รน. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.
พ.ต.ท. บรรเจดิ มานะเวช บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
พ.ต.ต. กนกพงษ์ ส าราญใจ บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ท. ทัตพงศ์ เทพไชย บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ท. ประสาท สุนทรรัตน์ บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ท. สุธร บุญรอด บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ท. ยา ยวีา บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ท. นิพนธ์ คงทอง บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ท. สมชาย วศิาล บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ท. วสันต์ นพคุณ บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ท. เอน็ วงค์สัมพนัธ์ บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ต. บุญสิทธิ์ เบ็ญสลาหมัน บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ต. ประภาส เชาวแ์ล่น บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ต. ปิสน ทุมมาลี บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ร.ต.ต. ศักดา ฮายู บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต ธวชั อนันตประเสริฐ บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต บัณฑิต ชูเล่ือน บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. สมพร เพชรกาฬ บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. นราทร เทียมประทีป บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. เจะ๊ดัน ไกรทอง บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. สินมหตัถ์ อาจไพรวลัย์ บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. ศุภชัย นุง่อาหลี บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. สันไชย แอเหลาะ บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. วทิยา เกื้อเพชร บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. ด ารง วาดี บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. ปัญญา กนัทัด บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. พลชัย พรหมทองรักษ์ บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. เปรม เอก็หลี บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. นุสลัน ดาโอะ๊ บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. ศักด์ิรินทร์ ปังเตะ บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. สมคิด ช่วยคุ้มภยั บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. เทอดศักด์ิ ณะนวล บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. สนธยา เจะ๊เล็ม บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ด.ต. ธนาวฒิุ เตาวะโต บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
จ.ส.ต. อนิวฒัน์ นามท่าเด่ือ บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ส.ต.อ. อาชานัย อบัดุลลาเตะ บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
ส.ต.อ. ศราวฒิุ ทองขาวบัว บก.รน. ส.รน. 3 กก.9 บก.รน.
พ.ต.ท. อกนิษฐ์ สุทธพิงษ์ บก.รน. กก.๑๐ บก.รน.
ร.ต.ท.หญิง พสัฎาภรณ์ บุญรักษา บก.รน. กก.๑๐ บก.รน.
ด.ต รักชาติ ถวลิการ บก.รน. กก.๑๐ บก.รน.
ด.ต. ธรีพงศ์ เหมวนั บก.รน. กก.๑๐ บก.รน.
ด.ต. สัจจา หุน่เลิศ บก.รน. กก.๑๐ บก.รน.
จ.ส.ต. โยธนิ ศรีโยธี บก.รน. กก.๑๐ บก.รน.
พ.ต.ต. โกวทิ สุมงคล บก.รน. ส.รน.1 กก.10 บก.รน.
ร.ต.อ. เกษมสันต์ ราชโสภา บก.รน. ส.รน.1 กก.10 บก.รน.
ด.ต. เทพกร มะเสนัย บก.รน. ส.รน.1 กก.10 บก.รน.
ด.ต. วฑูิรย์ หงษ์ศรีเมือง บก.รน. ส.รน.1 กก.10 บก.รน.
ด.ต. ชัชวาล แพนพา บก.รน. ส.รน.1 กก.10 บก.รน.
ด.ต. ชิษณุพงศ์ ขาววเิศษ บก.รน. ส.รน.1 กก.10 บก.รน.
ร.ต.ท. เสริมศักด์ิ วงศ์อดุมศิลป์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.๑๐ บก.รน.
ร.ต.ท. ตวรรษ เพช็รสังหาร บก.รน. ส.รน.๒ กก.๑๐ บก.รน.
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ค าชมภู บก.รน. ส.รน.๒ กก.๑๐ บก.รน.
ส.ต.ต. อภเิดช เดชเสน บก.รน. ส.รน.๒ กก.๑๐ บก.รน.
ร.ต.อ. อครเดชน์ ภทูอง บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ร.ต.ท. จรัล ทองคงอว่ม บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ร.ต.ท. ธวชั ผลทรัพย์ บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ร.ต.ท. ปุน่ ลูกอนิทร์ บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ร.ต.ท. วฒิุศักด์ิ วงศ์หลัง บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. อนุชิต อาจหาญ บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ แกง้ไชโย บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ร.ต.ท. ฉตัร วงศ์อนิตา บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ด.ต. ทวศัีกด์ิ สุระสะ บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ด.ต. วชัรินทร์ ศรีฮอแกว้ บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ด.ต. ภกัดี สุวรรณไตรย์ บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ด.ต. ประพาศ ค ามุลศรี บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ด.ต. คมเด็ด ออ่นพฤกษ์ภมูิ บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ด.ต. วมิาน แยบสูงเนิน บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ด.ต. ทองดี เทียบมัง บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ด.ต. ไพบูลย์ แสงนาค บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ด.ต รุ่ง สืบส าราญ บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ด.ต. สมศักด์ิ โสทน บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ด.ต. วษิณุ ศรีปราบหล่ม บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
จ.ส.ต. โชติชัย หนูแสน บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
จ.ส.ต. วษิณุกร กระมูลศรี บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ส.ต.อ. วรีวทุธ คะเรรัมย์ บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ส.ต.อ. ณัฐพล จนัท่าม่วง บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ส.ต.อ. ศิวดล นพไธสง บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
ส.ต.ท. อคัราเมธ ประภาศรี บก.รน. ส.รน. ๓ กก.๑๐ บก.รน.
พ.ต.ต. มนตรี จนิะ บก.รน. ส.รน.4 กก.10 บก.รน.
ร.ต.ท. บุญส่ง เผ่าบ้านฝาง บก.รน. ส.รน.4 กก.10 บก.รน.
ร.ต.ท. กลับ เพยีรเกาะ บก.รน. ส.รน.4 กก.10 บก.รน.
ร.ต.ท. จ าลอง โพธิ์ไทรย์ บก.รน. ส.รน.4 กก.10 บก.รน.
ร.ต.ต. ศรศักด์ิ มูลสาร บก.รน. ส.รน.4 กก.10 บก.รน.
ด.ต. สุทธภิาพ ภาคสุทธิ บก.รน. ส.รน.4 กก.10 บก.รน.
ด.ต. สุภกจิ บุญที บก.รน. ส.รน.4 กก.10 บก.รน.
ด.ต. สุระสิทธิ์ ศิริวรรณ์ บก.รน. ส.รน.4 กก.10 บก.รน.
ด.ต. กษิดิศ เกษมสรรผิวอว้น บก.รน. ส.รน.4 กก.10 บก.รน.
ด.ต. อาคม ธรรมแท้ บก.รน. ส.รน.4 กก.10 บก.รน.
ด.ต. โอฬาร พนัธุ์ดี บก.รน. ส.รน.4 กก.10 บก.รน.
ด.ต. อาทิตย์ ผิวด า บก.รน. ส.รน.4 กก.10 บก.รน.
ด.ต. ไพฑูรย์ ต่างประโคน บก.รน. ส.รน.4 กก.10 บก.รน.
ด.ต. พรชัย แป่มจ านัก บก.รน. ส.รน.4 กก.10 บก.รน.
ส.ต.อ. อสิราวธุ เศรษฐจ านงค์ บก.รน. ส.รน.4 กก.10 บก.รน.
พ.ต.ท. ศิวะวงศ์  สัจจบริรักษ์ บก.รน. ส.รน.๕ กก. ๑๐ บก.รน.
ร.ต.ท. จ านง สุวงศ์ บก.รน. ส.รน.๕ กก. ๑๐ บก.รน.
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ สีลานนท์ บก.รน. ส.รน.๕ กก. ๑๐ บก.รน.
ร.ต.ท. สุวทิย์ ปุณวงษ์ บก.รน. ส.รน.๕ กก. ๑๐ บก.รน.
ร.ต.ท. ทองเล็ก ชะนุดรัมย์ บก.รน. ส.รน.๕ กก. ๑๐ บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. นวน สุขสงวน บก.รน. ส.รน.๕ กก. ๑๐ บก.รน.
ด.ต. ธานี ชั้นตรา บก.รน. ส.รน.๕ กก. ๑๐ บก.รน.
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ต้ังสืบพงษ์ บก.รน. ส.รน.๕ กก. ๑๐ บก.รน.
ด.ต. ศิริชัย ดวงไข บก.รน. ส.รน.๕ กก. ๑๐ บก.รน.
ด.ต. อคิุต บูชายนัต์ บก.รน. ส.รน.๕ กก. ๑๐ บก.รน.
ด.ต. พงศ์ปณต เกษรบัว บก.รน. ส.รน.๕ กก. ๑๐ บก.รน.
จ.ส.ต. วทิยา พฒันสาร บก.รน. ส.รน.๕ กก. ๑๐ บก.รน.
จ.ส.ต. สมบูรณ์ ทิณเสวก บก.รน. ส.รน.๕ กก. ๑๐ บก.รน.
ส.ต.อ. จรีวฒัน์ เหล็กดีเศษ บก.รน. ส.รน.๕ กก. ๑๐ บก.รน.
ส.ต.ท. วชัระพงศ์ จนัทร์เพง็ บก.รน. ส.รน.๕ กก. ๑๐ บก.รน.
พ.ต.อ. อตินันท์ นุชนารถ
พ.ต.ท. กรกฏ อนิทร์สาลี
ร.ต.อ.หญิง วไิลพร ขนับรรจง
ร.ต.ท. ศิริชัย ชอบสูงเนิน
ร.ต.ท. สิทธพิล กติติสุทธิ์
ร.ต.ต.หญิง วไิลวรรณ คูณสวสัด์ิ
ด.ต. วฒิุนันท์ จนัทรเสนา
พ.ต.ท. ชยพล ใหญ่ยิ่ง
ร.ต.ท. อนุวตัร กญุชรเพชร ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ท. พรีะศักด์ิ โสมพนัธ์
ร.ต.ท. สมชาย ภโูฮง
ร.ต.ท. ปรีชา ไตรยศ ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ท. เลิศฤทธิ์ พทุธรุ่งโรจน์ ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ต. สงกรานต์ วจิติปัญญา ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ต. อ าคา เรืองศักด์ิ ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ต. ผชัน อนินุรักษ์ ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ต. สมศักด์ิ มีสี ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
ด.ต. พชิิต จนัทะบาล ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
ด.ต. ดนุพล แสนหล้า ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
ด.ต. อานนท์ วงละคร ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
ด.ต. ฐิติพนัธ์ จนัทะ ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
ด.ต. ชยาวธุ ขนัทะคีรี ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
พ.ต.ต. ศักด์ิสิทธิ์ มุง่ฝอยกลาง ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ร.ต.อ. พงษ์พพิฒัน์ บูรณะบัญญัติ ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ท. ณรงค์ แสนช่าง ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ท. สนิท ม่านกลาง ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ท. สุควร ตรีเดช ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ท. ประพนธ์ ศรีสัตยา ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ต. ประภาส แผ่นผา ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ต. ชัชวาลย์ ชูประสิทธิ์ ส.รน.2 กก.11 บก.รน.

 กก.11 บก.รน.
 กก.11 บก.รน.
 กก.11 บก.รน.

 กก.11 บก.รน.
 กก.11 บก.รน.
 กก.11 บก.รน.

ส.รน.1 กก.11 บก.รน.
ส.รน.1 กก.11 บก.รน.

 กก.11 บก.รน.
ส.รน.1 กก.11 บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ทวนชัย ปานกลาง ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ด.ต. สุวฒัน์ ประทุมรัตน์ ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ด.ต. กษิดิศ กติติศักด์ิ ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ด.ต. พทัยา แสนวชิัย ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ด.ต. เมธี ดวงเกตุ ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ด.ต. อภวิฒัน์ จนัธานี ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ด.ต. ธติิพงษ์ วเิศษศรี ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
จ.ส.ต. ชาญณรงค์ แกว้เหล่ายงู ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
จ.ส.ต. สนิท อรอนิทร์ ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
จ.ส.ต. ธติิ แสนศิริรัตน์ ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ท. มาลา ภทูองแหลม ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ด.ต. เดชา อาจกลม ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
ด.ต. อทิธพิล อาคม ส.รน.2 กก.11 บก.รน.
พ.ต.ท. วชัชิรานนท์ นนท์นา ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ท. เกล้า ชมกล่ิน ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ท. จ ารูญ พลูสิทธิ์ ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ท. วนิัย ทองสุ ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ท. ส าเนียง พุม่ทอง ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ท. ขาน โพธิ์อดุม ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ท. บุญล้วน ริยะบุตร ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ต. อ านาจ หมืน่หน้า ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ต. สุนทร ภสูระ ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ต. ประศาสน์ พมิพเ์วยีงค า ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ต. ค าปิน่ เทศศรีเมือง ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ต. ชาญชัย ปัตวชิัย ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ด.ต. ทวี พรมหนัต์ ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ด.ต. อมัพร พรมรส ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ด.ต. แสงสุรีย์ พนัส่ิว ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ด.ต. อ านาจ ภมูิดอนชัย ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
จ.ส.ต. กฤษฎา พนาลิกลุ ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
จ.ส.ต. สิริยศ ทองสุ ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
จ.ส.ต. สุทัศน์ สมจติมูล ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
จ.ส.ต. อนุพงษ์ เกษานุช ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
ส.ต.อ. วรีเดช ป้องเรือ ส.รน.3 กก.11 บก.รน.
พ.ต.ต. บันเทิง คงชยะนันท์ ส.รน.4 กก.11 บก.รน.
ร.ต.อ. ศิโรดม สนุน่ดี ส.รน.4 กก.11 บก.รน.
ร.ต.ท. ปรีดี เนือ่งภกัด์ิ
ร.ต.ต. ทศพล นามประมา
ร.ต.ต. วทิยา วงษาบุตร
ด.ต. พทิักษ์ ดูสันเทียะ

ส.รน.4 กก.11 บก.รน.
ส.รน.4 กก.11 บก.รน.
ส.รน.4 กก.11 บก.รน.

ส.รน.4 กก.11 บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. รชานนท์ ไทยประยรู
จ.ส.ต. จกัรพนัธ์ ปานจนัทร์
พ.ต.อ. สมเกยีรติ ตันติกนกพร บก.รน. กก.12
พ.ต.ท. เชี่ยววทิย์ ศรีวเิชียร บก.รน. กก.12
พ.ต.ท. ตรีเพชร พกิลุ บก.รน. กก.12
พ.ต.ท. อรรถพล สุดสาย บก.รน. กก.12
พ.ต.ท. ดิลก พมิพส์ราญ บก.รน. กก.12
พ.ต.ท. ดุษฎยีากร กองทองพพิฒัน์ บก.รน. ส.รน.๑ กก.12
พ.ต.ท. ชาญชัย ชาญรัตนพทิักษ์ บก.รน. ส.รน.๒ กก.12
ร.ต.อ. คณพศ บุญนฤธี บก.รน. ส.รน.3 กก.12
ร.ต.อ. เอกลักษณ์ วนัมหาใจ บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ร.ต.ท. สงกรานต์ ใจวงค์ บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ร.ต.ท. ทนง ค ามาเร็ว บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ร.ต.ท. วศิิษฐ์ เพญ็ฉาย บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ร.ต.ท. สุวฒัน์ ช่องแสก บก.รน. ส.รน.2 กก.12
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ กสันุกา บก.รน. ส.รน.2 กก.12
ร.ต.ต. วญิญู นาคสุวรรณ บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ร.ต.ต. ยนต์ ไชยสาร บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ร.ต.ต. ไมตรี ไชยเชียง บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ร.ต.ต.หญิง สุดารัตน์ นาคสุวรรณ บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ร.ต.ต. ประยรู ศรีไกรภกัด์ิ บก.รน. ส.รน.2 กก.12
ร.ต.ต. มาโนช โสภาเลิศ บก.รน. ส.รน.2 กก.12
ด.ต. เสน่ห์ ศรีสด บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ด.ต. บ ารุง งามสวย บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ด.ต. วศิน แปวสูงเนิน บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ด.ต. ธนโชติ แหลมไธสง บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ด.ต. สิทธพิงศ์ งานดี บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ด.ต. อดุร ฟองนวล บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ด.ต. ดิเรก มูลศรี บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ด.ต. ศิริมงคล นารักษ์ บก.รน. ส.รน.1 กก.12
จ.ส.ต. ประพนัธ์ หมืน่นามหน่อ บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ส.ต.อ. ภธูรินทร์ รัตนศรี บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ส.ต.อ. อเนกพงษ์ ตู่มาละ บก.รน. ส.รน.1 กก.12
ด.ต. สัมฤทธิ์ วริิยะสหพงษ์ บก.รน. ส.รน.2 กก.12
ด.ต. ฉลาด เนินผา บก.รน. ส.รน.2 กก.12
ด.ต. ณรงค์ สุท าแปง บก.รน. ส.รน.2 กก.12
จ.ส.ต. ศรทอง สารเทพ บก.รน. ส.รน.2 กก.12
ด.ต. น าพล ค าผิวมา บก.รน. ส.รน.3 กก.12
ด.ต. แพง ทาหนองบัว บก.รน. ส.รน.3 กก.12
ด.ต. ศรชัย ทองบุญมาก บก.รน. ส.รน.3 กก.12

ส.รน.4 กก.11 บก.รน.
ส.รน.4 กก.11 บก.รน.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พทิักษ์ ลือชา บก.รน. ส.รน.3 กก.12
ด.ต. อธพิงษ์ จงถนอม บก.รน. ส.รน.3 กก.12
พ.ต.อ. วรีวทิย์ โปร่งจนัทึก บก.รน. กรต.
พ.ต.อ. วชิชุโชติ ขวญัใจธญัญา บก.รน. กรต.
วา่ที ่พ.ต.อ. วริะศักด์ิ แยม้แสง บก.รน. กรต.
วา่ที ่พ.ต.อ. พชิัย อมรประสิทธิ์ บก.รน. กรต.
วา่ที ่พ.ต.อ. ศุภชั เครือเช้า บก.รน. กรต.
วา่ที ่พ.ต.อ. ฤกษ์ชาย ฤกษ์เลิศรบ บก.รน. กรต.
พ.ต.ท. ชลัช ไชยสงคราม บก.รน. กรต.
พ.ต.ท. นาวี ชูเดช บก.รน. กรต.
พ.ต.ท. พเิภก ชูวา บก.รน. กรต.
พ.ต.ท. ศราวธุ  วรรณสวนหม่อน บก.รน. กรต.
พ.ต.ท. ณรงค์ เนตรบุตร บก.รน. กรต.
พ.ต.ท. อดุม พลูวงษ์ บก.รน. กรต.
พ.ต.ท. วฑูิรย์ ญานุกลู บก.รน. กรต.
ร.ต.อ. กติติศักด์ิ พทุธมิา บก.รน. กรต.
ร.ต.อ. รัฐวชิญ์ ปิติชัยเลิศรัฐ บก.รน. กรต.
ร.ต.อ. กติติพงศ์ พึง่ชมภู บก.รน. กรต.
ร.ต.ท. ประสันติ ประกอบทรัพย์ บก.รน. กรต.
ร.ต.ท. อ านวย งามเลิศ บก.รน. กรต.
ร.ต.ท. เพทาย ราหมัน บก.รน. กรต.
ร.ต.ท. ชัยชนะ วโนทยาโรจน์ บก.รน. กรต.
ร.ต.ท. ธวชัชัย กล่ินหอม บก.รน. กรต.
ร.ต.ท. สนาม ประคองสุข บก.รน. กรต.
ร.ต.ท. สุรพล คหฏัฐา บก.รน. กรต.
ร.ต.ท. จ าลอง ไกรพมิาย บก.รน. กรต.
ร.ต.ท. สถติย ์       ป้องแกว้ บก.รน. กรต.
ร.ต.ต เจยีมศักด์ิ สอนจนัทร์ บก.รน. กรต.
ร.ต.ต วนิัย ยอดชมภู บก.รน. กรต.
ร.ต.ต บุญเหลือ ชุมวงศ์ บก.รน. กรต.
ร.ต.ต ทองสี เหล่ากอ้นค า บก.รน. กรต.
ร.ต.ต ศุภวฒัน์ ประจติร บก.รน. กรต.
ด.ต. สมศักด์ิ นิลกิ่ง บก.รน. กรต.
ด.ต. ธนกร อนิทวงศ์ บก.รน. กรต.
ด.ต. ววิฒัน์ บุญโญปกรณ์ บก.รน. กรต.
ด.ต. ณัฐกฤต โภคาพานิชย์ บก.รน. กรต.
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ร่ืนพล บก.รน. กรต.
ด.ต. เฉลิมพงษ์ จติรต้ังทรัพย์ บก.รน. กรต.
ด.ต. ส ารวล มีพลู บก.รน. กรต.
ด.ต. สรรชัย เผือดจนัทึก บก.รน. กรต.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุทัศน์ ค าก่ า บก.รน. กรต.
ด.ต. ชัชวาล อาจสงคราม บก.รน. กรต.
ด.ต. ทิวา บัวฉมิ บก.รน. กรต.
ด.ต. มนตรี ดวงเกตุ บก.รน. กรต.
ด.ต. เจริญ พว่งเดช บก.รน. กรต.
ด.ต. รังสรรค์ โสนิลาด บก.รน. กรต.
ด.ต. ประกาย ไชยราชา บก.รน. กรต.
ด.ต. ธนากร ปาปะเก บก.รน. กรต.
ด.ต. อาธร ญาตินิยม บก.รน. กรต.
ด.ต. ชัยพชิิต แสนจนัทร์ บก.รน. กรต.
จ.ส.ต. ธนกฤต ท้วมสุนทร บก.รน กรต.
จ.ส.ต. อ าพล เนยไธสง บก.รน. กรต.
จ.ส.ต. จกัรพงษ์       สะเดือนรัมย์ บก.รน. กรต.
จ.ส.ต. นิคม โครักษา บก.รน. กรต.
จ.ส.ต. วรีะยทุธ  เจนไธสง บก.รน. กรต.
จ.ส.ต. ไชยพงศ์ แจม่สวสัด์ิ บก.รน. กรต.
จ.ส.ต. วรีะยทุธ ชวดสูงเนิน บก.รน. กรต.
จ.ส.ต. อนุพงษ์ ควรแสวง บก.รน. กรต.
จ.ส.ต. คมสันต์ สมศรี บก.รน. กรต.
จ.ส.ต. ศิวะ อาจวเิชียร บก.รน. กรต.
จ.ส.ต. เจริญ ก าหลง บก.รน. กรต.
จ.ส.ต. มานิตย์ บุดดา บก.รน. กรต.
ส.ต.อ. เอกพล พลเสนา บก.รน. กรต.
ส.ต.อ. โชคชัย โพธผิล บก.รน. กรต.
ส.ต.อ. ธวชัชัย พรมสอน บก.รน. กรต.
ส.ต.อ. อาทิตย์ แดนไธสง บก.รน. กรต.
ส.ต.ท. กนัต์ แจม่สกลุ บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. สาโรจน์ ประจวบสุข บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. สราวธุ ตู้เซ่ง บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. ชัยธวชั ดีกระโทก บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. พชิัย ปานทอง บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. กลุธร แกว้บ่อ บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. ชูเกยีรติ แจง้สวา่ง บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. วชัรพงษ์ ชุมวงษ์ บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. อานนท์ มาตวงัแสง บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. วฑูิลย์ ปราบบ ารุง บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. วนัชัย ขนัภกัดี บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ ทองกลัด บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. จรินทร์ จนัทร์ทองออ่น บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. กติติพงษ์ แสงจนัทร์ บก.รน. กรต.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. นิติทัศน์ หลุนบูชา บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. พงศกร โคตรเจริญ บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. ปรเมศ สงจนัทร์ บก.รน. กรต.
ด.ต. ค าพนัธุ์ ทองมัน่ บก.รน. กรต.
ส.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ พจิารโชติ บก.รน. กรต.
ส.ต.ต. ภมูิพงษ์ เคนศรี บก.รน. กรต.
ส.ต.อ. สันทิฎฎ์ ช่วยสงค์ บก.รน. กก.๗ บก.รน.
พล.ต.ต. ธติิ แสงสวา่ง บก.ปคม. บก.ปคม.
พ.ต.อ. ปัญญา ปิน่สุข บก.ปคม. บก.ปคม.
พ.ต.อ. วรพงษ์ ทองไพบูลย์ บก.ปคม. บก.ปคม.
พ.ต.อ. สันทัศน์ เชื้อพฒุตาล บก.ปคม. บก.ปคม.
พ.ต.อ. มานะ กลีบสัตบุศย์ บก.ปคม. บก.ปคม.
พ.ต.ท. อศัวนิ หวงัสู้ศึก บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
พ.ต.ท. ปรีชา วงศ์รววิรรณ บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
พ.ต.ท. พรีเดช แกว้ก าพล บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
พ.ต.ท. อรุณ พร้อมพนัธุ์ บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
พ.ต.ท.หญิง อญัชลี เพชรพลอยดี บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
พ.ต.ต. พงษ์วฒิุ บุญรมย์ บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
ร.ต.ท. ส าราญ ปัญญาสงค์ บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
ร.ต.ท. วเิชียร อริกลุ บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
ร.ต.ท.หญิง ฐานิภทัร จนิตนปัญญา บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
ร.ต.ท. คณาธปิ จนัทสิงห์ บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
ร.ต.ต. จารุจน์ รัศมี บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
ร.ต.ท. ณวพณ เดชพร บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
ร.ต.ต. สมปอง นิพขนัธ์ บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
ด.ต. สิงคาร กะจนัทร์ บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
ส.ต.อ.หญิง วรรเพญ็ พลพไิชย บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
จ.ส.ต. สมชัย นะโนนชัย บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
จ.ส.ต. เธยีรศักด์ิ ฤทธิ์สุวรรณ บก.ปคม. ฝอ.บก.ปคม.
พ.ต.อ. ธรากร เลิศพรเจริญ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
พ.ต.อ. วงศกร เหมือนเขยีว บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
พ.ต.ท. สรกฤช พนัธศ์รี บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
พ.ต.ท. ธนบัตร ประเสริฐวทิย์ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
พ.ต.ท.หญิง กญัญา แดนมะตาม บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
พ.ต.ท. อานันท์ วชิเศรษฐสมิต บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
พ.ต.ท. สุวฒัชัย ศรีทองสุข บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
พ.ต.ท. ลิขติ ถนอมเชื้อ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
พ.ต.ท. เจษฎา ชมเชิงแพทย์ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
พ.ต.ต. พรีภทัร์ ปรมพฒิุ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
พ.ต.ต.หญิง ชลลดา เชี่ยวชาญ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต.หญิง นลินี เชี่ยวน้อย บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.อ. พระเนียง พรมมี บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.อ. ชนะสิทธิ์ ศรีโคตร บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ธวชัชัย ปล้องใหม่ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ขวญัทูล อารีไทย บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท. อนุชา ตรีนพ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท. จรัญ จาดเปรม บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท. วนิัย สาปัดสี บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท.หญิง รพพีร แซ่ล้ี บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ร้อยเอด็ ตาลเลิศ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ภสิูทธิ์ บุตรแสง บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ราชนัย ชินายศ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท. วมิ อว่มเจริญ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท. มนัส ทองทับ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ชาติชาย กองศิริ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท. วชัระพล เจยีรนัย บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท. สุรพล ประทุมเมือง บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท. หฎัฐณัฐ แกว้ทิพยเ์นตร บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ต. กติติ บุญมัง่ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ต. สมบัติ น้อมกลาง บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ต. ธรรมชาติชาย ทัพหรัิญ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ต.หญิง สมพศิ พดัเอี่ยม บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ต.หญิง กนกนิตย์ เจริญจตุวไิชย บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. กติติคม โปทาวี บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
จ.ส.ต. ศิริชัย ณ  พล บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. สุวชัร สบายจติร บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. ธนภทัร จนัทร์ศรีชั้น บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ด้วงนคร บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. ฐานัส บุญรินทร์ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. ฤทธริงค์ มิง่ส่วน บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง ณัฐธชิา มุกดา บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง สุกลัยา โพธิ์คัง บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง ธนพร ศรีวลัิย บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง พชัรากร สมนึก บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง ปรัชนันท์ วรรณกลาง บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง สุนันทา เรืองล าใย บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง อรวรรณ ฉตัรทอง บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. ปิยวชั พงษ์แดง บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. ฉลอง เกดิทรัพย์ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. สนทยา มะลิพรม บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ศุภกจิ เมฆหมอก บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. รุ่งโรจน์ วณิชาชีวะ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. เอกพสิิฐ รัฐเดชน์โภคิน บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. ฐาณุพงศ์ นันทศักด์ิเกษม บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. จรีะพนัธ์ ค ามุข บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. ศุภกติต์ิ ถริะผะลิกะ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. สุรเชษฐ์ พงษ์พานิช บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
จ.ส.ต. ธกร บรรลือพศิาลกลุ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
จ.ส.ต. อาคม คุ้มศักด์ิ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
จ.ส.ต. ปิยะ พลสามารถ บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
จ.ส.ต. คมสัน ศรีสะอาด บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ส.ต.อ. นิวฒัน์ กงตาล บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
ด.ต. สุนทร สวา่งศรี บก.ปคม. กก.๑ บก.ปคม.
พ.ต.อ. กติติศัพท์ ทองศรีวงศ์ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
พ.ต.ท. ภาดล จนัทร์ดอน บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ แกว้กอ๊ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
พ.ต.ท. ศักรินทร์ ไม้น้อย บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
พ.ต.ท. ทศพล จนัทรสูตร บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
พ.ต.ต. ภทัรกร ขาวนวล บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.อ. ชาติ ปัตตัง บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.อ. ไกรพล แสงดึก บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.อ. รุ่งเรืองบุญ ออ่นนิม่อภสิกลุ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.อ. ภมูิพฒัน์ บัวรัตนกลุ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.อ. ธชัพล ประจกัส์จติต์ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ประครอง กะจนัทร์ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.ท. รณพงษ์ เต็มปรีชา บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ศิรสิทธิ์ สุนทรธรรม บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ พรมโสภา บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ไพลรัตน์ นุชรอด บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.ท. บุญชู พลายประเสริฐ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ศิริศักด์ิ พมิพรั์ตน์ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.ต. สุพศิน พนัธุ์เสือ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.ต. ชาติ ชูพรม บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.ต.หญิง ผกาทิพย์ อนันท์พรหมมา บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ โสภา บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.ต. คนึงเดช เอกวนิชชา บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง ภทัรา ผอมสวสัด์ิ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง ปานทิพย์ ภาสกานนท์ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง ณัชชา พลูสุข บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง ศรีชญาภา ชานะทร บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
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ด.ต.หญิง รัชฎาภรณ์ แสงทอง บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต. ประทวน ถมจอหอ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต. ภมูิสยาม แสงปรีดานนท์ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต. สมพงษ์ สิงหะหล้า บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต. อาคม ทรัพยเ์กดิ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต. ภพูพิฒัน์ อฐัโพธิ์ทอง บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต. ปุณภวฒัน์ นิธรัิกษ์เจริญ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต. สมบัติ นักฟอ้น บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต. พเิชษฐ์ กองเกาะ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
จ.ส.ต. สุพรรณ ของใส บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
จ.ส.ต. อดุม ค าวงษา บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
จ.ส.ต. สายวสันต์ ศรีผิวจนัทร์ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต. ศักดิพงศ์ สุโพธิ์ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.ท. มานิตย์ ศรีโสภา บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ร.ต.ท. อาภากร บัณฑิตเสน บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต. สรวศิ ศิริวฒัน์ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต. ณัฐชานันท์ เยื้อนแยม้กลุ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ด.ต. จ าลอง จะเชิญรัมย ์ บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
ส.ต.อ. ชัชชน กรุงศรี บก.ปคม. กก.๒ บก.ปคม.
พ.ต.ท. ธนรัฐ รุ่งโรจน์ดี บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
พ.ต.ท. สายชล ทิมสิน บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
พ.ต.ท. วชิา จ าปาวลัย์ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
พ.ต.ท. ไตรรงค์ ชัยชนะ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
พ.ต.ท. สิทธชิัย การินทร์ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
พ.ต.ท. วรีะพงษ์ หอมหวล บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
พ.ต.ท. อาทิตย์ พุม่ทอง บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
พ.ต.ต. อรรถพงษ์ นกขนุทอง บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ร.ต.อ. ประดิษฐ สีฟอง บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ร.ต.อ. พนมไพร หลักแหลม บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม.
ร.ต.อ. มานพ จนัทร์เกดิ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ร.ต.ท. บรรลพ สมพงษ์ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ร.ต.ท. นิวฒัน์ ชัชวาลย์ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ร.ต.ท. วรพงษ์ บูรณโภคา บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ร.ต.ท. ภริมย์ เศษคึมบง บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ร.ต.ท. สุรพจน์ ธรรมโชติ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ร.ต.ท. อรุณ ประชุมฉลาด บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ร.ต.ท. ฉตัรพงษ์ ธรรมสอน บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม.
ร.ต.ท. จกัรภพ เชื้อสาย บก.ปคม. กก.๓ บก.ปคม.
ร.ต.ต. อมรเทพ สุขแกว้ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ร.ต.ต.หญิง วมิลรัตน์ เยน็ส าราญ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สถาพร ศรีไลรัมย์ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ด.ต. สังเวยีน นิรมล บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ด.ต. วธุยา ส าราญสุข บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ด.ต. ก าพล หาญแหง บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ด.ต. ชาญ มีช้าง บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ด.ต. สมคิด เกาะแกว้ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ด.ต. อนันตไชย กล่ินเทียนทอง บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ด.ต. ศรีสุวรรณ วงศ์ศิริ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ด.ต. ฤทธชิัย จุ่นปาน บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ด.ต. สุพจน์ ล้ิมสวา่งพลูวตัถุ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ด.ต. ภาวฒัพรสวสัด์ิ รัตนชัย บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ด.ต. ชัยวฒัน์ วงศ์วรรณา บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม.
ด.ต. ถวลัย์ ศรีก าเหนิด บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ด.ต.หญิง ธนพร รอดดารา บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ด.ต.หญิง พรทิพย์ ธานี บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ด.ต.หญิง สุภาพร ทิพยอ์ทุัย บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม.
จ.ส.ต. ตฤณ ศรีแสง บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
จ.ส.ต. เนียม จนัทะแจม่ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
จ.ส.ต. สังเวยีน วอ่งไว บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
จ.ส.ต. อนุชาติ สังขท์อง บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
จ.ส.ต. ชัยสิทธิ์ หอมชาติ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
จ.ส.ต. ไพรัตน์ ทองสายออ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
จ.ส.ต. กติติพงษ์ ผลาปรีย์ บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม. 
ส.ต.อ.หญิง ณงณภสั สุนนทราช บก.ปคม. กก.3 บก.ปคม.

พ.ต.อ. สมควร พึง่ทรัพย์ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
พ.ต.ท. ศรีสุวรรณ ดีมีวงษ์ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
พ.ต.ท. มรกต แสงสระคู บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
พ.ต.ท. ณรงค์พล พมิลศิริ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
พ.ต.ท. ภาณุพงษ์ กะระกล บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
พ.ต.ท. สุริยรัฐ หรัิญวชัร์ธรากลุ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ร.ต.ท. เดชชัย จ าปาทอง บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ร.ต.ท. จกัรพงษ์ แดงสนัน่ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ร.ต.ท. วราวชัร์ พจน์มนต์ปิติ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ศุภกร ศรีรวชิัย บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ร.ต.ท. นภดล แสงวรรณ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ร.ต.ท. สันทัด จดักสิการ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ร.ต.ท. วชิัย สมานวงษ์ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ร.ต.ท. สุรชัย วเิชียรชัยยะ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ร.ต.ต. สุบิน โนริยา บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ชาติชาย ดีอนิทร์ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

 ร.ต.ต. บุญชู จุ้ยกระจา่ง บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ร.ต.ต. มนัส บุญเนตร บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ด.ต. ชานัฎฐ์ แสงแกว้ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ด.ต. ธานี ทองกลุ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ด.ต. บุญธรรม จนัทร์ผิว บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ด.ต. วชัรพงศ์ บุญทะวงศ์ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ด.ต. ณัฐพล ทองเต็ม บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ด.ต. สานิต นาคเจอืทอง บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.

จ.ส.ต. ประทีป มโนวงั บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
จ.ส.ต. เกรียงไกร แตะยา บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
จ.ส.ต. โชคชัย งามประสิทธิ์ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
จ.ส.ต. พสิิฏฐ์ เทพรักษาฤาชัย บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
จ.ส.ต. ภคพล สาลารัตน์ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.

พ.ต.อ. อริยพล สินสอน บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
 พ.ต.อ. ไพรินทร์ แจม่จ ารัส บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
พ.ต.ท. ธวชัชัย สงวนสุข บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
พ.ต.ท. สุกฤต มังคละสวสัด์ิ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ปัญญา สุขศรีพะเนา บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ตรีเพชร  สมน้อย บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ธนัทกฤตย์ ธรรมเจริญ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.ท. เสกสรรค์ ศรีพฒิุกลุพงษ์ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.ท. นัฐพงษ์ หนูพริก บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
พ.ต.ท. วรีะศักด์ิ ติระพฒัน์ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
พ.ต.ต. เรวตัร ไกรทอง บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.อ. ธรีะวฒัน์ ศรีใส บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.อ. พรีะพงษ์ จบศรี บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.อ. อนันต์ นิติรังสรรค์ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.อ.หญิง ฐนิยา วงศ์ภกัดี บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.ท.หญิง ศรีสุดา เมืองแกว้ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.ท. เฉลิมเกยีรต์ ศิริพงษ์ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.ท. นคร ชาเสน บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.ท. สมยศ ศรีสวสัด์ิ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ขวญัชัย จติเมตตา บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.ท. พรีะ ธรรมสุจริต บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.ท. อ านวย แกว้สนธยา บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.ท.หญิง พรไพลิน เริงทรัพย์ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.ต. รัจนะ อธธิาดา บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ร.ต.ต. สุริยา จติบรรจง บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. กรกช จติธรรม บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. เขตตกานต์ มะลินิล บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. จกัภรฐิพนธ์ นาคพงศ์ภคั บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. ครรชิต ยิ้มแยม้ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. ชลธี บุญจนัทร์ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. ณรงค์เวทย์ สินธไุชย บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. ธนกร พลีสังข์ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. ธนกฤต ค าวอน บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. นะเรต แจม่จนัทร์ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. บรรทศ ลอยสูงวงษ์ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. พนมพร ก าแพงแกว้ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. วรเชษฐ์ โตเอี่ยม บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. วรากร พรหมประดิษฐ์ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. วชิยตุม์ นาคพาณิชย์ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. วชิัย จรัสโสภณ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. วมิล หมืน่ศรี บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. สมพร จ าปาทอง บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. สัญญา บุญกศุล บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. สัตตบุษย์ ประทุมพร บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. สายณัห์ คีรีรัชโภคิน บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ หนัลุด บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. สุภกจิ ไขท่อง บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. อดุมพร ยกล้วน บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต. อรุส สมบูรณ์ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง วรนุช ขยนัคิด บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง นงนุช เปีย่มรอด บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง นงลักษณ์ ดีมาก บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง นวลนิจ กศุลสร้าง บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง นาถลดา บัวศรี บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง ศรีประภา พนัธเ์มือง บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง สร้อยผกา นิโครธา บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
จ.ส.ต. อนุชา อธกิะ บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
จ.ส.ต. ราม ชัยแกว้ทองมาก บก.ปคม. กก.๕ บก.ปคม.
พ.ต.ท. ศราวฒิุ ลิจฉวรีาช บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
พ.ต.ท. อคัรเดช เกตุเอี่ยม บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
พ.ต.ท. ปาณัฏฐ์ภมูิ อคัรเดชะนนท์ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
พ.ต.ต. สมเจตน์ ถอืแกว้ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
พ.ต.ต. จรีเดช กลีบบัว บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ท. เสนาะ บุญรอด บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ท. นรินทร์ ภพวงษา บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ศักด์ิพศุตม์ พรหมบุญแกว้ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ชาติวรรธน์ อบอุ่น บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
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ร.ต.ท. ชนาเทพ วะสวานนท์ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ มูลศาสตร์ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ต. สมพล ดีลี บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ท. เทีย่ง สุดเพช็รโรจน์ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ธรีณัฏฐ์ จนัทโน บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ท. สมเกยีรต์ิ ธรรมโชติ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ท.หญิง กญัญาภคั ภมูิภติู บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ท. บุญยนื ทวนทอง บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ต. รอศักด์ิ โต๊ะประดู่ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ต. เจริญชัย นุชสองพีน่้อง บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ต. ชนสรณ์ หลังปุเต๊ะ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ต. เสนีย์ พทุธนานนท์ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ท. มนตรี กล าพบุตร บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ขนุนุย้ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ท. มนตรี ก าลังทวี บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ท. สิริชัย ธ ารงเตชะวรกลุ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ต. ณัฎฐพร ไผ่ประดิษฐ์ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ต. สมปอง สุวรรณรัตน์ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ต. ชัยรัช ปัดชาดาว บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. กติติพนัธ์ วเิชียรสราง บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. ยศเอก ทองมาก บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. วรีะชัย หรัิญเศวต บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. เมธสั ไพโรจน์ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. ณัฐวฒัน์ อตุมะมุณีย์ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. ธงชัย หลวงคง บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. รัฐกติต์ิ ตาเดอนิ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. อคัเดช รองทอง บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. จรณินท์ ประไชโย บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. เดชา ตันแกว้ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. สัญญา รักขพนัธ์ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต.หญิง วไิล ศรีกรการ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. สมปอง สุวรรณรัตน์ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. อเนก ทิพยน์ันท์ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. ธนกร พลีสังข์ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ สุทธสิาคร บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. วรพจน์ ชูแสง บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. คฑาวธุ ทองเมือง บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. เกรียงศักด์ิ กดูู บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. อชิร หนูสุวรรณ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ด.ต. วชัรินทร์ ผุดมี บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. เอกมนต์ รักษาวงค์ บก.ปคม. กก.๖ บก.ปคม.
ร.ต.ท. ปิยพงษ์ เสียมสกลุ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ร.ต.อ. วฒิุศักด์ิ นาครินทร์ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ด.ต. สวสัด์ิ ศิริทรัพยจ์นันท์ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
จ.ส.ต. วชิญ์พงศ์ ชัยชนะพทิักษ์กลุ บก.ปคม. กก.๔ บก.ปคม.
ด.ต. ชูตระกลู นันทอง บก.ปคม. กก.๓ บก.ปคม.
พ.ต.อ. สรรักษ์ จสูนิท ปอศ.  บก. 
พ.ต.อ. วรวฒัน์ วฒัน์นครบัญชา ปอศ. บก. 
พ.ต.อ. วเิศษ เกตุพนัธ์ ปอศ. บก. 
พ.ต.อ. กติติศักด์ิ ปลาทอง ปอศ. บก. 
พ.ต.อ. ทัศน์ภมูิ จารุปรัชญ์ ปอศ.  กลุ่มงานสอบสวน  
พ.ต.อ. อดุร แกว้สุขศรี ปอศ. ฝอ.
พ.ต.ท. ทิตวร์ี เอี่ยมสอาด ปอศ. ฝอ.
พ.ต.ท. วสุิทธิ์ วฒันสิน ปอศ. ฝอ.
พ.ต.ต. เพิม่ศักด์ิ แสงดารา ปอศ. ฝอ.
พ.ต.ต. วริิทธิ์พล เสง่ียมพงษ์ ปอศ. ฝอ.
พ.ต.ต. สุรวชั สัตยากลุ ปอศ. ฝอ.
ร.ต.ท. กฤษณะ เสตะ ปอศ. ฝอ.
ร.ต.ท. สรรติ องัศุสิงห์ ปอศ. ฝอ.
ร.ต.ท. พรชัย           เสมสายณัห์ ปอศ. ฝอ.
ร.ต.ท. สุชัจพงศ์ ศรีวติตวชิระ ปอศ. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง สมจติร นวลบุญ ปอศ. ฝอ.
ร.ต.ต. พนัธิ์พชิิต        พดัไธสง ปอศ. ฝอ.
ด.ต. ดลเศรษฐ์    มัจฉา ปอศ. ฝอ.
ด.ต. เอกชัย ถนอมทรัพย์ ปอศ. ฝอ.
ด.ต. พนมเทียน อรุณภาส ปอศ. ฝอ.

จ.ส.ต. สมภพ จุ้ยศิริ ปอศ. ฝอ.

พ.ต.อ. เกรียงศักด์ิ กลัยาวฒันเจริญ ปอศ. กก.1
พ.ต.ท. สมชาย เผ่าไทย ปอศ. กก.1
พ.ต.ท. ธนพลภรณ์ ชัยเพช็รโยธนิ ปอศ. กก.1
พ.ต.ท. นิตติโชติ เพญ็จ ารัส ปอศ. กก.1
พ.ต.ท. ภมีพจน์ น้อมชอบพทิักษ์ ปอศ. กก.1
พ.ต.ท. อณัณ์นพ อิ่มอดุม ปอศ. กก.1
พ.ต.ท. นรเดช เตชะกลุพงศ์ ปอศ. กก.1
พ.ต.ท. สัณหกช เกษากจิ ปอศ. กก.1
พ.ต.ต. คณาเดช คณาสาคร ปอศ. กก.1
พ.ต.ต. สากล รัศมีบรรพตกลุ ปอศ. กก.1
พ.ต.ท. นิตินันทน์ นวมทอง ปอศ. กก.1
พ.ต.ท. พชิัย นาขนัดี ปอศ. กก.1
พ.ต.ท. สรรเสริญ ศิริประเสริฐกลุ ปอศ. กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. ภวูเิทพ ปฐมวราวฒิุ ปอศ. กก.1
พ.ต.ท. ยศวจัน์ เสาโมก ปอศ. กก.1
พ.ต.ท. สุวทิย์ เลาประเสริฐสุข ปอศ. กก.1
พ.ต.ต. กริช เพช็รสิมาลัย ปอศ. กก.1
พ.ต.ต. ปัญจนัฐ นกร่อน ปอศ. กก.1
พ.ต.ต.หญิง นราวรรณ แต่ประสิทธิ์ ปอศ. กก.1
พ.ต.ต. อดิศักด์ิ เหล่าดี ปอศ. กก.1
ร.ต.อ. สาธติ หาวงษ์ชัย ปอศ. กก.1
ร.ต.อ. อคัรพล เอี่ยมส าอางค์ ปอศ. กก.1
ร.ต.ท. สิวะเรศ ภูท่รัพย์ ปอศ. กก.1
ร.ต.ท. สุโกศล ทองแกมแกว้ ปอศ. กก.1
ร.ต.ท. สุทัศน์ ช านาญ ปอศ. กก.1
ร.ต.ท. สรรเสริญ สอดสุข ปอศ. กก.1
ร.ต.ท. ครรชิต จนัท่าม่วง ปอศ. กก.1
ร.ต.ท. โกศล หนิไชยศรี ปอศ. กก.1
ร.ต.ท. จรีะศักด์ิ ปัน้เทียน ปอศ. กก.1
ร.ต.ต. อดุลย์ วฒันทรงสวสัด์ิ ปอศ. กก.1
ร.ต.ท. พงษ์พชิญ์ มณีนิยม ปอศ. กก.1

ร.ต.ท. สุวจิกัขษ์ เสนธรรมฤทธิ์ ปอศ. กก.1

ร.ต.ท. สติ                  เตียวสกลุ ปอศ. กก.1

ร.ต.ท. วลัลภ                 สุดใจดี ปอศ. กก.1

ร.ต.ท. สุธรรม              กาญจนวเิศษ ปอศ. กก.1

ร.ต.ท. ณัฎชกร พรหมมาอาจ ปอศ. กก.1

ร.ต.ท. ปราโมทย์ บุญรอด ปอศ. กก.1

ร.ต.ต. ทองใบ เณรสุวรรณ ปอศ. กก.1

ด.ต. สุรพงษ์             คณาพนัธ์ ปอศ. กก.1

ด.ต. วรศักด์ิ              ศรีสังข์ ปอศ. กก.1

ด.ต. อดุม                 ชื่นคุณากร ปอศ. กก.1

ด.ต. สุพฒัน์              บุญศรี ปอศ. กก.1

ด.ต. ขวญัชัย        มิง่ขวญั ปอศ. กก.1

ด.ต.หญิง มนธชิา พนัธท์า ปอศ. กก.1

ด.ต.หญิง อรพรรณ์ โมสาลียานนท์ ปอศ. กก.1

ด.ต. สุรเชษฐ์          ธญัญเจริญ ปอศ. กก.1

ด.ต. สมบัติ              รัตนวสัิย ปอศ. กก.1

ด.ต. ไพโรจน์ รังสิวรารักษ์ ปอศ. กก.1

ด.ต. ธนะเมศฐ์ ปัจฉมิาพหิงษ์ ปอศ. กก.1

ด.ต. พรเทพ         ธรีะชาติ ปอศ. กก.1

ด.ต. อนุชิต           ยนจอหอ ปอศ. กก.1

ด.ต. ประเสริฐ เชื้อดี ปอศ. กก.1

ด.ต.หญิง นองนุช    คอนพรุิณ ปอศ. กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.หญิง จริาภรณ์    โชวสู์งเนิน ปอศ. กก.1

จ.ส.ต. ศราวธุ วงษ์สุวรรณ ปอศ. กก.1

จ.ส.ต. เศรษฐบุตร ล่ิมสกลเศรษฐ์ ปอศ. กก.1

จ.ส.ต. สมเกยีรติ สุวฒันกติติกลุ ปอศ. กก.1

พ.ต.อ. วงศ์ปกรณ์ เปรมกลุนันท์ ปอศ. กก.2
พ.ต.ท. เด่นหล้า รัตนกจิ ปอศ. กก.2
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ มโนทัย ปอศ. กก.2
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ ลาวณัยว์สุิทธิ์ ปอศ. กก.2
พ.ต.ท. วนิัย อน้ทนิกลู ปอศ. กก.2
พ.ต.ท. วทิยา วรสุวรรณรักษ์ ปอศ. กก.2
พ.ต.ท. ศุภเสริฐ ภูป่ระเสริฐ ปอศ. กก.2
พ.ต.ต. ชยานนท์ ทองแถม ปอศ. กก.2
พ.ต.ต. วนัเผด็จ จนัยะรมณ์ ปอศ. กก.2
พ.ต.ท. คีระวสั เทีย่งไธสง ปอศ. กก.2
พ.ต.ต. ธรีภพ ล้วนเส้ง ปอศ. กก.2
พ.ต.ต. สัมฤทธิ์ พรมเคน ปอศ. กก.2
ร.ต.ท. สามารถ กลีบแกว้ ปอศ. กก.2
ร.ต.ท.หญิง ธร สุขเรืองวงษ์ ปอศ. กก.2
ร.ต.อ. วรวทิย์ ค าลาย ปอศ. กก.2
ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ แสงอรุณ ปอศ. กก.2
ร.ต.อ. นันทน์ธวชั เพยีรพชิัย ปอศ. กก.2
ร.ต.ต. สิทธพิร หล่อจนัอดั ปอศ. กก.2
ร.ต.ท. สุวรรณ เสน่หสั์งคม ปอศ. กก.2
ร.ต.ท. ธนวฒัน์             ง่ัวล าหนิ ปอศ. กก.2

ร.ต.ท. ประดิษฐ           ดีล้ี ปอศ. กก.2

ร.ต.ท. ณัชธพงศ์ ชมเชย ปอศ. กก.2

ร.ต.ท. บวร สุทธวิารี ปอศ. กก.2

ร.ต.ท.หญิง กวติา   เดชะศิริ ปอศ. กก.2

ร.ต.ต. สมชาย          สุทธเิจษฎาโรจน์ ปอศ. กก.2

ร.ต.ต. เอกภพ เด่นเวหา ปอศ. กก.2

ร.ต.ต.หญิง มุขดา ปะนิทานะโต ปอศ. กก.2

ด.ต. นันทพงศ์      อนิทอง ปอศ. กก.2

ด.ต. ชัยวทิย ์          ศรจติต์ ปอศ. กก.2

ด.ต. สุฤทธิ์ ขนุอนิทร์ ปอศ. กก.2

ด.ต. สราวธุ เตือนอนิทร์ ปอศ. กก.2

ด.ต. มีสิทธิ์ ม่วงไหมทอง ปอศ. กก.2

ด.ต. สุระเจตน์ ภูร่ะหงษ์ ปอศ. กก.2

ด.ต. ศิการ ไม้คู่ ปอศ. กก.2

ด.ต. นพดล กั้งสกลุ ปอศ. กก.2

ด.ต. นพฤทธิ์ เสมอเหมือน ปอศ. กก.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ค าธร อานนท์ ปอศ. กก.2

ด.ต.หญิง กติติยา    ดินอะ ปอศ. กก.2

ด.ต.หญิง สุทัศนา สมรักษ์ ปอศ. กก.2

จ.ส.ต. ภาคภมูิ อนิสวรรค์ ปอศ. กก.2

จ.ส.ต. ยทุธภมูิ รักข า ปอศ. กก.2

ส.ต.อ. กติติศักด์ิ โตบัว ปอศ. กก.2

ส.ต.อ. พสิิทธิ์ จติร์ตรง ปอศ. กก.2

พ.ต.อ. อภวิชิญ์ ภทัรกลุ ปอศ. กก.3
พ.ต.อ. เถลิง พษิณุวงษ์ ปอศ. กก.3
พ.ต.อ. สุธร์ี มัลลิกะมาลย์ ปอศ. กก.3
พ.ต.ท. พลชัย กจิกบุธนันต์ ปอศ. กก.3
พ.ต.ท. ธรรมปพน ชาวก าแพง ปอศ. กก.3
พ.ต.ท. นที มูลปล่ัง ปอศ. กก.3
พ.ต.ท. วชิยานนท์ เอกตาแสง ปอศ. กก.3
พ.ต.ท. หฤษฎ์ ค าจมุพล ปอศ. กก.3
พ.ต.ต. นิติธร ตติชยานนท์ ปอศ. กก.3
พ.ต.ท. ปิยะ ด้วงพบิูลย์ ปอศ. กก.3
พ.ต.ท. วนัชัย มากเจริญ ปอศ. กก.3
พ.ต.ท. ภานุวธัน์ เลิศสุข ปอศ. กก.3
พ.ต.ท. สมเกยีรติ ธรรมสาส์น ปอศ. กก.3
พ.ต.ท. ชวลิต ชวลิตพงศ์พนัธุ์ ปอศ. กก.3
พ.ต.ท. บุญโฮม เหล่ามาลา ปอศ. กก.3
พ.ต.ท. พลกฤต ภไูชยศิลป์ ปอศ. กก.3
พ.ต.ต. จรัิชชัย ศุภวรัิชบัญชา ปอศ. กก.3
พ.ต.ต.หญิง ยพุนิ เฉลิมประเวศวงษ์ ปอศ. กก.3
ร.ต.อ. สุรเชษฐ คุ้มจนิดา ปอศ. กก.3
ร.ต.อ.หญิง วราพรรณ สุราราษฎร์ ปอศ. กก.3
ร.ต.อ.หญิง สุนิดา วฒิุสาร ปอศ. กก.3
ร.ต.ท. อนุรักษ์ รัตนามาศ ปอศ. กก.3
ร.ต.ท. สิริพงศ์ เพช็ร์ชระ ปอศ. กก.3
ร.ต.ท. จรัิฏฐ์ บุตรวงศ์ ปอศ. กก.3
ร.ต.อ. ณัฐจกัร์ มาลีเวชเชษพงศ์ ปอศ. กก.3
ร.ต.อ. วฒิุชัย ทับทวี ปอศ. กก.3
ร.ต.อ. ธงทอง พฒันาดิสัย ปอศ. กก.3
ร.ต.ท.หญิง วารี มาลัยทัด ปอศ. กก.3
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ สุดหอม ปอศ. กก.3
ร.ต.ท. ประสิทธิ์           ไวยสิทธิ์ ปอศ. กก.3

ร.ต.ท. ณัฐกติต์ิ            จติรโรจนรักษ์ ปอศ. กก.3
ร.ต.ท. สมศักด์ิ          โพธิ์พาศรี ปอศ. กก.3
ร.ต.ท. สมพล ดีลี ปอศ. กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ธนัช ธนาบุญประกอบ ปอศ. กก.3
ร.ต.ต. ประสิทธิ์       ศรธนาอภวิฒัน์ ปอศ. กก.3
ร.ต.ต. ชยตุ             สุพรรณกจิ ปอศ. กก.3
ด.ต. รังสรรค์    ศุภษร ปอศ. กก.3
ด.ต. จริชัย                 เพง่พนิิจ ปอศ. กก.3
ด.ต. พรหมบวรพรรณ ภมรพรภูม่ากมิง่ ปอศ. กก.3
ด.ต. ไพศาล เสริฐสอน ปอศ. กก.3
ด.ต. ณัฐสรรค์         เลิศประเสริฐ ปอศ. กก.3
ด.ต. ธนชาต ภคูรองตา ปอศ. กก.3
ด.ต. วชิระ                ลิกขะไชย ปอศ. กก.3
ด.ต. พสักร มนต์กิ่ง ปอศ. กก.3
ด.ต. ปวชิ ปินตารินทร์ ปอศ. กก.3
ด.ต. พงศธร เจริญพร ปอศ. กก.3
ด.ต. ธนกฤต หงษ์ฤทัย ปอศ. กก.3
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ สอนหลวย ปอศ. กก.3
ด.ต. อนุรักษ์ หว้ยหงษ์ทอง ปอศ. กก.3
ด.ต. วที สุขพนิิจ ปอศ. กก.3
ด.ต. นิมิตร สมเจริญ ปอศ. กก.3
ด.ต.หญิง ณัฐนันท์   พลับพลาศรี ปอศ. กก.3
ด.ต.หญิง ชวนพศิ   สุขเปีย่ม ปอศ. กก.3
ด.ต.หญิง ณัฐนันท์ ผิวข า ปอศ. กก.3
ด.ต.หญิง จรีพร      ฉลาดเอื้อ ปอศ. กก.3
จ.ส.ต. เสรีพงษ์ ทองอนิทร์ ปอศ. กก.3
จ.ส.ต. วรีะ สร้อยเปีย้ ปอศ. กก.3
จ.ส.ต. บรรจง ทาวะรมย์ ปอศ. กก.3
ส.ต.อ.หญิง นงนภสั เครือวฒิุกลุ ปอศ. กก.3
พ.ต.อ. วรวฒัน์ องัศุมาลี ปอศ. กก.๔
พ.ต.อ.หญิง ณภชันันท์ กวยรักษา ปอศ. กก.๔
พ.ต.ท. ณัฐกติต์ิ มีสุข ปอศ. กก.๔
พ.ต.ท. ชัยยศ อนุภาพพนัธ์ ปอศ. กก.๔
พ.ต.ท. ประทีป ชูศรี ปอศ. กก.๔
พ.ต.ท. วกิร เชือกจอหอ ปอศ. กก.๔
พ.ต.ท. พลอย แสงสาย ปอศ. กก.๔
พ.ต.ท. ปัญญาวฒิุ แสนทวสุีข ปอศ. กก.๔
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ ช่างสลัก ปอศ. กก.๔
พ.ต.ท. นาวนิ ทองสง่า ปอศ. กก.๔
พ.ต.ท. อดิเรก รุ่งเรือง ปอศ. กก.๔
พ.ต.ต. เริงชัย ชุดพมิาย ปอศ. กก.๔
พ.ต.ต. อดิชาต อมรประดิษฐ์ ปอศ. กก.๔
พ.ต.ต. ฉตัรชัย ใบใหญ่ ปอศ. กก.๔



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต.หญิง ศุภรดา วฒิุธนาพร ปอศ. กก.๔
ร.ต.อ.หญิง กญัญาภคั มีศรีผ่อง ปอศ. กก.๔
ร.ต.อ.หญิง สกาวเดือน สิงขรณ์ ปอศ. กก.4
ร.ต.ท. ธญัพสิิษฐ์ ทองดี ปอศ. กก.๔
ร.ต.ท. สงคราม บุญทัศนา ปอศ. กก.๔
ร.ต.ท. ธนาภทัร ศรวชิัย ปอศ. กก.๔
ร.ต.ท. สุเทพ เพง็สุข ปอศ. กก.๔
ร.ต.ท. พลธนัช ไวยครุธ ปอศ. กก.๔
ร.ต.ท. สมบัติ แสงทับทิม ปอศ. กก.๔
ร.ต.ท. จรัิฎ คงเจริญ ปอศ. กก.๔
ร.ต.ท. แทนคุณ พรมคุณ ปอศ. กก.๔
ร.ต.ต. ศักรินทร์ พกุด า ปอศ. กก.๔
ร.ต.ต. สุริยะ โกยทอง ปอศ. กก.4
ด.ต. ไกรษร แจม่อ าพร ปอศ. กก.๔
ด.ต. สาธติ ค าขนัธ์ ปอศ. กก.๔
ด.ต. ฐิตติพจน์ อนิทรขาว ปอศ. กก.๔
ด.ต. ชัยรัตน์ เจริญเดช ปอศ. กก.๔
ด.ต. ประกจิ เฉลิมหมู่ ปอศ. กก.๔
ด.ต. สุวทิย์ แกว้แหวน ปอศ. กก.๔
ด.ต. ดนัย วรีวรรณ ปอศ. กก.๔
ด.ต. ทวศัีกด์ิ เสนานคร ปอศ. กก.๔
ด.ต. นิรันดร์ นะระแสน ปอศ. กก.๔
ด.ต. สมพงษ์ วตัถากรณ์ ปอศ. กก.๔
ด.ต. วยัวฒัน์ ซ่ือสัตย์ ปอศ. กก.๔
ด.ต. สมชาย ชัยภมูิ ปอศ. กก.๔
ด.ต. ส าเริง หนูรี ปอศ. กก.๔
ด.ต. สิทธเิดช บุญพรม ปอศ. กก.๔
ด.ต. ทัพพพ์งศ์ ทอนสูงเนิน ปอศ. กก.๔
ด.ต. วราโชติ ขนันาค ปอศ. กก.๔
ด.ต. พยงุศักด์ิ พรหมนิมิตร ปอศ. กก.๔
ด.ต. เกรียงไกร คุ้มมาลัย ปอศ. กก.๔
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ใบเนียม ปอศ. กก.๔
ด.ต. พงศ์ปณต จติบุญ ปอศ. กก.๔
ด.ต.หญิง ขวญัเรือน สุทธพินัธ์ ปอศ. กก.๔
ด.ต.หญิง ปรีญา ออ่นน้อม ปอศ. กก.๔
ด.ต.หญิง จรรยา แจง้อาญา ปอศ. กก.๔
ด.ต.หญิง ณาตยาณี ส าราญบ ารุง ปอศ. กก.4
จ.ส.ต. ไชยรัตน์ วงศ์สุ่ย ปอศ. กก.๔
ส.ต.อ. พรีะวฒัน์ นพรัตน์ลาภ ปอศ. กก.๔
ส.ต.อ. พงศธร กนกวรรธนเมธา ปอศ. กก.๔



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ.หญิง ธดิารัตน์ มัธยมนันทน์ ปอศ. กก.๔
พ.ต.อ. วชิระ พยาน้อย ปอศ. กก.5
พ.ต.อ. พฒันา ฉายาวฒัน์ ปอศ. กก.5
พ.ต.ท. พสิษฐ์ พมิพสุ์รโสภณ ปอศ. กก.5
พ.ต.ท. จกัรกริช ใจดี ปอศ. กก.5
พ.ต.ท. ธนะสิทธิ์ ถนอมสินอนันท์ ปอศ. กก.5
พ.ต.ท. พภิพ วงศ์วตัถาภรณ์ ปอศ. กก.5
พ.ต.ท. สุเมธ โสดสงค์ ปอศ. กก.5
พ.ต.ท. พงศ์พจน์ ธรรมากลุวชิช์ ปอศ. กก.5
พ.ต.ท. สมชาย โพธิ์สุวรรณ ปอศ. กก.5
พ.ต.ท. ยทุธชัย จรุงเรืองเกยีรติ ปอศ. กก.5
พ.ต.ท. วรียทุธ เรืองเทพ ปอศ. กก.5
พ.ต.ท. จริเดช  พรหมรักษา ปอศ. กก.5
พ.ต.ท. ปิยะฉตัร ณ  พทัลุง ปอศ. กก.5
พ.ต.ท. ววิฒัน์ โอวาทตระกลู ปอศ. กก.5
พ.ต.ต. เสฏฐพฒัน์ ศิริวงศ์ ปอศ. กก.5
พ.ต.ต. ธนัยวฒิุ กมลวานนท์ ปอศ. กก.5
ร.ต.อ. สืบสกลุ สิมะวรธรรมกลุ ปอศ. กก.5
ร.ต.อ. ณัฐกฤษต์ ยทุยา ปอศ. กก.5
ร.ต.อ. ธนวฒัน์ แจง้สวา่ง ปอศ. กก.5
ร.ต.อ. วงศกร เกง่ล้วนหวดั ปอศ. กก.5
ร.ต.อ. ประดิษฐ์ สุวรรณดี ปอศ. กก.5
ร.ต.ท. สมชาย เรืองแกว้ ปอศ. กก.5
ร.ต.ท. รณยทุธิ์ ด้วงสกลุ ปอศ. กก.5
ร.ต.ท. ฑิฆมัพร ทองกลอย ปอศ. กก.5
ร.ต.ท. จริะศักด์ิ เพช็รแกว้ ปอศ. กก.5
ร.ต.ท. ศราวธุ ตะดวงดี ปอศ. กก.5
ร.ต.ท. สมชาย ขดัชุมภู ปอศ. กก.5
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ จนีเจอื ปอศ. กก.5
ร.ต.ท. ศักดา ผลละออ ปอศ. กก.5
ร.ต.ต. พสิิษฐ์ วริิยะชัยยศ ปอศ. กก.5
ร.ต.ต. ศุภวฒัน์ รุ่งเรือง ปอศ. กก.5
ร.ต.ท. ทวี น้อยพงษ์ ปอศ. กก.5
ร.ต.ต. ไกยวชิญ์ยษธ์ วรรณกี้ ปอศ. กก.5
ร.ต.ต. ณรงค์ บุญทะสินธ์ ปอศ. กก.5
ด.ต. สมบูรณ์ ควรชม ปอศ. กก.5
ด.ต. พยงุ ธรรมปัญญาสกลุ ปอศ. กก.5
ด.ต. พงศกร ชินบุตร ปอศ. กก.5
ด.ต. เจษฎา แยม้มะลิ ปอศ. กก.5
ด.ต. ทิพยก์ร ไชยกระโทก ปอศ. กก.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมศักด์ิ อิ่มปาน ปอศ. กก.5
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ ฐานาพชิัยศักด์ิ ปอศ. กก.5
ด.ต. พงศ์ธร ศรีพบิูลย์ ปอศ. กก.5
ด.ต. ถนอม กล่ินสุคนธ์ ปอศ. กก.5
ด.ต. ภวูเดช บัวดี ปอศ. กก.5
จ.ส.ต. อรรถพล มาลัยรักษ์ ปอศ. กก.5
ส.ต.อ. วรีะยทุธ ศรีบุญเรือง ปอศ. กก.5
ส.ต.อ. มนตรี ธนะแกว้ ปอศ. กก.5
ส.ต.อ. ศักด์ิกริน วรารัตนกรี ปอศ. กก.5
พล.ต.ต. ศิริพงษ์  ติมุลา บก.ปอท.บช.ก. สง.บก.ปอท.

พ.ต.อ. ภาณุวฒัน์  ร่วมรักษ์ บก.ปอท.บช.ก. สง.บก.ปอท.

พ.ต.อ. ไพบูลย์ น้อยหุน่ บก.ปอท.บช.ก. สง.บก.ปอท.

พ.ต.อ. อรรณพ รัตนอบุล บก.ปอท.บช.ก. สง.บก.ปอท.

พ.ต.อ. ธรีะพนัธุ์ สุคนธพ์นัธ์ บก.ปอท.บช.ก. ฝอ.บก.ปอท.

พ.ต.ท.หญิง นฤมล ทองสะอาด บก.ปอท.บช.ก. ฝอ.บก.ปอท.

พ.ต.ท. กงัวาล ศรีวไิล บก.ปอท.บช.ก. ฝอ.บก.ปอท.

พ.ต.ท.หญิง จฑุารัตน์ วเิศษสิงห์ บก.ปอท.บช.ก. ฝอ.บก.ปอท.

พ.ต.ต. สามารถ เทพมณี บก.ปอท.บช.ก. ฝอ.บก.ปอท.

พ.ต.ต. บรรณพงศ์ เกง่เรียน บก.ปอท.บช.ก. ฝอ.บก.ปอท.

ร.ต.ท. วรรัตน์ มีปรีชา บก.ปอท.บช.ก. ฝอ.บก.ปอท.

ร.ต.ท.หญิง พรพลิาส มณีมาศ บก.ปอท.บช.ก. กก.1บก.ปอท.
ส.ต.อ.หญิง เบญจพร พลรักษ์ บก.ปอท.บช.ก. ฝอ.บก.ปอท.

ส.ต.อ.หญิง ณัฏฐชพร แดงกระจา่ง บก.ปอท.บช.ก. ฝอ.บก.ปอท.

จ.ส.ต. สมชาย ดวงเงิน บก.ปอท.บช.ก. ฝอ.บก.ปอท.

จ.ส.ต.หญิง สุดารัตน์ มาแปะ บก.ปอท.บช.ก. ฝอ.บก.ปอท.

ส.ต.อ.หญิง กาญจนา ศรีทอง บก.ปอท.บช.ก. ฝอ.บก.ปอท.

ส.ต.อ. อนิรุทธิ์ สมศรี บก.ปอท.บช.ก. ฝอ.บก.ปอท.

ร.ต.ท.หญิง สุธสิา พลอยบุตร บก.ปอท.บช.ก. สง.บก.ปอท.

ส.ต.อ. สมเชาว์ สุทธพินัธ์ บก.ปอท.บช.ก. สง.บก.ปอท.

พ.ต.อ. ยศวร์ี   พรพรีพาน บก.ปอท.บช.ก. ผกก.1 บก.ปอท.

พ.ต.อ. ธราธปิ ร รังรักษ์ บก.ปอท.บช.ก. พงส.ผทค กก.1 บก.ปอท.

พ.ต.ท. สุรสิทธิ ์ มากเจริญ บก.ปอท.บช.ก. รอง ผกก.1 บก.ปอท.

พ.ต.ท. พรัชต์ศรุต  วชัรธนโยธนิ บก.ปอท.บช.ก. รอง ผกก.1 บก.ปอท.

พ.ต.ท. เจริญ นะจนัต๊ะ บก.ปอท.บช.ก. พงส.ผนพ. กก.1 บก.ปอท.

พ.ต.ท. สุพจน์  หน่อค า บก.ปอท.บช.ก. สว.กก.1 บก.ปอท.

พ.ต.ต. ภีมพศ เกตุเทศ บก.ปอท.บช.ก. สว.กก.1 บก.ปอท.

พ.ต.ต. ปรากรม  วารุณประภา บก.ปอท.บช.ก. สว.กก.1 บก.ปอท.

ร.ต.ท. เริงศักด์ิ   อปุลา บก.ปอท.บช.ก. รอง สว.กก.1 บก.ปอท.

ร.ต.ท. เอนก  โชติพรหม บก.ปอท.บช.ก. รอง สว.กก.1 บก.ปอท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ชาญวทิย์   พชัรวงศ์วาณิชย์ บก.ปอท.บช.ก. รอง สว.กก.1 บก.ปอท.

ร.ต.ท. กมล  ดอกกล่ิน บก.ปอท.บช.ก. รอง สว.กก.1 บก.ปอท.

ร.ต.ต. วเิชียร  พรหมออ่น บก.ปอท.บช.ก. รอง สว.กก.1 บก.ปอท.

ร.ต.ต. วรวทิย์  สายทอง บก.ปอท.บช.ก. รอง สว.กก.1 บก.ปอท.

ร.ต.ต. วรพล  วงศ์บัวบาน บก.ปอท.บช.ก. ผบ.หมู ่กก.1 บก.ปอท.

ด.ต. กิติศักด์ิ  กติติราษฎร์ บก.ปอท.บช.ก. ผบ.หมู ่กก.1 บก.ปอท.

ด.ต. ชวนินทร์ มณีด า บก.ปอท.บช.ก. ผบ.หมู ่กก.1 บก.ปอท.

ด.ต. สุวทิย์  โพธจินัทร์ บก.ปอท.บช.ก. ผบ.หมู ่กก.1 บก.ปอท.

จ.ส.ต.(ญ) รัตติยา  หนูแสง บก.ปอท.บช.ก. ผบ.หมู ่กก.1 บก.ปอท.

ส.ต.อ. โรจนศักด์ิ  ชัยศรี บก.ปอท.บช.ก. ผบ.หมู ่กก.1 บก.ปอท.

ส.ต.อ. ภานุวติั  เปีย้นสีทอง บก.ปอท.บช.ก. ผบ.หมู ่กก.1 บก.ปอท.

พ.ต.อ. ศริิวัฒน์ ดีพอ บก.ปอท. ผกก.2 บก.ปอท.

ว่าที ่พ.ต.อ. วศนิ จนิตเสถยีร บก.ปอท. พงส.ผทค.กก.2 บก.ปอท.

พ.ต.ท. ศักดิส์ะทา้น เปร่ืองชะนะ บก.ปอท. รอง ผกก.2 บก.ปอท.

พ.ต.ท. วัชรพันธ์ ศิริพากย์ บก.ปอท. รอง ผกก.2 บก.ปอท.

พ.ต.ท. ธนกฤต สมานุหตัถ์ บก.ปอท. สว.กก.2 บก.ปอท.

พ.ต.ท. ภัททสักก์ ธนสุกาญจน์ บก.ปอท. สว.กก.2 บก.ปอท.

พ.ต.ท. ปรีชา จนัทร์มณี บก.ปอท. พงส.ผนก.กก.2 บก.ปอท.

ว่าที ่พ.ต.ต. ทศพร ศรีสัจจา บก.ปอท. พงส.ผนก.กก.2 บก.ปอท.

ร.ต.อ. พงศกร ตันอารีย์ บก.ปอท. สว.กก.2 บก.ปอท.

ร.ต.อ. วโรดม กล่ันบุศย์ บก.ปอท. รอง สว.กก.2 บก.ปอท.

ร.ต.ท. พุฒเิศรษฐ์ ใหลประเสริฐ บก.ปอท. รอง สว.กก.2 บก.ปอท.

ร.ต.ท. บุญนอง บัวทอง บก.ปอท. รอง สว.กก.2 บก.ปอท.

ร.ต.ท. พงษพ์นา กรีฑา บก.ปอท. รอง สว.กก.2 บก.ปอท.

ร.ต.ท. วีระพงษ์ แนวค าดี บก.ปอท. รอง สว.กก.2 บก.ปอท.

ร.ต.ท. ภภิพ กลมกลึง บก.ปอท. พงส.กก.2 บก.ปอท.

ร.ต.ท. นพวัตติ์ ธารีจรัญพฒัน์ บก.ปอท. พงส.กก.2 บก.ปอท.

ร.ต.ท. ภัทรศักดิ์ สมงาม บก.ปอท. พงส.กก.2 บก.ปอท.

ร.ต.ท. วิสันต์ จติพมิพ์ บก.ปอท. พงส.กก.2 บก.ปอท.

ร.ต.ท. น าชัย ชาญบรรยง บก.ปอท. รอง สว.ฯ ชรก.กก.2 บก.ปอท.

ร.ต.ต. สมภพ สงวนเผ่า บก.ปอท. รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปอท.

ด.ต. วรวัช ธรรมรสเดชกลุ บก.ปอท. ผบ.หมู ่กก.2 บก.ปอท.

ด.ต. วิรัช ช่วงแพร บก.ปอท. ผบ.หมู ่กก.2 บก.ปอท.

ด.ต. เอก ครองบุญ บก.ปอท. ผบ.หมู ่กก.2 บก.ปอท.

ด.ต. ธวัชชัย ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง บก.ปอท. ผบ.หมู ่กก.2 บก.ปอท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สทิธรัิตน์ ปิน่ทาทิพย์ บก.ปอท. ผบ.หมู ่กก.2 บก.ปอท.

ด.ต. อาคม ขาวเต็มดี บก.ปอท. ผบ.หมู ่กก.2 บก.ปอท.

ส.ต.อ. ศุภวัฒน์ ผอมสวสัด์ิ บก.ปอท. ผบ.หมู ่กก.2 บก.ปอท.

ส.ต.อ.หญงิ รัฐนันท์ ตระกลูคล้อยดี บก.ปอท. ผบ.หมู ่กลุม่งานฯ ชรก.กก.2 บก.ปอท.

พ.ต.อ. โอฬาร สุขเกษม บก.ปอท. ผกก.3 บก.ปอท.
พ.ต.ท. ศราวธุ โชติสุวรรณ บก.ปอท. รอง ผกก.3 บก.ปอท.
พ.ต.ท. ศราวฒิุ บวรกจิประเสริฐ บก.ปอท. รอง ผกก.3 บก.ปอท.
พ.ต.ท. ด ารงศักด์ิ ออ่นตา บก.ปอท. รอง ผกก.3 บก.ปอท.
พ.ต.ท. ไพรัช พรมวงศ์ บก.ปอท. สว.กก.3 บก.ปอท.
พ.ต.ท. พเิชษฐ์ ค าภรีานนท์ บก.ปอท. สว.กก.3 บก.ปอท.
ร.ต.ท. สุชาติ สุดสวาสด์ิ บก.ปอท. รอง สว.กก.3 บก.ปอท.

ร.ต.ท.หญิง วนิดา อบมา บก.ปอท. รอง สว.กก.3 บก.ปอท.
ร.ต.ท. อนันต์ วอ่งไว บก.ปอท. รอง สว.กก.3 บก.ปอท.
ร.ต.ท. ประมุข ภริมยเ์จยีว บก.ปอท. รอง สว.กก.3 บก.ปอท.
ร.ต.ท. กณัณธปิ สายดวงแกว้ บก.ปอท. รอง สว.กก.3 บก.ปอท.
ร.ต.ต. อรรณพ เหมาะเจาะ บก.ปอท. รอง สว.(ป.)กก.3 บก.ปอท.
ด.ต. ธนพนธ์ พวงมาลัย บก.ปอท. ผบ.หมู ่กก.3 บก.ปอท.
ด.ต. ส าเร็จ กอ้งสุวรรณ บก.ปอท. ผบ.หมู ่กก.3 บก.ปอท.
ด.ต. มานพ ยิ้มประดิษฐ์ บก.ปอท. ผบ.หมู ่กก.3 บก.ปอท.

จ.ส.ต. ประยรู ขนัแขง็ บก.ปอท. ผบ.หมู ่กก.3 บก.ปอท.
จ.ส.ต. เทวนิทร์ ชะฎลิ บก.ปอท. ผบ.หมู ่กก.3 บก.ปอท.
ส.ต.อ. วรวฒิุ เหมาะเจาะ บก.ปอท. ผบ.หมู ่กก.3 บก.ปอท.

พ.ต.อ. นิพนธ์ ทองแสงบุญญา บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

พ.ต.ท. สันติพฒัน์ พรหมะจลุ บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

พ.ต.ท. ธนากร วงศ์สิริลักษณ์ บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

พ.ต.ต. เผ่าภมูิ สมหมาย บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ร.ต.อ. ปฏพิล พมิานเมฆนิทร์ บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ร.ต.ท. ศุภพสิิษฐ ทินบุตร บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ร.ต.ท. สุรชัย เหมจไุร บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ร.ต.ท. นันทพงษ์ ภนูพทอง บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ร.ต.ท. สนธยา สการันต์ บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ร.ต.ท. ประดิษฐ์ วงศ์เนาวรัตน์ บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ร.ต.ท. ธนกร แสงวงค์ บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ร.ต.ท. นเรศร์ ปล้ืมญาติ บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ร.ต.ท.หญิง วารุดา ปัดสาแกว้ บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ร.ต.ท.หญิง นภทัร ภจูวีร บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ร.ต.ท.หญิง รัติกาล ขนัธวชิัย บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ด.ต. เฉลียว อณุหชาติ บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ด.ต.หญิง เจมิขวญั ผสมทรัพย์ บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. พนัธวฒัน์ กณัหวงศ์ บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ส.ต.อ. จกัรพนัธ์ หวลสันเทียะ บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

ส.ต.อ.หญิง วาสนา ภารา บก.ปอท.บช.ก. กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

พ.ต.อ. ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม บก.ปคบ. -
พ.ต.อ. องักรู คล้ายคลึง บก.ปคบ. -
ร.ต.อ. เมธชวนิ โพธิ์ชนะพนัธุ์ บก.ปคบ. -
พ.ต.อ. พงษ์สวสัด์ิ ค าปาเชื้อ บก.ปคบ. ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง กรวรรณ ชุมชู บก.ปคบ. ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง จฬุาลักษณ์ วรรณา บก.ปคบ. ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง สมหมาย ทองหน้าศาล บก.ปคบ. ฝอ.
พ.ต.ต. สัตตเมธ ใจแกว้ บก.ปคบ. ฝอ.
ร.ต.ท. ฤทธไิกร ขนุท้าวเทียม บก.ปคบ. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง ญาณิณ วงศ์ขจร บก.ปคบ. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง มนันพนัธ์ วเิชียรรัตน์ บก.ปคบ. ฝอ.
ร.ต.ท. เกริกชัย ไชยคง บก.ปคบ. ฝอ.
ด.ต. ชยากร ศัลยากร บก.ปคบ. ฝอ.
ด.ต. อทิธพิทัธ์ พงเจษฎาพร บก.ปคบ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง อรทัย ขนุเศรษฐ์ บก.ปคบ. ฝอ.
ส.ต.ท. ราเมศร์ วงศ์เสน บก.ปคบ. ฝอ.
พ.ต.อ. ทีนัฐกรณ์ วฒันแสงประเสริฐ บก.ปคบ. กก.1
พ.ต.ท. นิติพฒัน์ วฒิุบุณยสิทธิ์ บก.ปคบ. กก.1
พ.ต.ท. น าชัย ยกยอ่งกลุ บก.ปคบ. กก.1
พ.ต.ท. พรรณเกษมสัณห์ เผือกศรี บก.ปคบ. กก.1
พ.ต.ท. สุวฒัน์ รุ่งทรัพยส์มบัติ บก.ปคบ. กก.1
พ.ต.ท. จกัรพนัธ์ จนัวนา บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.อ. อฐิธชิา อนิทร์จนัทร์ บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ท. ณัฐวทิย์ วาสิกานนท์ บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ท. ภควนัต์ พาผล บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ท. ชนะชนม์ วงศ์นุน่ บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ท. เตชสิทธิ์ เชาวลิต บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ท. กติติกร วงศ์สุนทรทรัพย์ บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ท. มานิตย์ สุ่มมาตย์ บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ท. ชุมพล ธรรมวตัร บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ท. สุรชัย จนัทร์สิงห์ บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ท. สมศักด์ิ แจม่ใส บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ท. น าชัย ใกล้สมจติต์ บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ท. กลุฉตัร มาทน บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ท.หญิง ธริารัตน์ วรนันทิกรกลุ บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ท. ราเชน อิ่มใจ บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ท. ธนกฤต ดิลกเดชานันท์ บก.ปคบ. กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. นิวลัย์ พฤกษาชีวะ บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ต. สุระพล อาด า บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ต.หญิง ฉฐัพร ผลพฤกษ์รัตน์ บก.ปคบ. กก.1
ร.ต.ต. จนัดี ธาตุสุวรรณ บก.ปคบ. กก.1
ด.ต. บุญช่วย ทรายค า บก.ปคบ. กก.1
ด.ต. ณัฐจริภทัร ธ ารงกอ่เกยีรติ บก.ปคบ. กก.1
ด.ต. ราเมศ ฉตัรแหลม บก.ปคบ. กก.1
ด.ต. มานพ แยม้ศิริ บก.ปคบ. กก.1
ด.ต. ธรีศักด์ิ นาคะสนธิ์ บก.ปคบ. กก.1
ด.ต. นรชัย วงศ์วชิิต บก.ปคบ. กก.1
ด.ต. นพเดช ฤทธิ์จนัทิกานนท์ บก.ปคบ. กก.1
ด.ต. กมลพฒัน์ กมลคุณพพิฒัน์ บก.ปคบ. กก.1
ด.ต. ธนดล มณีท่าโพธิ์ บก.ปคบ. กก.1
ด.ต.หญิง พชัราภรณ์ ธปูเทียน บก.ปคบ. กก.1
ด.ต.หญิง เมตตา บุญมา บก.ปคบ. กก.1
ด.ต.หญิง สมพศิ โคฮุด บก.ปคบ. กก.1
ด.ต. มนตรี พรหมเพรา บก.ปคบ. กก.1
ด.ต. สุทธพิงษ์ พรมมิ บก.ปคบ. กก.1
ส.ต.อ. ปฐมพงศ์ ตาราช บก.ปคบ. กก.1
พ.ต.อ. ธวชั ปิน่ประยงค์ บก.ปคบ. กก.2
พ.ต.อ. ประเสริฐ วจิติรทัศนา บก.ปคบ. กก.2
พ.ต.อ. ธนัท แสงตันชัย บก.ปคบ. กก.2
พ.ต.ท. พษิณุ เบีย้แกว้ บก.ปคบ. กก.2
พ.ต.ท. ธรรมนิตย์ บุญเพญ็ บก.ปคบ. กก.2
พ.ต.ท. พศิฐ์ศักด์ิ มนตลักษณ์ บก.ปคบ. กก.2
พ.ต.ท. แมน รัตนโมรา บก.ปคบ. กก.2
พ.ต.ต. อชิรวตัต์ิ ถาวรเจริญวฒัน์ บก.ปคบ. กก.2
พ.ต.ต. ทศพร หงษ์ทอง บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.อ. ศิรัฐกรณ์ ปัตตาเคสา บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.อ. ลือชัย ตันชนะประดิษฐ์ บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.อ. ธรีะพร ศักด์ิศรี บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ท. คมกฤษณ์ เพช็รชาญชัย บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ท. จ ารูญ ค ามา บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ท. วลัชัย คุณพระ บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ท. นพดล คนรู้ บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ท. อคัรวฒัน์ ทิพยสุ์รกลุ บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ท. ปรีดา วนัทาพงษ์ บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ท. ปรีชา ชัยพพิฒัน์ บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ท.หญิง ปวณีา นารีเลิศ บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ท. วสูิตร ช้างอยู่ บก.ปคบ. กก.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. เรืองเดช ซาบุตร บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ท. พลากร สอนเวยีง บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ท. สมบูรณ์ จนัทร์เทพ บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ท. บ ารุง เชียงพนัธ์ บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ต. บุญเอื้อ บ่องเขายอ้ย บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ต. พรีศักด์ิ เพช็รสุกใส บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ต. ชูศิษฎิ์ วรวะลัย บก.ปคบ. กก.2
ร.ต.ต. วทิูรย์ เหล่าสมบัติทวี บก.ปคบ. กก.2
ด.ต. ปราโมทย์ ของโพธิ์ บก.ปคบ. กก.2
ด.ต. ศุภชาติ รัตนพงษ์ บก.ปคบ. กก.2
ด.ต. สายณัห์ นายะคุปต์ บก.ปคบ. กก.2
ด.ต. สายนัต์ วเิชียรเทียบ บก.ปคบ. กก.2
ด.ต. สุทธรัิกษ์ โคช่วย บก.ปคบ. กก.2
ด.ต. เดชวชิญ์ ศรีละโคตร บก.ปคบ. กก.2
ด.ต. ธนสิทธิ์ ศิวะพทิักษ์ บก.ปคบ. กก.2
ด.ต. รุ่งชน แสงจนัทร์ บก.ปคบ. กก.2
ด.ต. อทิธเิดช กจิพนัธ์ บก.ปคบ. กก.2
ด.ต. อภชิาต คงคาหลวง บก.ปคบ. กก.2
ด.ต. วนิัย เฮาเลิศ บก.ปคบ. กก.2
ด.ต. ฉตัรพศุิทธิ์ วงศ์มณี บก.ปคบ. กก.2
ด.ต.หญิง ปานทอง ศรีทะวงศ์ บก.ปคบ. กก.2
จ.ส.ต. อนันต์ ม้านสะอาด บก.ปคบ. กก.2
จ.ส.ต. จลุสินธุ์ จุ่นเจมิ บก.ปคบ. กก.2
จ.ส.ต. พรเทพ สังขาระ บก.ปคบ. กก.2
ส.ต.อ. รัฐศักด์ิ นกจั่น บก.ปคบ. กก.2
ส.ต.อ. ทศพร บุญสุวรรณ์ บก.ปคบ. กก.2
ส.ต.ต. สุชาติ พรมสอน บก.ปคบ. กก.2
พ.ต.อ. ชนันนัทธ์ สารถวลัยแ์พศย์ บก.ปคบ. กก.3
พ.ต.ท. จาตุรนต์ ทัศน์เอี่ยม บก.ปคบ. กก.3
พ.ต.ท. อดิเรก ทองแกมแกว้ บก.ปคบ. กก.3
พ.ต.ท. วรีะพงษ์ คล้ายทอง บก.ปคบ. กก.3
พ.ต.ท. คมสัน ศรีง้ิว บก.ปคบ. กก.3
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ เชื่อมสกลุรัตน์ บก.ปคบ. กก.3
ร.ต.อ. กติติศักด์ิ แสงรัศมี บก.ปคบ. กก.3
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ จสูกลุวจิติร์ บก.ปคบ. กก.3
ร.ต.ท. ชานนท์ สุขสวา่งโรจน์ บก.ปคบ. กก.3
ร.ต.ท. นิยม เปล้ืองกลาง บก.ปคบ. กก.3
ร.ต.ท. ทศพล มัน่ศักด์ิ บก.ปคบ. กก.3
ร.ต.ท. ถาวร พอขนุทด บก.ปคบ. กก.3
ร.ต.ท. สิทธพิร สวยรูป บก.ปคบ. กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. นพดล ศรีพทุธา บก.ปคบ. กก.3
ร.ต.ท. ชุติเดช นันทวงษ์ บก.ปคบ. กก.3
ร.ต.ท. ธนชน วโิรจนะ บก.ปคบ. กก.3
ร.ต.ท. วรีะพล ผลเกดิ บก.ปคบ. กก.3
ร.ต.ท. สมคิด แสงทองมา บก.ปคบ. กก.3
ร.ต.ท. ภริูต ศรีบุญเรือง บก.ปคบ. กก.3
ด.ต. สมบัติ วาระโว บก.ปคบ. กก.3
ด.ต. อสิมาน อมุา บก.ปคบ. กก.3
ด.ต. เจษฎา บัวบุรุษ บก.ปคบ. กก.3
ด.ต. วเิชียร สุวรรณหาร บก.ปคบ. กก.3
ด.ต. ธนิก โชคธนศักดิ บก.ปคบ. กก.3
ด.ต. ประยทุธ โพธิ์เหลือง บก.ปคบ. กก.3
จ.ส.ต. ณรรฐพงษช์ พราหมณ์ภู่ บก.ปคบ. กก.3
จ.ส.ต. วษิณุกร ค าโท บก.ปคบ. กก.3
จ.ส.ต. สุขสันต์ เกาะกลาง บก.ปคบ. กก.3
ส.ต.อ. อนุศักด์ิ แสนอุ่น บก.ปคบ. กก.3
ส.ต.อ. ฤทธเิดช คงหนู บก.ปคบ. กก.3
ส.ต.อ. ประหยดั อรัญญา บก.ปคบ. กก.3
ส.ต.อ. สาธติ เผือกฉมิ บก.ปคบ. กก.3
ส.ต.อ. รุ่งอรุณ ไชยด า บก.ปคบ. กก.3
ส.ต.อ. วารุทธิ์ การถาง บก.ปคบ. กก.3
ส.ต.อ. วทิยา ยรุอด บก.ปคบ. กก.3
ส.ต.อ. นพดล ยอดวงศ์ บก.ปคบ. กก.3
พ.ต.อ. ทรงโปรด สิริสุขะ บก.ปคบ. กก.4
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ พลูสวสัด์ิ บก.ปคบ. กก.4
พ.ต.ท. นิทัศน์ จติตวทิยานุกลุ บก.ปคบ. กก.4
พ.ต.ท. ฉตัรมงคล วศินอมร บก.ปคบ. กก.4
พ.ต.ท. สง่า เอี่ยมงาม บก.ปคบ. กก.4
พ.ต.ท. ชัชวาลย์ พมิพศ์รี บก.ปคบ. กก.4
พ.ต.ท. อภชิัย ไลออน บก.ปคบ. กก.4
พ.ต.ท. รังษิต ทะริยะ บก.ปคบ. กก.4
พ.ต.ท. พยม พลูเขตรกจิ บก.ปคบ. กก.4
ร.ต.อ. ธวชัชัย โป๊ะโดย บก.ปคบ. กก.4
ร.ต.อ. ปฐมพงศ์ ทองธานี บก.ปคบ. กก.4
ร.ต.ท. เอกคณิต เนตรทอง บก.ปคบ. กก.4
ร.ต.ท.หญิง เตือนใจ เมตตาพล บก.ปคบ. กก.4
ร.ต.ท. ทนาย กล่ินสอน บก.ปคบ. กก.4
ร.ต.ท. ประทีป ทองวงษ์ บก.ปคบ. กก.4
ร.ต.ท. อนันต์ บัวแกว้ บก.ปคบ. กก.4
ร.ต.ท. บูชิต เพช็รมาก บก.ปคบ. กก.4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ศุภชัย สมหมาย บก.ปคบ. กก.4
ร.ต.ท. สมชาย ภมุรินทร์ บก.ปคบ. กก.4
ร.ต.ท. วรีะพล สกลุรัตน์ บก.ปคบ. กก.4
ร.ต.ท. อสิระ ลาเสือ บก.ปคบ. กก.4
ร.ต.ท. ประฏกิานต์ ทิพรส บก.ปคบ. กก.4
ร.ต.ท. ไกรรัตน์ ศรีเชียงพมิพ์ บก.ปคบ. กก.4
ร.ต.ต. ทรงพล พละสาร บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. ธพนต์วชัร สุปานันท์ บก.ปคบ. กก.4
ด.ต.หญิง นภาภรณ์ สุขสวสัด์ิ บก.ปคบ. กก.4
ด.ต.หญิง ชุติกาญจน์ ภาคภมูิกจิ บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. ชาลี บุญท้วม บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. ปัณณวชิญ์ เพชรงาม บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. ส าเริง จาดโนรี บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. สนิท บูรณ์เจริญ บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. ปริวฒัน์ ยมรัตน์ บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. สถติย์ เอี่ยมงาม บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. สหสัชัย สุวรรณวรางกรู บก.ปคบ. กก.4
ด.ต.หญิง เอื้อมพร เกดิกลู บก.ปคบ. กก.4
ด.ต.หญิง ณุศภฒัค์ชญา ทองค า บก.ปคบ. กก.4
จ.ส.ต. ชัยดร ทองน้ าแกว้ บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. มะรอปี มะรีเระ บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. สุรัช ลักษณะแมน บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. ส าเริง พงษ์โอสถ บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. ชัชวาล รัตนวชิัย บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. สุรชาติ ยิ่งยวด บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. สมัคร สนัน่เสียง บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. วรายทุธ วงัเอง บก.ปคบ. กก.4
ด.ต. วสุิทธิ์ ภูม่ณี บก.ปคบ. กก.4
พล.ต.ท. รอย องิคไพโรจน์ บช.ก.  -
พ.ต.อ. ศุภพล อรุณสิทธิ์ ทท. -
พ.ต.อ. ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ทท. -
พ.ต.อ. อาชยน ไกรทอง ทท. -
พ.ต.อ. นิธธิร จนิตกานนท์ ทท. -
พ.ต.อ. รุ่งโรจน์ สายนัประเสริฐ ทท. -
พ.ต.อ. สมชาย ศรีสุวรรณาภรณ์ ทท. ฝอ.บก.ทท.
พ.ต.ท.หญิง นริสรา พงศ์วรินทร์ ทท. ฝอ.บก.ทท.
พ.ต.ท.หญิง บุณฑริกา อดุมโภคา ทท. ฝอ.บก.ทท.
พ.ต.ท. จรีายสุ ค ามีศรี ทท. ฝอ.บก.ทท.
ร.ต.อ.หญิง จติตานันท์ จารุพรทวรัีตน์ ทท. ฝอ.บก.ทท.
ร.ต.ท.หญิง จติติมา บุญใหญ่ ทท. ฝอ.บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.หญิง ปิยวรรณ สาราพฤษ ทท. ฝอ.บก.ทท.
ร.ต.ท.หญิง สรินยา พมิพะนิตย์ ทท. ฝอ.บก.ทท.
ร.ต.ท. สังคม รักษาภกัดี ทท. ฝอ.บก.ทท.
ร.ต.ท. สมชาย ทาพลิา ทท. ฝอ.บก.ทท.
ร.ต.ต.หญิง พมิพใ์จ ประวติังาม ทท. ฝอ.บก.ทท.
ด.ต. สุริยา จนัทร์สระน้อย ทท. ฝอ.บก.ทท.
ด.ต. จกัรพล รัตนวงศ์บวร ทท. ฝอ.บก.ทท.
ส.ต.อ.หญิง สิริกลัยา พมิพบุตร ทท. ฝอ.บก.ทท.
ส.ต.อ.หญิง พนัธุ์วดี สรรพพนัธ์ ทท. ฝอ.บก.ทท.
ส.ต.อ. มนตรี ดวงไกรแฝง ทท. ฝอ.บก.ทท.
พ.ต.อ. จกัรเพชร เพชรพลอยนิล บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
พ.ต.ท. เกื้อกมล ดวงประทีป บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
พ.ต.ท. พนิิจ ช่วยกลุ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
พ.ต.ท. กมล จนัทร์เพญ็ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
พ.ต.ท. บวรภพ สุนทรเรขา บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
พ.ต.ท. อภเิษก ปิศโน บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
พ.ต.ต. ศิลา ตันตระกลู บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.อ. วสุิทธิ์ แกว้ทา บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.อ. ปริน รัตนเพยีร บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.อ. เนติวงศ์ พละไชย บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.อ. ปรีชญา อไุรพนัธ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.อ. คณิสร มณีรัตน์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. ทรงฤทธิ์ เชเดช บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. สุชาติ จนัทร์ศิริ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ โคดม บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. สุวรรณ มาเหลน บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท.หญิง หทัยทิพย์ ยนัตระประกจิ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. ปิยะพงษ์ บุขนุทศ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. พนัธุ์ธชั ศิริเดช บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. สมบัติ เครือบุดดี บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. หาญ เทพณรงค์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. ศุภรัตน์ มีปรีชา บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. อรรถพล ศิริลัทธยากร บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. อดุมศักด์ิ       ทัพเจริญ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. มงคล จลุสะอาด บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. มานะ ค้ิมแหน บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. สุกจิ             ดุษฏปีรีชา บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. พลูศักด์ิ มีประมูล บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. สืบสกลุ วริิยะสกลุพนัธุ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. อนันต์ บุญจฑุาสิริ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ปัญญา อคัรเดชะนันท์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. วรีวฒัน์ โพธิ์น้อย บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. จรัญ วงศ์ค า บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. สุพล วาวลัิย บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ท. วรกจิ วรรณสอน บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ต. สันติ เล้ียงประยรู บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ต. สยาม โพธิ์เต้ีย บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ต.หญิง สุจติรา ทองมา บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ต. กานต์ เอนกเวยีง บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ต. จตุภทัร สุขกนัตะ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ต. ธนากร ทรายงาม บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ต. บุญมาก เผือกรักษา บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ต. บงกช แสงศรี บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ต. วฒันา  น้ าทอง บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ต. เกษม แช่มเสือ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ต.หญิง รมิดา ศิริรัตน์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ต. สมชาย ยอ่มเจริญ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ต. กฤชทนง เสาวรส บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ต. ประภาส หนูฤทธิ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ร.ต.ต.หญิง อนิทิวร ชื่นการค้า บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. หญิง ปวณีา ฟุง้ตระกลู บก.ทท. กก.1 บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. หญิง สุรีภรณ์ ฮึงวฒันา บก.ทท. กก.1 บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. จตุภทัร สุคันโท บก.ทท. กก.1 บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. พพิฒัน์ ผิวนิม่ บก.ทท. กก.1 บก.ทท.
ด.ต.หญิง สุธาดา มหรรชกลุ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต.หญิง ฉววีรรณ นิม่สาย บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. อนุชิต แสวงดี บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. เกยีรติภมูิ วรีะบวรวงศ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต.หญิง กฎทอง พนิิจน้อย บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. อดุลย์ แสงประทีป บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ถนัด หมูก่อ้น บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ชัยรัตน์ จนีจรรยา บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. สมบัติ พนัธุ์โสทก บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. วนัชัย จริะพทุธรมย์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ค านึง กอชาลี บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. พจนารถ โสดาธาตุ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. สุริยะ บุญพฒัน์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ปัญญา ประทุมเทศ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. อภสิิทธิ์ เยน็ประโคน บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต.หญิง ปาณิศา อาจปรุ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. เกยีรติยศ ทันตจริานุวฒัน์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ชลิต เนตรแสงใส บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. อนุกลู มัสการ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. คณาธปิ สงพมิพ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. กฤษฎ์ มีฤทธิ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. สัมฤทธิ์ บุออ่น บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ณฐนน แสงสุข บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ธนธรรม ไทยเรือง บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. จ าเริญ เจริญศิริ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ค ารบ ปัน้ส ารอง บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. กติติธชั อนิกาสุข บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. วรรณชัย นากพว่ง บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. พนม ศรีราตรี บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ณัฐพงศ์ แสงรักษาวงศ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. พฒันพงษ์ อทุรักษ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ทยานชล ต้ังต่อต้าน บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. กมัปนาท สาเกทอง บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. สมนึก วรทัศน์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ถาวร พฒุทอง บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. อภชิา คุ้มครอง บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. สรชัช สุวรรณรัตน์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ณัฐวชัต์ ศิริทรัพย์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต.หญิง ภรภทัร สุขสิน บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ภาณุพงศ์ ชมพนูพงศ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต.หญิง สิภาลักษณ์ วฒิุเศวตภริมณ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต.หญิง วราพร ตัณฑสุกจิวณิช บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ชัยบดินทร์ ทองสวรรค์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต.หญิง ราชาวดี ศรีวฒันสาร บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. สุรดิษ เสาวภา บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ประกจิ สักทอง บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. จ าลอง บมขนุทด บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. วรีะชน เกยีรติกลุานุสรณ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ดิษฐพล                 น้อยประชา บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต.หญิง             ดวงจติร์ วงษ์สกลุ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต.หญิง             สุภาณี                   นัยอนันต์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. สุรเชษฐ์ พมิลสวสัด์ิ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต.หญิง จปิวณ์ี เจริญวยั บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. สนองเกยีรติ มาตวชิิต บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. บรรลือ ทับทอง บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. สถาพร ยนิดียม บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุรพร                   แสนค ามูล บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. มานพ สังขส้์ม บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. มนัส  ชูทวี บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. มานะ มัน่ยนื บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. พงษ์พฒัน์ ซ่ือชัยวงศ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. สุรศักด์ิ สิงหสู์งเนิน บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. นิติพล ครุฑธะกะ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ธรรมปพล แสงอรุณสุขสันต์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ชาคร ทองอนิทร์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. ธรีะ สุขโข บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. เดชา กล้ากสิกจิ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต. นิธศิ คุณาธญัญามาศ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต.หญิง วรรณา จนิดาศักด์ิ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ด.ต.หญิง พชิชานันท์ สิทธทิัศนพงศ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
จ.ส.ต. มนัสวี จรรยาลักษณ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
จ.ส.ต. อคัรินทร์ เยี่ยงศรีเมือง บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
จ.ส.ต. เจษฎา นามโนรินทร์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
จ.ส.ต. สิทธศัิกด์ิ จนัราช บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
จ.ส.ต. กญัจนพงษ์ เชเดช บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
จ.ส.ต. นาฎศิลป์ นุตวงษ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
จ.ส.ต.หญิง ภมีพมิล บุญกนัฑ์ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
จ.ส.ต. คณิน ณ  พกิลุ บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
จ.ส.ต. ไพโรจน์ กสุลาศรัย บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
จ.ส.ต. เจริญชัย วรนาม บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
จ.ส.ต. พศวร์ี วฒันวรางกรู บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ส.ต.อ.หญิง มณีรัตน์ ทิมรอด บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ส.ต.อ.หญิง พสุิทธพิร วราโชคลี บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ส.ต.อ. เอกชัย มันตะวตัร บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
ส.ต.ท.หญิง นฤดี แสนสุด บก.ทท. กก.๑ บก.ทท.
พ.ต.อ. วฑูิร เหลืองอมรศักด์ิ ทท. กก.๒ บก.ทท.
พ.ต.ท. ววิฒัน์ บุญชัยศรี ทท. กก.๒ บก.ทท.
พ.ต.ท. พริชัช เสโส ทท. กก.๒ บก.ทท.
พ.ต.ท. อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ ทรัพยสาร ทท. กก.๒ บก.ทท.
พ.ต.ท. อภรัิกษ์ จ าปาศรี ทท. กก.๒ บก.ทท.
พ.ต.ต. ปิยะพงษ์  เอนสาร ทท. กก.๒ บก.ทท.
พ.ต.ท. เอก มหาสวสัด์ิ ทท. กก.๒ บก.ทท.
พ.ต.ต. กติวรุตม์ พฒุนวล ทท. กก.๒ บก.ทท.
พ.ต.ท. ชนะเทพ สวนแกว้ ทท. กก.๒ บก.ทท.
พ.ต.ท. สถาพร สงวนสุข ทท. กก.๒ บก.ทท.
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ.หญิง เบญจา จาตุพรวรกลุ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.อ. ประสาร รัตนโรจนฤทธิ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.อ. วรีภทัร ภูสุ่ภานุสรณ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.อ.หญิง จติตนภา  คชรินทร์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. ธติิ เพชราวรรณ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. วศิน จนัทร์สวา่ง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. นภาดล นภาโชติ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. นรินทร์ ยิ้มพงษ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. ผดุง เขยีวค ารพ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. เอกณกร ธารารมย์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. กาหลง ทองดี ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ เมฆพะโยม ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท.หญิง เขมจริา คุ้มศาสตรา ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. วเิชียร มะลิลัย ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท.หญิง ธญัญาณดา อารีย์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. วรีพงฐ์ รักสี ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. ภวตั แกว้เขม้ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. ปรีชา เพยีวสูงเนิน ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. โชคชัย โคตรสาขา ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. เกษม วจิติรบุญญาภรณ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. สุวทิย์ พนิธพุนัธ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. ธรีะ เชี่ยวเวทย์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. ฤทธิ์ ทองอว่ม ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. จ าเริญ สังขเ์ขยีว ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. ประสงค์ ศรีเทียนสุข ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. วลัลภ เหมือนมี ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. วชิัย ศรีเมืองธนชัย ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. ฉตัรพเิชฐ แกว้ประชา ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. ภาวติร  ฉมิพาลี ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. ประเสริฐ  มาดา ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. สุชิน  ชูศรี ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. จงรัก  คณารัตน์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. สุระชาติ  สุขสวา่ง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. สมภพ  แสนสุข ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. จรัญ  มัน่ฤกษ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. ถวลิ บุญวนันาน าเจริญ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. สมชาย ทัศนียานนท์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. ปรีชา ก าปัน่ทอง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. สุรพศั  อุ้มญาติ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. สุคชัย  ธรรมสุริย์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สถาพร  ดาราชู ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. วสวตัต์ิ  ศิลาวงษ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ท.ท. วรีะชัย กาพยก์ลอน ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ท.ท. อภชิาต จารุรักษ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ท. สุชิน  วสุิทธแิพทย์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ ชูเศียร ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ต. อรรคพล ก าจดัภยั ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ต. ปรีชา ช้างเขยีว ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ต.หญิง กลัยรักษ์ โกศล ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ต. ทวปี  รวยพงษ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ต. ระลึก เจริญผล ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ต. สมพงษ์  ศรีสุนทร ทท. กก.๒ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง กฤติกร  จนัทร์เปล่ง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.ต. นิวฒัน์ เจริญทอง ทท. กก.๒ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. สมชาย ก าจรกติติคุณ ทท. กก.๒ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. หญิง จฑุาพร วงศ์วฒันเดช บก.ทท. กก.๒ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. หญิง เมตตาภรณ์ เจษฎาฉตัร บก.ทท. กก.๒ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. นิติธร แยกโคกสูง บก.ทท. กก.๒ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. ขจรภพ ตันติพรสินชัย บก.ทท. กก.๒ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. ศิลา กฤตานุสาร บก.ทท. กก.๒ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. ธนวฒัน์ ต่างศรี บก.ทท. กก.๒ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. ชุมพล ปันทะนันท์ บก.ทท. กก.๒ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. อรรคพล กล้วยเอี่ยม บก.ทท. กก.๒ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. หญิง วนัชพร ศรีภา บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. ทวศิีลป์ สมภา บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. ขวญัทูล นิตยสกลุ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. วรัิตน์ ทิพยจ์กัษ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. รณยทุธ ปานเจริญ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. เดชา ด ารงค์ศักด์ิ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. อนุชา เผือกงาม ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ศรชัย โพธสุิวรรณ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. แพร สุขสัมพนัธ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. อาณัติ ทวนัเวทย์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. สุวพชิญ์ เกษมบัณฑิตสกลุ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง นัยนันท์ โชคบรรดาลสุข ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. วชิัย บุญชอบ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ถพลภคั มัน่คง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. มนตรี อฐิศรี ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ส่งบุญ บุญจริง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ประทีป ขนุวเิศษ ทท. กก.๒ บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ยทุธพงษ์ วงศาโรจน์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. อดิศักด์ิ แสงสวา่ง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ธวชัชัย ตันตระกลู ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. รชต วนัองัคาร ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ประพฒัน์ ใหม่เอี่ยม ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง ขนิษฐา สุขโพธิ์เพชร์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. เอนก ทิพยจ์อ้ย ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. กฤต สนชาญ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. สันติ โสภารัตน์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. เจนวทิย์ แพงชัยภมูิ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. วสุวฒัน์ อภวินัท์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ธนภทัร คงสมศักด์ิ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. อนันต์ แป้นทอง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ศราวฒิุ โตงาม ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง ทมนวรรณ พานทอง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง สุดารัตน์ บัวเทศ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง วรรณทนี ฤทธิ์เดช ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง เปรมรัศมี จรัสชัยธนพตั ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. สมชาติ สุวรรณ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. จรัส ทิพโชติ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. พรชัย สายธารทอง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. สมพร  พรสวสัด์ิ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. พงษ์สันต์ิ เศษสมบูรณ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. อเุทน ศรีสมุทร ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง รัชดาพร สุวรรณประทุม ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. สุจนิ คุ้มปัน้ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. สรศักย ์ สกลุผาสุข ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ฐณยศ  สิงหภ์ู่ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง ณัฏฐา อนิทรักษ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. นิพนธ ์ วงศ์ภา ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ธนภทัร  กลีบอบุล ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง อรุณี ท าเนาว์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง วไิลลักษณ์ ถนอมเงิน ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. บุญธรรม เทง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง ตะวนัรัตน์  กลุศิริ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. หญิง กลุริศา พทุธวลัญช์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. พฒิุพงษ์  ศรีกลุภาณุสิทธิ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ชุติพนธ ์ เทศแยม้ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ขวญัชัย  พณิเสนาะ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. วราวธุ   อภสิิทธิ์โสภณ ทท. กก.๒ บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ปกป้อง  เชยสมบัติ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. วชิัย  บุญชอบ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. อนุชา  เผือกงาม ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. เชวง บุตตะกลู ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ชวลิต หรัิญ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. พรชาย รินทอง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ชัยยง คงเผ่าพงษ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. เตชิฒ ด่านพชิิตศึก ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง ภทัรา พทุธ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. มารุต พรหมอริยกลุ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. วนัชัย เคหะรักษ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. สราวธุ บรรพต ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. นรพงศ์พนัธ์ เกษราธคุิณ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ภทัรชัย เอบิบุญ ทท. กก.๒ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. นพรัตน์ งามญาติ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. อภชิัย หรัิญคช ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. เศรษฐธร คณะมะ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ศรีจนัทร์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. โกวทิ รุมดี ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. กฤติกร ฉมิพาลี ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ธรีะศักด์ิ มาตยท์ิพย์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. วนิ กล่อมจติร ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ฐิติศักด์ิ อรรถสิทธิ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.

ศานิต ศักด์ิมณี กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. พทิักษ์ ตรงธิ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ธนรัชต์ ฤทธกิลู ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. บุญเอก แสงพนัธุ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ชินกร ไกรวลิาศ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง ชินาภา ทิพยเ์ทียมรัตน์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. นที สะอาดนัก ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. วชิิต ออ้แยม้ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง อรษา มูลพนัธุ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. วรวทิย์ วงศ์สูงยาง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ธวชั มูลพนัธุ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ธนกฤต เคร่ืองสนุก ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. รัชธาญ อนุทะยานนท์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. สงวน ใจหาญ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. บัญชา หรัิญพต ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. สมชาย คงทอง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. อ าพร ศรชัย ทท. กก.๒ บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อรุณ ใสยจติร์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง สุชีลา ใจเกง่ดี ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ปราโมทย์ แผนสท้าน ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง วร์ีสุดา อน้พนัธ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. เกษณรงค์ ด ารงสกลุ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. วชัระ ท่านกเอี้ยง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต.หญิง ชุติญธร รุ่งวรีะกาญจน์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ช านาญ เรืองเทศ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. สุขี ศิลาเกษ ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. จกัรกริศ จติมณี ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ยอดสน ประภากมล ทท. กก.๒ บก.ทท.
ด.ต. ศิวะ คุ้นเคย ทท. กก.๒ บก.ทท.
จ.ส.ต. ชานนท์ สุทธคิณะ ทท. กก.๒ บก.ทท.
จ.ส.ต. คงศักด์ิ สวา่งวงษ์ ทท. กก.๒ บก.ทท.
จ.ส.ต. สิริวชิ กวา้งมะหา ทท. กก.๒ บก.ทท.
จ.ส.ต. ศรัณยพชัร์ เรียบร้อย ทท. กก.๒ บก.ทท.
จ.ส.ต. เทอดศักด์ิ ทองงามตระกลู ทท. กก.๒ บก.ทท.
จ.ส.ต. วรีากร ใยบุญมี ทท. กก.๒ บก.ทท.
จ.ส.ต. ยทุธพงศ์  มาเดช ทท. กก.๒ บก.ทท.
จ.ส.ต. ปกาฐธพ์ลน์    รุ่งเรือนเงิน ทท. กก.๒ บก.ทท.
ส.ต.อ. อนุสรณ์ เกอืบกลาง ทท. กก.๒ บก.ทท.
ส.ต.อ. กฤษดา    แจม่ศรี ทท. กก.๒ บก.ทท.
ส.ต.ท. ธนาพล ประภากร ทท. กก.๒ บก.ทท.
ส.ต.ต. ภสัวฒิุ งามดี ทท. กก.๒ บก.ทท.
พ.ต.อ. ชัยณรงค์ สมเพราะ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
พ.ต.ท. ปัญญา สิงหไ์ชย บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
พ.ต.ท. จตุรวทิย์ คชน่วม บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
พ.ต.ท. ชินกร อศัวภมูิ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
พ.ต.ท. กฤถขจร พลบูรณ์ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
พ.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ ธนะกจิไพโรจน์ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
พ.ต.ท. ต่างใจ ใจสมุทร บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
พ.ต.ท. อคัรพงศ์ ศิริกณัรัตน์ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
พ.ต.ท. พทุธพงศ์ เมฆเอี่ยมนภา บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ร.ต.อ.หญิง สุนันทา ไชยศรีทา บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ร.ต.อ. สุระเดช โง้วศิริ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ร.ต.อ. โกศล รัตนสุโกศล บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ร.ต.อ. ปฐมพงศ์ มีอยู่ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ร.ต.อ.หญิง สายสุดา กล่ันบิดา บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ร.ต.ท. เสรี สุระ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ร.ต.ต. สมพงษ์ พริิยอารีกลุ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ศุภชัย สีทอง บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ร.ต.ท. พชิัย กมิศรี บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ร.ต.ท. ไพบูลย์ ธานี บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ร.ต.ท. ธวชัชัย อตุมะวงศ์วรรณ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ร.ต.ท. ถวลิ พนัธรุา บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ร.ต.ท. อรุณ คุปองักรู บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ร.ต.ท. เหรียญชัย แกว้เคน บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ร.ต.ท. เจด็จ เอกทัศน์ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ร.ต.ต. ธวชัชัย อณุศิริ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ จารุธงชัย บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ร.ต.ต. ธชัพล ยศศักด์ิ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ร.ต.ต. สุพล สิทธดิา บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ร.ต.ต. ทินกฤต แจง้ฉาย บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ร.ต.ต. อ านาจ ใจเยน็ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ร.ต.ต. สิริ ศรีธรีประเสริฐ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ร.ต.ต. ร.ต.ต.บรรลือ เขยีวชอุ่ม บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. อติิพร เหน็ทัว่ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. สุรศักด์ิ เสือโพธิ์ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. สุรพล ค าพทุธ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. กติติพฒัน์ ปราศรี บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. ไสว เรืองกลาง บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. สมยศ ไชยรา บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต.หญิง กญัญาพร พงศ์วสิิษฐ์ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. ปรีชา สงสุแก บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต.หญิง ปาริชาต ฉาบไธสง บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต.หญิง พลอยนภสั ชาญวจิติร บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. อทุัย หวงัช่วยกลาง บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. กู้ศักด์ิ สารา บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. มาโนชญ์ โสดาธาตุ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. นภดล บุญสละ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. มณเฑียร อดุม บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. ณัฐพล แกน่จนัทร์ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต.หญิง ชนิสรา ควรค านวน บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต.หญิง ภทัชรพร วามะเกตุ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต.หญิง มีนา ภกัดี บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต.หญิง องัคณา ทรงอยู่ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. สุรเชฐ แสงสุวรรณ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. ประทิน ศรีเพยีชัย บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต.หญิง วมิลรัตน์ พฤกษชาติ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. ยทุธพงษ์ นาโสก บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วรุิฬห์ ธาตุวสัิย บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. บังอร บุราณเดช บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. สุระชัย ไพเราะ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. อรรถนิติ แกน่วงษ์ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. ปรีดา มิสาธรรม บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. นิคม หรเสริฐ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต.หญิง เยาวลักษณ์ สุริยา บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. กฤศชญศักด์ิ บัวเกา่พสิิฐกร บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. พรีพงษ์ นาคเสน บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. สมบัติ ชื่นตา บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. ทศพล เพชรวเิศษ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. ชยตุ เขยีวข า บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. มาเนต จนัทร์เกตุ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. ศักยศ์รณ์ วงศ์ธรรม บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. วนิัย กองจนัทร์ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต.หญิง กชพรรณ วงศ์ธรรม บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. พรีวสั กรีติเมธนิ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต.หญิง ดวงใจ ตลับทอง บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. ธนกฤษณ์ โสตถบิัณฑิต บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. ศรชัย กิ่งจอหอ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต. บัญญัติ บุญชัยแสน บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต. นวพล เสนหาญ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ด.ต.หญิง รัตนา สารีรัตน์ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ด.ต.หญิง อนันา รูปสวย บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
จ.ส.ต. สุรสันต์ ค านึงผล บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
จ.ส.ต. สุภชัย กาญจนโชติด ารง บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
จ.ส.ต. นรินทร์ สิทธโิชติ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
จ.ส.ต. สถติย์ ชนะวรรณโณ บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
จ.ส.ต. เฉลิมฤทธิ์ ด าริห์ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
จ.ส.ต. ชัยรัตน์ แสนทวสุีข บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
จ.ส.ต. จกัรพงษ์ นามแกว้ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
จ.ส.ต.หญิง เยาวลักษณ์ สิรินันทจกัร บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
จ.ส.ต. ภคิไนย ไชยโชติ บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
จ.ส.ต. เถลิงศักด์ิ ใจทับทิม บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ นับถอืสุข บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ส.ต.อ.หญิง หทัยกาจน์ ทีปีเนตร บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
ส.ต.อ.หญิง วรรณวไิล ธรุะธรรม บก.ทท. กก.3 บก.ทท.
ส.ต.ต. ชัยยงค์ จนัทร์โฮง บก.ทท. กก.๓ บก.ทท.
พ.ต.อ. ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
พ.ต.ท. อนุชิต ลายลักษณ์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. วชิพลัภ์ แกว้แสนชัย บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
พ.ต.ท. อศัวธรณ์ วงษ์สวสัด์ิ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
พ.ต.ท. พเิชษฐ์ กลีบทอง บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
พ.ต.ท. วเิชียร ไชยมงคล บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
พ.ต.ต. ธนาทัศน์ ศรีพพิฒัน์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
พ.ต.ต. ณรงค์ เขื่อนวงั บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.อ. เทอดพงษ์ จลุศิลป์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.อ. อมร โสภา บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.อ.หญิง เขมณัฐธนัน เวยีงจนัทึก บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.อ. อดุม เปาวลัย์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.อ. พงษ์นิรันดร์ ศรีกนัหา บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. ธนัช หมืน่ราช บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. พนม หวงัดี บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. พทิยา เทพเมือง บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. ประเสริฐ เนตรรัศมี บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. กู้เกยีรติ ยทุธิ์กจิสถาพร บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. ณฤทธิ์ ลิมปิชาติ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. นิกร ยะเรือน บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. สุวนิัย จนัทร์ศิริ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. สมบูรณ์ สีสัน บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ ออ่นนาง บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. วนิัย กอ้นสมบัติ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. นิพล ยะเรือน บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. สมพล ทัณทะรักษ์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ ส่งสุข บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ใยงูเหลือม บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. ธงชัย เชื้อวงศ์บุญ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. ตุรงค์ วริิยะอารีธรรม บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท.หญิง องค์อนิทร์ ปานบุญ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. สมเด็จ สวงิ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. จ าลอง ธวิงศ์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. ยศสรัล หรัิญวฒันาชัย บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. วนิัย คลังเงิน บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. สมบูรณ์  ชิตประเสริฐ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. นพดล แตงนารา บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. ชอบ  จนัทร์ยิ้ม บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. อ านวย คงกล่ิน บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. ธรรศไนย นิธวิงษ์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ ดีค ายอ้ย บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ต. ธนู สุขเพง็ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ส่ง หน่อท้าว บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ต. ชัยพงษ์ วงศ์เอย้ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ต. ธนันวฒัน์ ทองบุญทัศไนย์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ต. พณิรงค์ แกว้พพิฒัน์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ต. ธานี บุญมาก บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ต. กษิด์ิเดช ภกัดี บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ต. สุทธศัิกด์ิ สวนเพชร บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ต. มาโนช ระยา้ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ต. สุรสิทธิ์ สุภาพ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ต. ธงชัย     บัวทอง บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ต. สมศักด์ิ สิทธกินั บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ต. ชลอ ง่วนทอง บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ร.ต.ต. น าพล ภูส่วา่ง บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. หญิง ณัฐวจ ี จกัรสาร บก.ทท. กก.4 บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. ฉตัรชัย เจริญพทิยารักษ์ บก.ทท. กก.4 บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. เจตน์ ยทุธโยธนิ บก.ทท. กก.4 บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. รชา มากมณี บก.ทท. กก.4 บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. หญิง มัณฑนา ดวงดี บก.ทท. กก.4 บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. ชัยเมธ คล้ายจ านง บก.ทท. กก.4 บก.ทท.
ด.ต. ปรีชา มะลิกา บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ปริญวฒัน์ ปานกลาง บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. สนธยา น่วมปฐม บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. พนิิจ กณัหะเนตร บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. สุรวฒิุ บอกประโคน บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ช านาญ บุญมี บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. เชาวลิต สบายสุข บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. วตัร์ ตันปวง บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. เฉลิมพล เอี่ยมละออ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ผ่องภพ ปวนค า บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต.หญิง  อมร การดี บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต.หญิง  วรางคณา แตงสุวรรณ์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. สุรินทร์ ปัญญา บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. โยคิน จนัทาทับ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ณัฐวรรธน์ ยาประเสริฐ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. กติติเดช ทาจวีงศืสุริยกลุ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ดนัย เกษี บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต.หญิง เปรมรัศมี จรัสชัยธนพตั บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ปรีชา กนัทา บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ชรินทร์ ธอิา้ย บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต.หญิง พมิพร์ดา ศรีทอง บก.ทท. กก.4.บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วรรณชัย ยาวงัเสน บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. วรัิตน์ ทองทวี บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. วชิญ์นัย จนัจี บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. จนิดา มณีทิพย์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ชัยวฒัน์ วงษ์งาม บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. สายนัต์ ชัยแกว้ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. วโิรจน์ ไหวดี บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. สมศักด์ิ แสงโรจน์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ทัศน์พล พลูสวสัด์ิ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. เสน่ห์ ค ายานะ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ทวชีัย ยาใจ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต.หญิง ภรณ์สุนันท์ สันติพงศธร บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. สมจติร จติตะวงษ์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. สรณะ ประเสริฐ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ไพฑูรย์ ดีลิ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ชัยชาญ รุกขชาติ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ยทุธ วนัศรี บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ณวฒุ จนัทร์บุญนาค บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. จรัญ มาขาว บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ณัฐธนัตถ์ ทัดกาหลง บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต.หญิง ฤทัย มณีจ านงค์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต.หญิง พชัรินทร์ สินธนโรจน์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต.หญิง พชัรินทร์ พลูผล บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต.หญิง ภคัวรินทร์ ตะวนัพสิมัย บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต.หญิง พรพมิล จติต์ตระกลู บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. สรวชิญ์ ด้วงแดง บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ธรีศักด์ิ จนัทร์แด่น บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ดนุชัช มัน่ประสงค์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. กตภภูกูต ธฤติธนาฒยก์ลุ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. เจยีม ถิ่นเถื่อน บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ณรงค์ เชเดช บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ถาวร ขาวทอง บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. เกรียงไกร ค าประกอบ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. สมชาย ชื่นชาติ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. สมศักด์ิ นิลภา บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ปราโมทย์ ถี่ถว้น บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต.หญิง ภญิญดา จนัทรชาติธาดา บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต.หญิง ด าเนิน เพชรเหล่ียม บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต.หญิง ศศิชา สังขท์อง บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ชยพล เอี่ยมมา บก.ทท. กก.4.บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ไชยช่อฟา้ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ฐากรู แสงหน่อ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. บัญชา ยะเชียงค า บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ศิโรฒม์ กนัใจมา บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. ปราโมทย์ สุปันโย บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ด.ต. วนัชัย วงศ์ดนัย บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
จ.ส.ต. สิทธโิชค แจม่ใส บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
จ.ส.ต. นพพฒัน์ ฉมิทอง บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
จ.ส.ต. ศุภกร สมฤทธิ์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
จ.ส.ต. ดนัย ค าปัน บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
จ.ส.ต. ไกรลาศ วรสาร บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
จ.ส.ต. บุญสิทธิ์ พรหมวรรณ์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
จ.ส.ต. อนันต์ ดอกบัว บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
จ.ส.ต. พเิชฐ  ม่วงจบี บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
จ.ส.ต. ทวศัีกด์ิ กล่ินสุคนธ์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
จ.ส.ต. ชูชัย พรมศิลา บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
จ.ส.ต. อดิศร หตุะแพทย์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
จ.ส.ต. พรนิภา ชลาสินธุ์ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
จ.ส.ต. วชิรากรณ์ พอสอน บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ส.ต.อ. ณัฐธวสั คิดรักกลุ บก.ทท. กก.4.บก.ทท.
ส.ต.อ. เอกธนัตถคุ์ณ อนิอารีย์ ช่วยราชการ ส.ทท.5 กก.4 บก.ทท.
พ.ต.อ. ชูสวสัด์ิ จนัทร์โรจนกจิ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
พ.ต.ท. มิลิน เพยีรช่าง บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
พ.ต.ท. บัณฑิต ขาวสุธรรม บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
พ.ต.ท. นิคม เทียนหา้ว บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
พ.ต.ท. สัญชัย ถิ่นวงษ์แดง บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
พ.ต.ท. แมน รถทอง บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
พ.ต.ท. อคัรพล    พลซา บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
พ.ต.ท. ธนกร พฒันนันแกว้ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
พ.ต.ต. อรัุมพร  ขนุเดชสัมฤทธิ์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
พ.ต.ต. มนพร ลิขติมานนท์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.อ.หญิง วรรณี นองวตัร บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.อ. กฤษณพร พชืผล บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.อ. ภฤศธร อยู่ทอง บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.อ. พงค์พนัธ์ วยัวฒัน์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.อ. กฤติเดช ธนาภทัรพบิูล บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.อ. พฒันา อนิทรพฒัน์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.อ. ณัฐวทิย์ ใจชมชื่น บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ท. ประจกัษ์ ค าโต บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ท. อคัรวชิญ์ สมบูรณ์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สุชาติ ไชยณรงค์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ท. ฐาปนันท์ อคัรกนัทรากร บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ แกว้ประพนัธ์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ท. เชวงศักด์ิ สิงหห์นู บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ท. เจษฎา จนัทรัตน์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ท. เหวยีน แสงจนัทร์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ท. มนัส ธรรมดี บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ท. วริิยะ แกว้ประดิษฐ์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ท. เสริมศักด์ิ จนัทกลู บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ท. สุระชา สะใบบาง บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ท. วสุพจน์ เกตุกรรณ์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ท. จตุรงค์ นามค า บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ท. สมพงษ์ โสสุด บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ประจกัษ์วงศ์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. จรัส นิลเพช็ร์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ต. วชัระวทิย์ ไกรยทุธ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ต. เจษฎา วเิชียร บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ต. วทิยา คงสมบูรณ์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ต. สัญญา กรีโส บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ไตรพจน์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ร.ต.ต. วนิิจ บุญชิต บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. ณัฐพล โชคประกจิสุนทร บก.ทท. กก.๕ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. ไตรรงค์ เมืองนิล บก.ทท. กก.๕ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. ภรานนท์ พรมเช็ก บก.ทท. กก.๕ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. สมชนก ชัยประเสริฐสกลุ บก.ทท. กก.๕ บก.ทท.
วา่ที ่ร.ต.ต. อทิธกิร พชรเดช บก.ทท. กก.๕ บก.ทท.
ด.ต. มนตรี ชัยสงคราม บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. พนิชัย ปิยดิลก บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. อทุิศ เกตุสุริยงค์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ชัยณรงค์ สารีบุตร บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ยศพฒัน์ สังขด้์วงยา บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. สิทธิ์ทัศน์ แสงมณีธรรม บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. วริิยะ เหลียววณวฒัน์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. สิรวชิญ์ หนูคงคา บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. วรพล เทียนสวา่ง บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ธวชัชัย สุนันทเสวก บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. สุวทิย์ สอนทอง บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ประสงค์ ศักด์ิเจริญผล บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. กษิด์ิเดช กอ่ประเสริฐ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. อดิศร อาด า บก.ทท. กก.5 บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. กรอชิณน์ คีรี บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. พรุิณ คีรีวลัย์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ภทัราวฒิุ นาคะ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. สุรชัย เหตุหาก บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต.หญิง เยาวมาลย์ ฉ่ าชื่น บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ประสาร ประดุจพนัธุ์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. สาโรช  แคล้วภยั บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต.หญิง เพญ็จนัทร์ พรหมเจยีม บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. สมโภช ฤทธเิดช บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ชูศักด์ิ  ฟองสุวรรณ์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. วชิัย  ทองตาล่วง บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. วทิยากร สาแกว้ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. วชิิต พงษ์สระพงั บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. สมพล สุชาติพงษ์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. หญิง นิตยา บุง้ทอง บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. วชิัย แผ้วพนัธช์ู บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. บุญณรงค์ เพชรทีว่งั บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. สุรินทร์ พศิพรรณ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. วชิัย บุญร่ืน บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ภวูเดช บุญจริาพล บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. อดุม บัวแสง บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. พยงค์ ทิพยส์มบัติ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. พนัธพ์งศ์ ศิริพนัธ์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ลิขติ สังขารา บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. จตุพร ไกรยรูประสงค์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ทรงกลด สุนทรนนท์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. จกัรพนัธ์ ผุดสุวรรณ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. มงคล สุขเอยีด บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. อานนท์ การชะนะไชย บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. รัตนพงษ์ รสทิพย์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ภดิูส ง่วนสน บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต.หญิง เสาวณี คงศรีเจริญ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. สุวรรณ ท้วมศรี บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. โรม รัตนกาญจน์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. สมโชค นิจนารถ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. กรกมล ตู้ด า บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. วรีะวฒัน์ เวชพนัธ์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. นิธศิ ธเนศพฒิุธาดา บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. นฤพนธิ์ สุดใจ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. พงศพรรฒ เบญจพงศ์พล บก.ทท. กก.5 บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ประวทิย์ บุญคีรี บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ทศวร นวลศรี บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต.หญิง อรทัย ข าออ่น บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต.หญิง เพยีงเดือน ปรีชา บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต.หญิง พชัรินทร์ แสงสวา่ง บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ธรีะ ประกอบุญ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต.หญิง องัสณา สุมา บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. สุเทพ กงัวาฬ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ทวี นิลสม บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต.หญิง วลิาวลัย์ ไชยสิทธิ์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ธวชัชัย ใจหา้ว บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. มนต์ไพร ชลรัตน์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. อานนท์ แกว้เพชร บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต สมบัติ ศิรินุพงศ์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. วเิชล เกื้อทองส้ัน บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. สุทิน ประวติั บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ศักดิพงศ์ สุขอุ่น บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ไพฑูรย์ ประศาสน์กลุ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. อดิศักด์ิ คงแกว้ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต.หญิง พทัธนันท์ พนัธะ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. กอ้งยทุธ หนูเหมือน บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. มานะ ศรีขวญัใจ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. เด่น วไิลวลัย์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ธรรมศักด์ิ เรืองจนัทร์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. พรีเดช คงยศ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ชวนิทร์ณวฒัน์ ผุดแจม่ใส บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. พรเทพ พงศานุวฒัน์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ด.ต.สุทธกิจิ เปรมปรีดี บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. อสิรานันท์ แวเด็ง บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. ณฐาภพ คงแสง บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ด.ต. นิรุต นิเด บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
จ.ส.ต. รงค์ นวลขวญั บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
จ.ส.ต.หญิง ธภสัร์กมล เพง็จนัทร์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
จ.ส.ต.หญิง จฑุารัตน์ จ าเริญ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
จ.ส.ต. เอกชัย ฤานาม บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
จ.ส.ต. ทวศัีกด์ิ เทพญวน บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
จ.ส.ต. ชนะ รัชนิพนธ์ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ส.ต.อ. ฟอูรรถ มานีบากอ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ส.ต.อ.หญิง บุญญารัตน์ เทพแกว้ บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
ส.ต.อ.หญิง ประภสัสร คงจนี บก.ทท. กก.5 บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ.หญิง มยรุา สายคุ้ม บก.ทท. กก.5 บก.ทท.
พ.ต.อ. ศารุติ แขวงโสภา บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
พ.ต.ท. เธยีรธวชั  อรรจนะเวทางค์ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
พ.ต.ท. สุรชัช  สุวรรณศรี บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
พ.ต.ท. ชวนิโรจน์ ภมีรัชตธ ารงค์ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
พ.ต.ต. ประยรู  ปักอนิทรีย์ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
พ.ต.ต. กอ่เกยีรติ วฒิุจ านงค์ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.อ. ชวลิต น้ าใจสัตย์ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.อ. ณัฐพงค์ ดาวเรือง บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.อ. ปรีชญา  อไุรพนัธุ์ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.อ. วสันต์  ขาวสบาย บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.ท. สุธรีพนัธ ์ สัมมาทัต บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.ท. ส าราญ  เสริฐกระโทก บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.ท. สุชาติ  ชัยณรงค์ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.ต. ธนพจน์ สิงหเ์หม บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.ท. ไพโรจน์ พลบม่วง บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.ท. ทวี ฝ่ายชาวนา บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.ท. พเยาว์ พงษ์จนิดา บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.ท. จรัส ธนสารกลุ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.ท. นพดล ศรีสุคนธมิตร บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.ท. ธ ารง ทองพุม่ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.ท. ยศพทัธ์ อริยธนาพรภทัร์ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.ต. กนก สนสร้อย บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ร.ต.ต. ภานุวฒัน์   พนัธุ์ธนชัย บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. ไพโรจน์ ผินเผือก บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. ชานนท์ สมุทรจนิดา บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. สมชาย  โต๊ะสุวรรณ์ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. ชริน ชัยประสิทธิ์ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. นฤชา  ใจคง บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. รณกร ถาวรสิน บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต.หญิง ธนกร เกตุสมพงษ์ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต.หญิง มนัสชนก  เสนาพล บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. นิวติั  กลุสิงห์ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. สุรชัย  ทองศรีจนัทร์ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. บพทิย์ สัตยตั์ง บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. ฐนกร ศรีโปดก บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต.หญิง ศรจงัขนิภา    จางวาง บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. จรัิฏฐ์  เลิศเบญจศักด์ิ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. ปัญญา ชัยรูป บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. ชาญยทุธ ์ พนัธน์ักรบ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. มาตุรงค์  แสงหาญ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. ณชญาดา  ใจคง บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. สมภพ  แหว้เพช็ร์ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. ทวศัีกด์ สงไข บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. เทียบ ใจบุญ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต. จริะศักด์ิ  โพธิ์แสง บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ด.ต.หญิง จฑุามาส  ภาคพบิูลย์ บก.ทท. กก.6 บก.ทท.
ส.ต.อ. วสันต์  จนัทร บก.ทท. กก.6 บก.ทท.

บก. กก./สน./สภ.
พล.ต.ต. สุภธชั                  ค าดี บก.ปปป. บก.ปปป.
พ.ต.อ. วรายทุธ สุขวฒัน์ธนกลุ บก.ปปป. บก.ปปป.
พ.ต.อ. ววิฒัน์ ชัยสังฆะ บก.ปปป. บก.ปปป.
พ.ต.อ. คธา เกษรมาลา บก.ปปป. บก.ปปป.
พ.ต.อ. จกัษ์ เพง็สาธร บก.ปปป. บก.ปปป.
พ.ต.อ. สมยศ ร่มสน บก.ปปป. บก.ปปป.
พ.ต.อ. นิทัศน์                 ศรีกฤษณรักษ์ บก.ปปป. บก.ปปป.
พ.ต.ท. ชัชวาล เมืองดี บก.ปปป. บก.ปปป.
พ.ต.ท. จติต์ประสงค์  ค าศรีจนัทร์ บก.ปปป. บก.ปปป.
พ.ต.ท. เด่นรัฐ วฒันาภรณ์ บก.ปปป. บก.ปปป.
พ.ต.ต. เอกพล แสงอรุณ บก.ปปป. บก.ปปป.
ร.ต.ท. ธรรศ บัวทอง บก.ปปป. บก.ปปป.
ร.ต.ท.หญิง จั่นเพชร รัศมียงุทอง บก.ปปป. บก.ปปป.
ร.ต.ท.หญิง วนัเพญ็ คลองตรง บก.ปปป. บก.ปปป.
ร.ต.ท. สิรภทัร กลุจติติพกัตร์ บก.ปปป. บก.ปปป.
ร.ต.ท.หญิง เจตนิพฐิ เอี่ยมส าอางค์ บก.ปปป. บก.ปปป.
ร.ต.ท. ทวี แสงมุข บก.ปปป. บก.ปปป.
ร.ต.ท. สุวฒัน ศัสตุระ บก.ปปป. บก.ปปป.
ร.ต.ท. วษิณุศักติซ์ สืบอนิทร์ บก.ปปป. บก.ปปป.
ร.ต.ท. พรเดช เกศวงศา บก.ปปป. บก.ปปป.
ร.ต.ต. ภคพล ไชยนาม บก.ปปป. บก.ปปป.
ส.ต.อ.หญิง ธญัญภสัร์ นเรนทราช บก.ปปป. บก.ปปป.
ส.ต.อ.หญิง จฑุามาศ ก าเนิดมณี บก.ปปป. บก.ปปป.
ส.ต.อ.หญิง สุดารัตน์ จ าปาทอง บก.ปปป. บก.ปปป.
ส.ต.อ. จติวฒิุ โพธิ์เหมือน บก.ปปป. บก.ปปป.
พ.ต.อ. พรัิตน์ นาสมวาส บก.ปปป. กก.๑
พ.ต.อ. ปัญญา กล้าประเสริฐ บก.ปปป. กก.๑
พ.ต.ท. อภรัิตน์ พหลเวชช์ บก.ปปป. กก.๑
พ.ต.ท. ภชุงค์ ศรีวสิิฐศักด์ิ บก.ปปป. กก.๑
พ.ต.ท. วทิยา เดชปัญญาวตัน์ บก.ปปป. กก.๑
พ.ต.ท. สมศักด์ิ โพธิ์เยน็ บก.ปปป. กก.๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. ส าราญ มงคลแกว้ บก.ปปป. กก.๑
ร.ต.อ. นุตรจริน สีเหม็ทอง บก.ปปป. กก.๑
ร.ต.อ. พรีญา มานะกจิ บก.ปปป. กก.๑
ร.ต.ท. พพิฒัน์พงศ์ เสนาะเสียง บก.ปปป. กก.๑
ร.ต.ท. พบิูลย์ พงศ์พสุิทธกิลุ บก.ปปป. กก.๑
ร.ต.ท. จฑุารัตน์ ประพนัธพ์จน์ บก.ปปป. กก.๑
ร.ต.ท. สมศักด์ิ กิ่งมะลิ บก.ปปป. กก.๑
ร.ต.ต. ธนวฒัน์ บุญปก บก.ปปป. กก.๑
พ.ต.อ. จรัิฏฐ์  จงึภทัรนิษฐ์ บก.ปปป. กก.๒
พ.ต.อ. สุชิน  อร่ามรณชิต บก.ปปป. กก.๒
พ.ต.ท. ประพนัธ ์ อยู่เจริญดี บก.ปปป. กก.๒
พ.ต.ท. สมโภชน์  แดงปุน่ บก.ปปป. กก.๒
พ.ต.ท. วสวตัต์ิ  จ าปามูล บก.ปปป. กก.๒
พ.ต.ท. อนุศักด์ิ  โกษฐ์เพชร บก.ปปป. กก.๒
พ.ต.ท. วฒิุชัย ประเสริฐภากร บก.ปปป. กก.๒
พ.ต.ท. ไพโรจน์  เรืองทิพย์ บก.ปปป. กก.๒
พ.ต.ท. ถริภทัร ภทัทิยธนสาร บก.ปปป. กก.๒
พ.ต.ท. นนท์วาณัฐกริช กล่ินพงศ์ บก.ปปป. กก.๒
พ.ต.ต. ธนกฤต กองค า บก.ปปป. กก.๒
พ.ต.ต. สิปปภาส จาคคล้าย บก.ปปป. กก.๒
ร.ต.อ. ภรีวฒิุ สุวรรณสวา่ง บก.ปปป. กก.๒
ร.ต.ท. ช านาญ  ไชยสิทธิ์ บก.ปปป. กก.๒
ร.ต.ท. พนัธศั์กด์ิ ภบูดีพฒัน์ภมูิ บก.ปปป. กก.๒
ร.ต.ท. ยอดยิ่ง นาคสวสัด์ิ บก.ปปป. กก.๒
ร.ต.ท. พชัระเมศฐ์ ธรีะสุขะกลุ บก.ปปป. กก.๒
ร.ต.ท. ไกรสมุทร ไชยตะมาตย์ บก.ปปป. กก.๒
ร.ต.ท. ชาญชัย  อน้ด า บก.ปปป. กก.๒
ด.ต. ทรงศักด์ิ  อนุจนัทร์ บก.ปปป. กก.๒
พ.ต.อ. กจิจพ์ฒัน์ แตงจุ้ย บก.ปปป. กก.3
พ.ต.อ. ทนงศักด์ิ ก าแพงนิล บก.ปปป. กก.3
พ.ต.ท. ศุขะเกศ มากดวงเทียน บก.ปปป. กก.3
พ.ต.ท. ส าเริง กล่อมจติร์ บก.ปปป. กก.3
พ.ต.ท. เชฏฐพร วรผลึก บก.ปปป. กก.3
พ.ต.ท. สมพล กองทุง่มน บก.ปปป. กก.3
พ.ต.ท. สุวติร ใจทน บก.ปปป. กก.3
พ.ต.ท. ธรีเมธ ทองขาว บก.ปปป. กก.3
พ.ต.ท. สุวชั วงษ์ฉมิ บก.ปปป. กก.3
พ.ต.ต. อรรถพล เกดิคง บก.ปปป. กก.3
ร.ต.ท. ธนา ใหม่แดงเถนิ บก.ปปป. กก.3
ร.ต.ท. ภทัร พะยอม บก.ปปป. กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ผล แกว้นามอม บก.ปปป. กก.3
ร.ต.ท. ปิยะมิตร บุญน าพา บก.ปปป. กก.3
ร.ต.ท. กา้น เร่ิมศรี บก.ปปป. กก.3
ร.ต.ท. อทุัย ค าน้อย บก.ปปป. กก.3
ร.ต.ท. สุนทร ตรีศักด์ิ บก.ปปป. กก.3
ร.ต.ท. ธนัยนันท์ ธนพงศ์สิริเดช บก.ปปป. กก.3
ร.ต.ท. ดุสิต ขนัทะชา บก.ปปป. กก.3
ร.ต.ท. มาโนช กลัตบุตร บก.ปปป. กก.3
ร.ต.ต. พรพทิักษ์ ธงภกัด์ิ บก.ปปป. กก.3
ร.ต.ต.หญิง สุชาลี กล่ินพยอม บก.ปปป. กก.3
พ.ต.อ. อนันต์ กลมทุกส่ิง บก.ปปป. กก.4
พ.ต.ท. ภรัญโรจน์ เจริญวฒิุลักษณ์ บก.ปปป. กก.4
พ.ต.ท. พสิษฐ์ เกง็ทอง บก.ปปป. กก.4
พ.ต.ท. อรชัย กมุจนัทึก บก.ปปป. กก.4
พ.ต.ท. ประจกัษ์ พงษ์ปรีชา บก.ปปป. กก.4
พ.ต.ท. ปริญญา ปาละ บก.ปปป. กก.4
พ.ต.ท. ชัชชัย เพชรอ าพร บก.ปปป. กก.4
พ.ต.ท. ณรงค์กร พรหมประสิทธิ์ บก.ปปป. กก.4
พ.ต.ต. สุชาติ พลเมืองดี บก.ปปป. กก.4
ร.ต.อ. ณัฐพล รัตนมงคลศักด์ิ บก.ปปป. กก.4
ร.ต.ต. ธนกฤต จนัทภมูิ บก.ปปป. กก.4
ร.ต.ท. ชนิน เภรีพงษ์ บก.ปปป. กก.4
ด.ต. นิวตั ทองสุข บก.ปปป. กก.4
ด.ต. ชัยรินทร์ โชคหรัิณยว์ฒิุ บก.ปปป. กก.4
ด.ต. วทัธกิร มานะกจิ บก.ปปป. กก.4
ด.ต. หยาดทราย อาจวขิยั บก.ปปป. กก.4
ด.ต. กติต์ิธเนศ พรีะวราพฒัน์ บก.ปปป. กก.4
ร.ต.อ. ตฤณ ออ่นนิม่ บก.ปปป. กก.4
ร.ต.ท. ชินกร บุญสีทุม บก.ปปป. กก.4
ร.ต.ท. กฤตชัย สมภกัดี บก.ปปป. กก.4
พ.ต.อ. วรัิตน์ การดี บก.ปปป. กก.๕ 
พ.ต.อ. จกัราวธุ วฒันศิริ บก.ปปป. กก.๕ 
พ.ต.ท. กฤช เสนียว์งศ์ ณ อยธุยา บก.ปปป. กก.๕ 
พ.ต.ท. สุมน ลาวะปานา บก.ปปป. กก.๕ 
พ.ต.ท. สมเกยีรติ พมิพกนัต์ บก.ปปป. กก.๕ 
พ.ต.ท. มาโนชญ์ อปุสินธุ์ บก.ปปป. กก.๕ 
พ.ต.ท. สุวฒั แสงโพลง บก.ปปป. กก.๕ 
พ.ต.ท. กลกร รวบรวม บก.ปปป. กก.๕ 
พ.ต.ท. สุภารัตน์ ค าอนิทร์ บก.ปปป. กก.๕ 
ร.ต.อ. ไพศาล เชื้อสาย บก.ปปป. กก.๕ 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ณรงค์ บุญตาม บก.ปปป. กก.๕ 
ร.ต.ท. สมพร บุญมา บก.ปปป. กก.๕ 
ร.ต.ท. วสิิษฐ์ สวา่งแจง้ บก.ปปป. กก.๕ 
ร.ต.ท. ราเมศ นฤมิตร บก.ปปป. กก.๕ 
ร.ต.ต. วรีะวฒิุ รัษฐปานะ บก.ปปป. กก.๕ 
ร.ต.ต.หญิง เรืองนิตย์ เทพชัย บก.ปปป. กก.๕ 
ด.ต. เตวชิ มหาวงศ์ บก.ปปป. กก.๕ 
ด.ต. วฑุิรย์ สืบเจริญดี บก.ปปป. กก.๕ 
ด.ต.หญิง กาญจนมาศ บุญรังษี บก.ปปป. กก.๕ 
พ.ต.อ. ณัฐกาญจน์ จนีะวฒัน์ บก.ปปป. กก.6 
พ.ต.อ. ธรรมศักด์ิ  ต่อมหล้า บก.ปปป. กก.6 
พ.ต.ท. ทรงกลด โลหะศิริ บก.ปปป. กก.6 
พ.ต.ท. วรีะชัย  วชิัยธนพฒัน์ บก.ปปป. กก.6 
พ.ต.ท. ศิริพร  พบูประภาพ บก.ปปป. กก.6 
พ.ต.ท. สมศักด์ิ  เนียมเล็ก บก.ปปป. กก.6 
พ.ต.ท. แปลก  เป็งวงศ์ บก.ปปป. กก.6 
พ.ต.ท. พรีพทัธ  บุญพทุธ บก.ปปป. กก.6 
พ.ต.ท. รัชพล ล้ิมต้ิว บก.ปปป. กก.6 
ร.ต.ท. รัชพล  เทียมสะคู บก.ปปป. กก.6 
ร.ต.ท. นิกร  สิงหม์งคลศักด์ิ บก.ปปป. กก.6 
ร.ต.ท.หญิง วริศรารัตน์ ภยูาธร บก.ปปป. กก.6 
ร.ต.ท. นิพนธ ์ บัวทอง บก.ปปป. กก.6 
ร.ต.ท. สุริยะ กมุมาร บก.ปปป. กก.6 
ร.ต.ท. ชุมพล  เจยีรนัย บก.ปปป. กก.6 
ร.ต.ท. กติติ  รอดพวง บก.ปปป. กก.6 
ร.ต.ต. ประเสริฐ ศรีพมิาย บก.ปปป. กก.6 
ร.ต.ต. กติต์ธเนศ ฐิติกลุวรฉตัร์ บก.ปปป. กก.6 
ด.ต. สรรพาวฒิุ  ขนสุวรรณ์ บก.ปปป. กก.6 
ด.ต. สุวทิย ์ โพธเิวชกลุ บก.ปปป. กก.6 
ส.ต.อ.หญิง นฤมล บุตรด้วง บก.ปปป. กก.6 
พ.ต.อ. สุเมธ ปุณสีห์ ปทส รอง บก.ปทส
พ.ต.อ. สุทธโิรจน์ นพโพธพิงศ์ ปทส รอง บก.ปทส
พ.ต.อ. มนตรี แป้นเจริญ ปทส รอง บก.ปทส
พ.ต.อ. ธรุีตม์เทวญั   มังคละวชัร์ ปทส ฝอ.บก.ปทส
พ.ต.ท. ค านึง เชาวเลิศ ปทส ฝอ.บก.ปทส
ส.ต.อ.หญิง จารุณี ทองตะกกุ ปทส ฝอ.บก.ปทส
ส.ต.อ.หญิง นฤภคั หาญวฒิุพร ปทส ฝอ.บก.ปทส
ร.ต.ท.หญิง รดีวรรณ คุ้มดี ปทส ฝอ.บก.ปทส
ส.ต.อ.หญิง น้ าผ้ึง ค าตา ปทส ฝอ.บก.ปทส
พ.ต.ท.หญิง สาริน พลซา ปทส ฝอ.บก.ปทส



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.หญิง เพญ็นภา อนิสันต์ ปทส ฝอ.บก.ปทส
ร.ต.ต. ชัยนรินท์ นิธยิศจริะโชติ ปทส ฝอ.บก.ปทส
ร.ต.ท.หญิง มนทิชา จริงจติร ปทส ฝอ.บก.ปทส
พ.ต.ท. โชติจณิณ์  เกง่กจิการ ปทส ฝอ.บก.ปทส
ร.ต.ท. เสกสันต์ิ ฐิรเรืองรัตน์ ปทส ฝอ.บก.ปทส
พ.ต.อ. มงคล พรานสูงเนิน ปทส กก.1 บก.ปทส.
พ.ต.ท. สุกาญจน์ นิลออ่น ปทส กก.1 บก.ปทส.
พ.ต.ท. ทนงศักด์ิ ค ามาตย์ ปทส กก.1 บก.ปทส.
พ.ต.อ. วเิชียร ตรีอดุม ปทส กก.1 บก.ปทส.
พ.ต.อ. ธรีะพงษ์ วงศ์มุนีวร ปทส กก.1 บก.ปทส.
พ.ต.ท. สมศักด์ิ นิเงาะ ปทส กก.1 บก.ปทส.
พ.ต.ท. สุยนิทร์ อนิทร์ช่วย ปทส กก.1 บก.ปทส.
พ.ต.ท. อรรณพ สังขเ์สน ปทส กก.1 บก.ปทส.
พ.ต.ท. เอนก ยอดหมวก ปทส กก.1 บก.ปทส.
พ.ต.ท. เหมราช รุ่งโรจน์ ปทส กก.1 บก.ปทส.
พ.ต.ต. วนิัย ธนะโชติ ปทส กก.1 บก.ปทส.
พ.ต.ต.หญิง สุภาอร วริิยะผล ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.อ. ประสงค์ แจม่ใส ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.อ. กติติ ฟกัน้อย ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.อ. ชวพล ยนิดีผล ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ธติิพงษ์ ทองพนัช่าง ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ ชูกรณ์ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ธรีภทัร์ ธรรมมีชูพงศ์ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. พฒันา คุณุทัย ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. นันทพทัธ์ อุ้มชู ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท.หญิง อรพรรณ พรหมดี ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สุวจิกัขณ์ แกว้มัน่ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. สนิท อายคุง ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. สุวทิย์ พาณิชสรรค ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. อาริยะ ทับทิม ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. อ านวย สิงหส์า ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สุเทพ อยู่ภกัดี ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ประยรู ใหม่นิถะ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ศตภมูิ คุ้มสมบัติ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ต. อานนท์ กายชัยภมูิ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ธรีะชัย ดีเส็ง ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ชวาลย์ สุขทาพจน์ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ปณต มาตรวงัแสง ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. สุนทร แกว้กอนเมือง ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ต. จรัญ รอดประสิทธิ์ ปทส กก.1 บก.ปทส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. อร่ า แสงกลุ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ร.ต.ท. เรืองเดช เทพอ านวย ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. ไพโรจน์ วงษาสืบ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. จ าเนียร เถยีรชานาถ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. วทิวสั จนัศรี ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. อาหมัด มินบ ารุง ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. พสิษฐ์ พฒันพงษ์พรกลุ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. ลือชา ปานรักษา ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. กติต์ิธเนศ ภทัรลักษณ์นันท์ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. วจิติร ฤทธิ์จรูญ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. อดิเทพ ขาวลา ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. ทัพพสาร ลีบาง ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. ประเสริฐ แลบัว ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. สุเมธ ออ่นจา้ย ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. สิโรฒม์ สิบแอง ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. อาคม บุญประการ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. ทศพล อภวินัท์ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต.หญิง ศรินรัตน์ กลุจติติชุติพร ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต.หญิง สุจรรยา จนัทร์หลง ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต.หญิง เฉลิมศรี ลมงาม ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. สุพฒัน์ ชื่นทรวง ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. บัณฑิต ชุมศรี ปทส. กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. สุนทร บุขนุทด ปทส. กก.1 บก.ปทส.
จ.ส.ต. อทิธพิร สุวรรณที ปทส กก.1 บก.ปทส.
จ.ส.ต. ชาตรี สุริยฉ์าย ปทส กก.1 บก.ปทส.
ส.ต.อ. เชาวลิต เกตุฉลวย ปทส กก.1 บก.ปทส.
พ.ต.อ. วรศักด์ิ บัณฑิต ปทส กก.2 บก.ปทส.
พ.ต.ท. ธนินทร์รัฐ อว่มเจริญพร ปทส กก.2 บก.ปทส.
พ.ต.ท. ธณัชชนม์ เกง่กสิกจิ ปทส กก.2 บก.ปทส.
พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ บ ารุงสวสัด์ิ ปทส. กก.2 บก.ปทส.
พ.ต.ท. วรีะวฒิุ บ ารุงสวสัด์ิ ปทส กก.2 บก.ปทส.
พ.ต.ท. กษิเดช จงัพนาสิน ปทส กก.2 บก.ปทส.
พ.ต.ท. นิพนธ์ พลเดช ปทส กก.2 บก.ปทส.
พ.ต.ต. อโนธร ศรีทองใบ ปทส กก.2 บก.ปทส.
พ.ต.ต. กรวชิญ์ กระแสแสง ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.อ. เจริญ เริงธรรม ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.อ. ชินวงศ์ แท่นดี ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.อ. พเิชฎช์ ตาละอปุระ ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ววิฒัน์ โอว่เจริญ ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ทรงยศ หมัน่สระเกษ ปทส กก.2 บก.ปทส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ฤทธิ์ เพชรไอยรา ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ท. สุธี จติรเจริญ ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ไตรเวทย์ ผูกเกษร ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ท. สมชาย วงษ์สุบรรณ ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ก าธร บุญมา ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ท. บุญเชิด เกรียงเกล็ด ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ต. นิกร ศรีขจร ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ต. นิเวศน์ ปิน่เวหา ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ต. อกุฤษฎ์ เณรมณี ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สมเกยีรติ หลวงพนัเทา ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สุนทร สามงามทอง ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ชัชรินทร์ รัตนปรีชากลุ ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ ศรีพรหมมา ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ส าเริง ศรีนวล ปทส. กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. ประวทิย์ รอดเพชร ปทส กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. พทิักษ์ สุโพธิ์พฒัน์ ปทส กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. สราวธุ ยมวรรณ ปทส กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. สรนันท์ ส่องแสงจนัทร์ ปทส กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. กอ้งเพชร โกบุตร ปทส กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. มานะ โพธิ์ศรีสวสัด์ิ ปทส กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. ทรงเกยีรติ นิลสุวรรณ ปทส กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. สวาท แจง้ค า ปทส กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. เสน่ห์ นาบุญ ปทส กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. ธนาเดช โคตรกระพี้ ปทส กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. ศักดา สถานพงษ์ ปทส กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. ไตรลักษณ์ ทับบุรี ปทส กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. ภวูเดช บัวดี ปทส กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. สรรชัย สวนฐิตะปัญญา ปทส กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. ถาวร วงศ์ขนุทอง ปทส กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. วเิศษศักด์ิ ดวงจร ปทส กก.2 บก.ปทส.
จ.ส.ต. ศุภฤกษ์ จตุธรรมธาดา ปทส กก.2 บก.ปทส.
พ.ต.อ. สมคิด ทิพยจกัรพงศ์ ปทส กก.3 บก.ปทส.
พ.ต.ท ธนพรรรธน์ สุดกงัวาล ปทส กก.3 บก.ปทส.
พ.ต.ท. ชยตุ รัตนาสินนอก ปทส กก.3 บก.ปทส.
พ.ต.ท. ชนะไชย เกษมวงศ์ ปทส กก.3 บก.ปทส.
พ.ต.ต. มนชัย น าสุข ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.อ. ประทีบ แควภเูขยีว ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.อ. สวสัด์ิ หงษ์ค ามี ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.อ. สามารถ แถมพนัธ์ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ท. สมคิด ศรีชัย ปทส กก.3 บก.ปทส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ฐกร เรืองนก ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ท. สันติชัย รมพพิฒัน์ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ประยรู ชาปากดี ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ส าอาง เจนดง ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ท. เสถยีร ค าพทิูล ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ท. สุพจน์ ดวงแกว้ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ประยทุธ หวงัคอนกลาง ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ท. บุญส่ง สัตยณรงค์ภรณ์ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ท. มนตรี มีศรี ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สาคร ศรีปรุ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. วรีพงษ์ คงสูงเนิน ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สมพร วงศ์มณี ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. อดุม ทองมูล ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. วศิวนารถ นงศ์ทอง ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. วรัิตน์ เศรษฐภกัดี ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สงคราม จนัทร์ศรี ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ศักด์ิชัย สระจนัทร์ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ศักด์ิสิงห์ พระสวา่ง ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ไพบูลย์ เจริญ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ผจญ ขอจงดี ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สมนึก สมสุข ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. บุญเรือง จกัรกระโทก ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. เอนก บรรเทากลุ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สุชาติ พลดอน ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. วฒันา โชคมงคล ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. พรศักด์ิ กศุลสูงเนิน ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. อ านวย ก่ าโพธิ์ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. สุรนิตย์ อุ่นวเิชียร ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. สุรพล พชสิทธิ์ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. ศักด์ินิกร ใจเพง็ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. ยศชัย ยนืยงค์ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. คมกฤช บุตรแสนคม ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. ตรีภพ ประกอบผล ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. ด ารง ไกรปราบ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. สิริภทัร์ โสภาพนัธ์ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. ดุษฏี พลมณี ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. พลศรัณย์ เศรษฐแสง ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. วฒิุชาติ น้อยวบิล ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. ทัศวร ภกูิ่งหนิ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. สุชาติ พาโคกทม ปทส กก.3 บก.ปทส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. มนตรี เศษลือ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. สมุทร โพธวิฒัน์ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. สิโรฒม์ สิบแอง ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. ธรีะวฒัน์ ชาวนาหว้ยตะโก ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต.หญิง สายฝน สินพรหม ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต.หญิง จติราภรณ์ คงสุข ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต.หญิง ศิราณี อาตมียะนันท์ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต.หญิง อมรรัศน์ ศรีสมุทร ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต.หญิง ฉววีรรณ พพิฒัน์เดชพงษ์ ปทส กก.3 บก.ปทส.
จ.ส.ต. ไพ ชุ่มจงัหรีด ปทส กก.3 บก.ปทส.
จ.ส.ต. บัณธกรณ์ ตาละซอน ปทส กก.3 บก.ปทส.
จ.ส.ต. ธนาวฒิุ บุญศรี ปทส กก.3 บก.ปทส.
จ.ส.ต. วรรณเทพ บุญค า ปทส กก.3 บก.ปทส.
จ.ส.ต. ทองเชื่อม เชิงยทุธ ปทส กก.3 บก.ปทส.
จ.ส.ต. ชยพล พงษ์พพิฒัน์ไพศาล ปทส. กก.3 บก.ปทส.
พ.ต.อ. พบิูลย์ เวยีงจนัทร์ ปทส กก.4 บก.ปทส.
พ.ต.อ. วทิยา กจิก าธร ปทส กก.4 บก.ปทส.
พ.ต.ท. ศรีเทพ รัตนโท ปทส กก.4 บก.ปทส.
พ.ต.ท. พล พชิัยยทุธ ปทส กก.4 บก.ปทส.
พ.ต.ท. วนัชัย ชัยชูโชติ ปทส กก.4 บก.ปทส.
พ.ต.ท. โรจน์ศักด์ิ นัยผ่องศรี ปทส กก.4 บก.ปทส.
พ.ต.ต. เกยีรติพนัธ์ เจริญชนิกานต์ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.อ. พชิยะพศั อยู่เยน็ศิริ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.อ. เฉลิมพงศ์ หม้อทอง ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. อศัวนิ อนิทร์ภริมย์ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. นเรนทร์  ค าวิ่ง ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. วทิยา สารมะโน ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. กติติพศ คงสูงเนิน ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. วรพงษ์ บุญชุม ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. นิธศิ เกดิศรี ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. สิงหา แสไพศาล ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท.หญิง พชรพร ทูลไธสง ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ธนวนัต์ ช่างกลึง ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. กล้าณรงค์ ใจกล้า ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. สมชาย ถิ่นเกดิ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. เทพนคร พว่งประเสริฐ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. อาคม อภยัจติต์ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. สมคิด ใจปัญญา ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. เฉลิมพล ยกพลนิเวศขจร ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. เมธนิ สิงหท์องวรรณ ปทส กก.4 บก.ปทส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สมชาติ พชุนะ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ธนกร ธฤตกองศิลป์ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. เกษม ปัญญาพธุ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. สุวทิย์ คันธมาลา ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. อดุม สอาดล้วน ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. เสนีย์ สนิทวงศ์ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ไกรแกว้ ขวญัน้อม ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ต. วเิชียร อิ่มด า ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ววิฒัน์ หา้วหาญ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ต. เลอศักด์ิ ยาใจ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ต. จ าเนียร เจดียว์ฒิุ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ประดิษฐ บุญศรี ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ปราโมทย์ แดนโภชน์ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ต. หาญณรงค์ แตงน้อย ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ชยพล รอดจากเขญ็ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สมนึก พวงบุหงา ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ต. นิวตัร สอนข า ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สมบัติ แกล้วกล้า ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สถติย์ เทพทองดี ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ชัยมงคล ผลขาว ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ต. เกรียงชัย แจม่ผล ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. สมพงษ์ สีตามา ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ วรวฒัน์วทิยากลุ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. คมจกัร วาดวา้ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. ขจรกฤตย์ จนัเต็บ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. ศุภยศ ประทุมมา ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. อคัรวนิ ทองเชื้อ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. ฐิติวฒิุ พพิฒัน์คุปติกลุ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. ศรชัย โพธมิาศ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. สุพรรณ แกว้ธนบูรณ์ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. วสุอนันต์ สารีพนัธ์ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. บุญนอง กาวนิ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. โรมรัน ราชคมน์ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. ศุภโชติ พนัธศุร ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. คมชาญ เหรียญทอง ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. วรัิตน์ สิทธเิสนา ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. จรัิฎฐ์ เตชะปัทวฒัน์ ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. ธมัมาภสัสร์ กนัตา ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. ประทีป ไชยมี ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. มานัส รัตนานันท์ ปทส กก.4 บก.ปทส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อาทัด ดอนโค ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต.หญิง ส าเนียง ศรีบุญเรือง ปทส กก.4 บก.ปทส.
จ.ส.ต. นรินทร์ ภทูองเงิน ปทส กก.4 บก.ปทส.
จ.ส.ต. พฒันวทิย์ วงักะ ปทส กก.4 บก.ปทส.
จ.ส.ต. ชาญชัย แคแดง ปทส กก.4 บก.ปทส.
จ.ส.ต. นรินทร์ ศรีมัน ปทส กก.4 บก.ปทส.
จ.ส.ต. กฤษดา ศรีจ าปา ปทส กก.4 บก.ปทส.
พ.ต.ท. ประภาส ออ่งมะลิ ปทส กก.5 บก.ปทส.
พ.ต.ท. พรเทพ อนิทรบ้าน ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.อ. ยศพล แกว้ฤทธิ์ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.อ. พงษ์ธร โปนกแกว้ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ธรีโชติ นุน่สพ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท. เฉลียว สวสัด์ิพนัธ์ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท. สิทธชิัย มัน่บัว ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท. สันติ แกว้สาคร ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท. มานพ เผ่ามุนี ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ไสว อนิทร์กล่ัน ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท.หญิง พชัรีย์ เซ่งเตียวโล่ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท. เจษฎา ลู่เกี้ยง ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท. กมล เป็นใจเยน็ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท. อนุศร เอี่ยวสุพรรณ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท. สุรพล แสงทอง ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท. วสิิทธิ์ ไชยศร ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ต. จนิดา ค าพนัธ์ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ประดับ บุญธรรม ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ต. วเิชียร ชมชื่น ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ประเสริฐ ปักสังคเณย์ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สุวฒัน์ หว้ยหงษ์ทอง ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สุรินทร์ กริชเพชร ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สมคิด ศักด์ิโสภณิ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ณัฐปคัลภ์ โพธทิอง      ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. เฉลา ช่างสุวรรณ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. สุพจน์ ศรีส าราญ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. กฤตพจน์ กจิชัยพร ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. สุนทร ภตูะนารถ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. ประทิน สวนะทรงธรรม ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. ธวชัชัย ประกอบกจิ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. สิงหเนต จอมววิฒัน์ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. มนูญ มูสิกะ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. เอกรัตน์ ปลอดออ่น ปทส กก.5 บก.ปทส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อรรถพล ศาศวตัตระกลู ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. ธรีะศักด์ิ แพเพชร ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. ณัทพงศ์ เพชรหนู ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. พยงค์ แพน้อย ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. อภชิาติ สังขะวชิัย ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. สักดา ยอีมุา ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. ฑีฆา จนัทร์เขยีว ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. สุพจน์ จนัทวงศ์ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. ทนงศักด์ิ  ทองแกว้ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. ปัญญา ชะบา ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต.หญิง สุประภา  ออ่นน้อม ปทส กก.5 บก.ปทส.
จ.ส.ต. วรีศักด์ิ หวงัหลี  ปทส กก.5 บก.ปทส.
จ.ส.ต. ณรงค์ศักด์ิ สุดเพชร ปทส กก.5 บก.ปทส.
จ.ส.ต. สุระชัย สิบแอง ปทส กก.5 บก.ปทส.
จ.ส.ต. สวสัด์ิ ดีทอง ปทส กก.5 บก.ปทส.
จ.ส.ต. กฤษฎา สิงหอ์นิทร์ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ส.ต.อ. ช านาญ ค าทอง ปทส กก.5 บก.ปทส.
ส.ต.อ. เชาวลิต อนิทรทัศน์ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ส.ต.อ. ประกาศิต ฤกขะวฒิุกลุ ปทส กก.5 บก.ปทส.
พ.ต.ท. สุทธนิันท์ คงแช่มดี ปทส กก.5 บก.ปทส.
พ.ต.ท. นพชัย อนิทรแกว้ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท. พเิชฐ ปรีชาภรณ์ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ค านึง เม่งช่วย ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท. ปรุฬห์ สุวรรณเทียบ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ท. อทุัย สอนทุย ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.ต. วชัระ พฒัน์ทอง ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. ศรัณยพ์จน์ ทักษิณเตชกลุ ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. ไพฑูรย์ เกษหอม ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. วชิระ ลิกขะไชย ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. สมมิตร หม่อมนวล ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.อ. ภครพล ศิริวฒิุกะประภา ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. ทนงศักด์ิ  ทองแกว้ ปทส กก.5 บก.ปทส.
จ.ส.ต. นิพล นวลศรี ปทส กก.5 บก.ปทส.
 พ.ต.อ.  วชัรินทร์  พสิูทธิ์ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 พ.ต.อ.  อศัฐา  จารุกานนท์ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 พ.ต.ท.  สิริณัฐ  ศิรบุญภาคย์ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 พ.ต.ท.  ไพทูรย์  ค านึง ปทส กก.6 บก.ปทส.
 พ.ต.ท.  ประดิษ  ชาวพงษ์ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 พ.ต.ต.  ประวทิย์  แตงอดุม ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ร.ต.ท.  สมภพ  ตรงต่อกจิ ปทส กก.6 บก.ปทส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

 ร.ต.ท.  พนมพร  พงศ์พพิฒันพนัธุ์ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ร.ต.ท.  เบญจพล  ภริูวทิย์ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ร.ต.ท.  บุญทอง  เครือแกว้ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ร.ต.ท.  นิคม  สังฆรัตน์ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ร.ต.ท.  ธรีพนัธุ์  หมัพานนท์ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ร.ต.ท.  สุวทิย์  ทองเหมือน ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ร.ต.ท.  ละอองดาว  แพรไพลิน ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ร.ต.ท.  อนันท์  เอยีดพวง ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ร.ต.ท.  เกยีรติศักด์ิ  ออ้งสุพานิช ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ร.ต.ท.  เอกชัย  ขนัแกล้ว ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ร.ต.ต.  ธชัชัย  จนัทรา ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ร.ต.ต.  เถลิงศักด์ิ  จนัทศรี ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  ชิษณุชา  สะมะเหตุ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  พงษ์ศักด์ิ  ด้วงด า ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  ธรัีชกฤติ  แกว้ขาว ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  วรีะ  สุวรรณพบิูล ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  เจนณรงค์  สถติด ารงกลุ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  โสพล  ซุ่นผอม ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  ณัฐพงศ์  บอเน๊าะ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  มูฮัมหมัดอาซาน  จาแม ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  สุภาพ  ศรีวะปะ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  สรรเสริญ  ขาวข า ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  อ านาจ  มุณีสวา่ง ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  ณกรณ์  กมัลาศสถติ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  ประสิทธิ์  ทองอนิทร์ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  นิรันดร์  ธรรมรักษา ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  ประสิทธิ์  บุญอนิทร์ ปทส กก.6 บก.ปทส.
ด.ต.หญิง มณีรัตน์  ทูลตะคุ ปทส กก.6 บก.ปทส.
ด.ต.หญิง สุรางค์ศรี  ขนุวงัห์ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต. วรัิตน์  อนิทร์กลับ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  วเิชียร  สุกใส ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต. สุวฒัน์  แสงอทุัย ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  ฉตัรไชย  พร้อมมูล ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  เสถยีร  ขาวสุริจนัทร์ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  เสรีย์  แกว้ขาว ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  เสริมศักด์ิ  สีทอง ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  สมยศ  จนัทร์คง ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  พเิชฐ  เพช็รเรือนทอง ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  ปิยะ  เสียงดัง ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  มนูญ  อนิทมณี ปทส กก.6 บก.ปทส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

 ด.ต.  ปราโมทย์  ศรีโรจน์ ปทส กก.6 บก.ปทส.
 ด.ต.  อนุกลู  เซ่งล่าย ปทส กก.6 บก.ปทส.
 จ.ส.ต.  ทวชิ  สุวรรณเดชา ปทส กก.6 บก.ปทส.
 จ.ส.ต.  กติติวฒัน์  สมเพชร ปทส กก.6 บก.ปทส.
ร.ต.ต. อร่ า แสงกลุ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. อาคม บุญประการ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. ทศพล อภวินัท์ ปทส กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. บัณฑิต ชุมศรี ปทส. กก.1 บก.ปทส.
ด.ต. สุนทร บุขนุทด ปทส. กก.1 บก.ปทส.
พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ บ ารุงสวสัด์ิ ปทส. กก.2 บก.ปทส.
พ.ต.ท. นิพนธ์ พลเดช ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ ศรีพรหมมา ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ต. ส าเริง ศรีนวล ปทส. กก.2 บก.ปทส.
ด.ต. วเิศษศักด์ิ ดวงจร ปทส กก.2 บก.ปทส.
ร.ต.ท. บุญส่ง สัตยณรงค์ภรณ์ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ท. มนตรี มีศรี ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. สาคร ศรีปรุ ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ต. วรีพงษ์ คงสูงเนิน ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต. ธรีะวฒัน์ ชาวนาหว้ยตะโก ปทส กก.3 บก.ปทส.
ด.ต.หญิง สายฝน สินพรหม ปทส กก.3 บก.ปทส.
ร.ต.ท. วทิยา สารมะโน ปทส กก.4 บก.ปทส.
ร.ต.ท. กติติพศ คงสูงเนิน ปทส กก.4 บก.ปทส.
ด.ต. ไพฑูรย์ เกษหอม ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. วชิระ ลิกขะไชย ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. สมมิตร หม่อมนวล ปทส กก.5 บก.ปทส.
ร.ต.อ. ภครพล ศิริวฒิุกะประภา ปทส กก.5 บก.ปทส.
ด.ต. ทนงศักด์ิ  ทองแกว้ ปทส กก.5 บก.ปทส.
จ.ส.ต. นิพล นวลศรี ปทส กก.5 บก.ปทส.
พ.ต.อ. พฤทธพิงษ์ ประยรูศิริ บก.รฟ.  -

พ.ต.อ. กมล เหรียญราชา บก.รฟ.  -

พ.ต.อ. นิตินันท์ เพชรบรม บก.รฟ.  -

พ.ต.อ. ราชธรรม จติธรรมมา บก.รฟ.  -

พ.ต.ท. นิธศิ บุญเมฆ บก.รฟ.  -

พ.ต.ท. กติติ กล่ินสังข์ บก.รฟ.  -

พ.ต.ท.หญิง ณัฐภสัสร เนือ่งนุช บก.รฟ.  -

พ.ต.ท. จรัีณกติต์ิ พนัธเ์ขยีว บก.รฟ.  -

ร.ต.ท. เลอศักด์ิ พเิชษฐไพบูลย์ บก.รฟ.  -

ร.ต.อ.หญิง สุธาสินี นวลกิ้ม บก.รฟ.  -

ร.ต.ท. ยศวร์ี รักธง บก.รฟ.  -

ร.ต.ท.หญิง สุพรรณษา สัวรัมย์ บก.รฟ.  -



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. กศุล ไชยชนะ บก.รฟ.  -

ด.ต.หญิง ปัญจนิตต์ สุคนธสิงห์ บก.รฟ.  -

ร.ต.ท. ไชยรัตน์ มากมี บก.รฟ.  -

ด.ต.หญิง ณัชฐิดากานต์ รัตนติสร้อย บก.รฟ.  -

ร.ต.ท. วรัิช ฤทธเิดชะ บก.รฟ.  -

ร.ต.ต. บุญชู พรรณกล่ิน บก.รฟ.  -

ด.ต. เฉลิมชัย กรรณภติู บก.รฟ.  -

ด.ต. จลุพจน์ ฉ่ าพพิฒัน์ บก.รฟ.  -

ร.ต.ต.หญิง เกษณี น้อยเล็ก บก.รฟ.  -

ด.ต.หญิง ภาขวญั ธาราฉตัร บก.รฟ.  -

ร.ต.ต.หญิง อมัพร เดชประยรู บก.รฟ.  -

ร.ต.ต.หญิง สนทิพย์ ศุขเกษม บก.รฟ.  -

ด.ต.หญิง พฐิชญาณ์ โชควรเลิศธนนท์ บก.รฟ.  -

ด.ต. นิตย์ อนิทร์ประเสริฐ บก.รฟ.  -

จ.ส.ต.หญิง วชัรา ช้างน้อย บก.รฟ.  -

พ.ต.อ. บุญรอด องักาบ บก.รฟ. กก.๑ บก.รฟ.

พ.ต.ท. เสกสรร จนิดาพรรณ บก.รฟ. กก.๑ บก.รฟ.

พ.ต.ท. ราชศักด์ิ ดีดอม บก.รฟ. กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.อ.หญิง ศุทินี เชยปัญญา บก.รฟ. กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ต.หญิง ทัศนา จอกแกว้ บก.รฟ. กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต.หญิง ละมัย วงษ์โม้ บก.รฟ. กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. สมบูรณ์ จนีค า บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. สุทธรัิกษ์ ทองอุ่น บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต.หญิง ปรีดา หนูพฒัน์ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

พ.ต.ท. มนัสเวท ทองอิ่ม บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

พ.ต.ท. ผล เจริญผล บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.อ. จอมประสาน นาคภู่ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ประกาศชัย แกว้กา่ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. สุวรรณ์ ภูภ่ริมย์ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ทอง ค าแพงสี บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท.หญงิ ปราณี บุษบงก์ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ณรงค์ บัวเทศ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. กริสน์ ล้ิมประเสริฐ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. เดชา เวยีงอนิทร์ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ต. มานัส เกรียงสุวรรณ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ต. มาโนช ดีจริง บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ต. ศิริชัย บุญมี บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ต. ภิญโญ รงค์ทอง บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ต. ชาติชาย โจย่สา บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ต. สมนึก เอี่ยมอิ่ม บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต.หญงิ สุพัตรา มานะกจิ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ต. ชยุต ศรีชมภู บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ต. ชัยพร หนูมาน้อย บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ต. ไพศาล อนัสนธ์ บก.รฟ. ส.รฟ.อยธุยา

ด.ต.หญงิ วงเดือน ศรีภาพ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. ธวชัชัย สุระชิต บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. โสภณ กองโฮม บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. จิรศักด์ิ แจง้พรมมา บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. สายทอง ชินพะวอ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. สมพร แกว้กอง บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. ชลิต จนัทรชยากร บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. คมกฤษ อาหาสิเม บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. อาคม แสงส่ง บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. นพดล ปัดภยั บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. สิทธิ เสาเอก บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. ปิยะ พลโยธา บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. สุทธิ นราพทิักษ์ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. กิตติ ตรงคง บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. สุริศักด์ิ แกว้คูณ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. มนตรี จนัทร์เจริญ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. มนตรี ธรรมศรี บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. สมควร ปัน้กนัอนิทร์ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. ธนกฤต เขยีวหวาน บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. ปรีชา พดุดวง บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. ปัณณ์วชิญ์ สร้อยปลิว บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. วมิล ฤทธยิา บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. นิยม ค าแสนราช บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. สืบศักด์ิ คันธะคง บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. พิทักษ์ พจนะแกว้ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

จ.ส.ต. ณัฐดนัย ดัสกรพาณิชย์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่

ด.ต. เสด็จ เคนเหล่ือม บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. วลัิย ทองวงสา บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ.

พ.ต.ท. อดิศัย สุภทัโรภาสพงศ์ บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. จารุวฒัน์ ทองยนื บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. นิรุติ ชินาวงั บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. เสกสรร จรรยามัน่ บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ อยู่พฒันา บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. นิโรจน์ เพง็กระโจม บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. สุภาพ บุญสมพงษ์ บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. สนัน่ บุญส่ง บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ณัฐฐ์นนท์ จรรยาเลิศ บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. วชัรินทร์ โคกาอนิทร์ บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. โรจนินทร์ จนัทร์ศรี บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ต. สมชาย อู่ไทย บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. นิติพฒัน์ กติต์ิกาฬภกัดี บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. สิงห์ กล่ ากลาง บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. นพศัณัชพนัธ์ พุม่รส บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. ฐาปกรณ์ บุษบา บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. มานพ ศิริเวช บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. ท๊อป โกทัน บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต.หญิง อรอนิทร์ เกดิมัน่ บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต.หญิง ณภทัร ช่วยยา บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต.หญิง ธนพร แกว้มาลา บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต.หญิง วมิลรัตน์ ทิพวรวมิล บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท.หญิง บุญธรรม หรัิญ บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ยทุธพนัธุ์ ค าแกว้ บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. อษัฎายธุ ทองสวรรค์ บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. แสงเพชร ศิริบูรณ์ บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. วฒัน์ ยอดค า บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. สุชาติ ประดิษฐ์อ าไพ บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. ประสิทธิ์ พรหมเดช บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. ถวลิ ชั่งแสง บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. อนุกรณ์ สิทธิ บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ปรัชญา เศรษฐ์พงศกร บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบรีุ กก.1 บก.รฟ.

ร.ต.ท. นนทชน ญาติบรรทุง บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ไพโรจน์ เกดิเนียม บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. นพพร เกดิโภคา บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. ประกอบชัย เพญ็บุญ บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ต. ภานุพงศ์ ปานนาค บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ด.ต. กมล นุชรุ่งเรือง บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. จ ารูญ ส่อสืบ บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

พ.ต.ท. ภาคภมูิ เดชะเรืองศิลป์ บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ธนู ทิพวารี บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบุรี กก.๑ บก.รฟ.

พ.ต.อ. ธนัญชัย เพยีรช่าง บก.รฟ. กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.อ.หญิง นวลจฑุา เสือเพชร บก.รฟ. กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. ศิรวชิญ์ เปีย่มเสถยีร บก.รฟ. กก.2 บก.รฟ.

ด.ต.หญิง บงกชรัตน์ อารี บก.รฟ. กก.2 บก.รฟ.

ด.ต.หญิง สุภา ศุภษร บก.รฟ. กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ฐิติวฒิุ นามเทือง บก.รฟ. ส.รฟ.อยธุยา กก.๒ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ชยนัน เทีย่งน่วม บก.รฟ. ส.รฟ.อยธุยา กก.๒ บก.รฟ.
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ร.ต.ท. สุเทพ แกว้สระแสน บก.รฟ. ส.รฟ.อยธุยา กก.๒ บก.รฟ.

ร.ต.ท. วชิา กอ้นรัตน์ บก.รฟ. ส.รฟ.อยธุยา กก.๒ บก.รฟ.

ร.ต.ท.หญิง ประทุมวนั ไร่รัตน์ บก.รฟ. ส.รฟ.อยธุยา กก.๒ บก.รฟ.

ร.ต.ต.หญิง ธนัยนันท์ สมสุขสวสัด์ิ บก.รฟ. ส.รฟ.อยธุยา กก.๒ บก.รฟ.

ด.ต. สมพทุธ์ ไพรบึง บก.รฟ. ส.รฟ.อยธุยา กก.๒ บก.รฟ.

ด.ต. วลัลภ บุญชู บก.รฟ. ส.รฟ.อยธุยา กก.๒ บก.รฟ.

ด.ต.หญิง ธญันันท์ ช่องสาร บก.รฟ. ส.รฟ.อยธุยา กก.๒ บก.รฟ.

ด.ต. ศิริชัย คชพนัธุ์ บก.รฟ. ส.รฟ.อยธุยา กก.๒ บก.รฟ.

ด.ต.หญิง รมิตรา ป้อมจตุัรัส บก.รฟ. ส.รฟ.อยธุยา กก.๒ บก.รฟ.

ส.ต.อ. สิทธโิชค สีแดง บก.รฟ. ส.รฟ.อยธุยา กก.๒ บก.รฟ.

ส.ต.อ.หญิง เมทินี หนิรามัญ บก.รฟ. ส.รฟ.อยธุยา กก.๒ บก.รฟ.

ร.ต.ท. กฤษฎา น้อยลา บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ท. สุรัตน์ ไชยมา บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ท. กฤษณะ โตเอี่ยม บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ท. เดชาวตั เกษหอม บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ปรีชา ทองอุ่น บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ธานินทร์ อปุถมัภ์ บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ถวลัณ์ แจง้อิ่ม บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ต. สมเกยีรติ นามวงศ์ บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ต. นิมิตร เหลืองอร่าม บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ต. วเิชียร พดุแกว้ บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ต. วศิษฐ์ เพง็เลิศ บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. ยทุณา ล้ีสกลุ บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต.หญิง กนินารี พาริก บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. ดิเรก ทองลักษณ์ บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. สมพล ทองเสม บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. ณเดชน์ ดาวงาม บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. สมหมาย โสภา บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. ณัฐพงศ์ ค าแปง บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. วรียทุธ ริมสีม่วง บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. ธนพฒัน์ มฤธากร บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. ชาญฤทธิ์ แยม้โชติ บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. อ านาจ นิลสุพรรณ บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. พร้อมพงษ์ มหาโพธิ์ บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. สกล ไชยฤทธิ์ บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. มานัด คงสัมมา บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. ภานุพงศ์ เผ่าม่วง บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. ชวชัย มากกญุชร บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

จ.ส.ต. ธวฒัชัย ราชคม บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ท. สุชาติ ศรีโสภณ บก.รฟ. ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.
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พ.ต.ต. สมพงษ์ เอกวฒั บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ร.ต.อ. เสวก ข าขาว บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ร.ต.ท. พงษ์พนัธ์ ไพรศรี บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ร.ต.ท. กจิจา จนัทาทับ บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ร.ต.ท. อคัรเดช วงศ์หมืน่ บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ร.ต.ท. ธนวตั พนัธรีุ บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ร.ต.ต. ศิรพงศ์ แบบวา บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ร.ต.ต. กฤษณะ นิลกลัด บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ร.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ ค าเสน บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ร.ต.ต. ศุภกจิ รู้ชอบ บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ร.ต.ต. สวา่ง ภูพุ่ม่ บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ร.ต.ต. ธวชั รุ่งนาค บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ร.ต.ต. สมัคร น้อยศิริ บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ร.ต.ต. ธนายตุ โมรารักษ์ บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ร.ต.ต. สินชัย เจริญเผ่า บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต. เชษฐา คณานันท์ บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต. ณัฐพล จนัทร์ต๊ะฝ้ัน บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต. ศรวสั พนูมา บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต.หญิง วรรณพร จนัทร์กลัด บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต. อบุล ทิมาศาสตร์ บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต. วรวธุ กล่ าแกว้ บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต. ณัฐวฒัน์ แกว้ศรีรัตน์ บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต. ธรีะพงษ์ หลวงเทพนีวนั บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต. สมศาสตร์ วนัดี บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต. พรชัย   สุภา บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต. สัมพนัธ์ มิง่บุญ บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต.หญิง ผกามาส คล้ายพนัปี บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต. ประชิต ทะสา บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต. กรวชิญ อนิมณเทียร บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต. ชารี ด่านตระกลู บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ด.ต. ธรีนันท์ เลิกจิ๋ว บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

จ.ส.ต.หญิง พรรณี ทับทอง บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

จ.ส.ต. ศุภกร สมฤทธิ์ บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

ส.ต.อ. ศิริชัย ศรีบุญจนัทร์ บก.รฟ.  ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 

พ.ต.อ. คมกฤช สุขไทย บก.รฟ. กก.3 บก.รฟ.
พ.ต.ท. นิวติั สุวรรณสิงห์ บก.รฟ. กก.3 บก.รฟ.
พ.ต.ท. จกัรแกว้ แกว้คงยศ บก.รฟ. กก.3 บก.รฟ.
ร.ต.ท. บุญน า แกว้ไทย บก.รฟ. กก.3 บก.รฟ.
ร.ต.ท.หญิง นารินทิพย์ อาด า บก.รฟ. กก.3 บก.รฟ.
ร.ต.ท. เยื้อน ศรแกว้ บก.รฟ. กก.3 บก.รฟ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต.หญิง สุนทรี เรืองฤทธิ์ บก.รฟ. กก.3 บก.รฟ.
จ.ส.ต.หญิง อษุา มะเด่ือ บก.รฟ. กก.3 บก.รฟ.
ส.ต.อ.หญิง สุภาพร เขยีวช่วย บก.รฟ. กก.3 บก.รฟ.
พ.ต.ต. ธาม ลอยสะเทือ้น บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ต. สันติ บรรจง บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ท. อกฤษณ์ ศรีสอน บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ธนกร เขยีวน้อย บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ชวน ศูนยคุ้์ม บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ต. ชัชวาลย์ ยอดบุญนอก บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ต. ชาญยทุธ ทึกทา บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ต. วชัรินทร์ หลังยาหน่าย บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. แสงอรุณ นิยมเดช บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. ส่าโผน สนเส็ม บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. วริิทธิ์พล นฤดีศรีอทุัย บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. ไพทูรย์ ฟกัแกว้ บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. วรีะ แฝงจนัดา บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. สิทธพิร สองเมือง บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. นฤชิต เจริญเจษฏา บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. พนัธ์ ทองรอด บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. วนัชนะ หะยสีะแลแม บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. สะมะแอ สะเตาะ บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. มนู เผ่าจนัทร์ บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. สหรัฐ เดชมาก ณ พทัลุง บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต.หญิง สุดารัตน์ สัตยาบรรพ บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. เกรียงศักด์ิ จนัทรัตน์ บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. สิริรัฐ จติพสิิฐ บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. สัญญา ภูเ่อี่ยม บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

จ.ส.ต. วสุิทธิ์ กนัตังกลุ บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

จ.ส.ต. จกัรกฤษ สายสมุทร บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

จ.ส.ต. พดิา มะรือสะ บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

จ.ส.ต. วรัิตน์ บ าราญ บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

พ.ต.ต. วรพงศ์ กล่อมสกลุ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.อ. ไกรศร บุญล้ า บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ประเสริฐ เดชภมูิ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ท. วรีะพล เซ่งเจริญ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ท. รุชาญ พรุิณกาญจน์ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ท. กอ่เกยีรติ มหาทรัพย์ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ญาณพฒัน์ แสงสุริย์ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ท. จ าเริญ สินธพ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ฐิติ สิงหบ์ุตร บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ชาญชัย ใหม่ละเอยีด บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ต. เกษมสุข ไชยวงศ์ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ต. ไพทูร สร้อยโสภี บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. สมพงศ์ บุญอริยวฒัน์ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. บ ารุง ยอดด าเนิน บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. ช านาญ เปล่ียนนุช บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. อ านวย เกดิกญุชร บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. สาโรจน์ เอยีดสกลุ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. เสน่ห์ ศรีชมพู บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. ชาญกมล ดีหนู บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. อคัรวฒัน์ ประจกัษ์หรัิญ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. พพิฒัน์ มีชะนะ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. เดชเกตุฤทธิ์ พุม่โต บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. ไทยรัฐ โสระเสาว์ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. อารีย์ มูเ่กม็ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. ณรงค์ มีสุข บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. เสกพล รัตนพนัธุ์ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. วนัชัย สุวรรณวงศ์ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. จริะศักด์ิ ช่วยทัพ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. ปรีชา เหล่าพทิักษ์พงศ์ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. สมประสงค์ เพง็เจริญ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. ลิขติ หนูไชยแกว้ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. อดุมชัย ศรีกาญจน์ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ เรืองยิ่ง บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. ประเสริฐ ช านาญแป้น บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. นคร แกว้เนิน บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. อสิระ พทุธสุภะ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. สมรส ชัยฤกษ์ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. สมบัติ ศิริบุญ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. สมเกยีรติ ทัพพนุ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. จตุรงค์ นวลเอยีด บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. สุรศักด์ิ วุ่นชุม บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

จ.ส.ต. วรัิตน์ ชูเนียม บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

จ.ส.ต. นพดล ด าแกว้ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

จ.ส.ต. ปรีชา สุขรัตน์ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

จ.ส.ต. ปราโมทย์ พลทอง บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

จ.ส.ต.หญิง อญัชนา เสริมบุญส่ง บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ส.ต.อ. สมพร ศรีสุวรรณชนะ บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ส.ต.อ.หญิง ชนัญภคั แกน่ทอง บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

ส.ต.อ.หญิง วภิาวรรณ บุญโยม บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. พนมน้อย ทิพยล์าย บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ไชยณรงค์ บรรจงสุทธิ์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ธวชั ธรรมโชตัง บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ประวทิย์ การปลูก บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ร.ต.ท. บุญรวม รักเถาว์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ร.ต.ท. มาโนช ศิริวงษ์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ชวลิต ปล้องพนัธ์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ร.ต.ท. กลุเดช ทองเมือง บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ร.ต.ต. มงคล มาสันเทีย๊ะ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ร.ต.ต. จารุโรจน์ คงอยู่ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ร.ต.ต. ลัทธิ แกว้พลิา บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ร.ต.ต. ลิขติ พฒุวจัน์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. มรกต ฉนัทกลู บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. จกัรภทัร แกว้ใจจง บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. อ านาจ เกา้ซ้วน บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. ดนัย หมัดหร๊ะ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. เปรม เกตรักทอง บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. วทิูรย์ จนัทร์บาลใจ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. นเรศ ไชยเทพ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. อนุชา จนีคร้าม บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. สมชัย คงแสงวธุ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. ประยรู สุขบัวแกว้ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. เอกชัย เอกธติิพงศ์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. สันติ ปานด ารงค์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. จกัรกฤษณ์ มีแต้ม บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. เอกราช สรประสิทธิ์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. สุรศักด์ิ วุ่นชุม บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสงฯปฏบิติัราชการ ส.รฟ.หาดใหญ่ฯ

ด.ต. บัญญัติ เพชรรัตน์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. อดินันท์ เหมสลาหมาด บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. พงศธร เลาหวริิยานนท์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. เปล่ียน เกตรักทอง บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. พทิักษ์ แกว้สม บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. นุกลู ปาโต บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. ดลเหลาะ ลีเฮ็ม บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. อารัญญู ทองพลู บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. เติมเต็ม กตีา บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. ยงยทุธ กง้วตัร์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. พรอารักษ์ ไชยแค บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. สราวธุ เกื้อสกลุ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. ดนัย หมัดหร๊ะ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมหวงั จนัทอง บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. ญัติกร แผ่เต็ม บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. พยนตร์ หนูสงค์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต. ยอด พานทอง บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ด.ต.หญงิ สมลักษณ์ โกศล บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

จ.ส.ต. วชัรพล จนัทะเมธี บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

จ.ส.ต. เตชทัต เทียมเท่าเกดิ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

จ.ส.ต. อดุร เกดิแสงสุริยงค์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

จ.ส.ต. อบิหรอน ขนุหลัด บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

ส.ต.อ. ชนุดม เจี้ยนเซ่ง บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รฟ.

พ.ต.อ. สมเกยีรติ  เฉลิมเกยีรติ บก.รฟ.  กก.4 บก.รฟ.

พ.ต.ท. พฒันชัย ภมรพบิูลย์ บก.รฟ.  กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.อ.หญิง รัตนา อตุมะวงศ์ บก.รฟ.  กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. กอบศักด์ิ โฆสิต บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

พ.ต.ท. สุรชัย สีมุเทศ บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. วชัรชัย ภาคมฤค บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. สุวทิย์ เพชรสุวรรณ บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ภริมย์ อยู่ละออ บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. สุธา ทองนิม่ บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. วนิัย โมรา บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ บุญสอน บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ณรงค์กร ไพรินทราภา บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ต. ชัยสิทธิ์ สิงหค์ะนอง บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ต. สกลุเกยีรติ โจซ้ิม บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ต. ชอบ พุม่สวาท บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ต. สุรศิลป์ ศุภโครต บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ต. ปิติพงษ์ พึง่ขนุทด บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ต. วเิชียร สุขกจิ บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ต. วรางกรู รักธง บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. โกศล กลัณา บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. วชิิต ต้องกระโทก บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. เอกพงศ์ เหมันต์ บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. อดิเรก จลุพนัธ์ บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. พงศ์ศิลป์ ขาววมิล บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. พฒันศักด์ิ เชียงสิน บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. อนันต์ วงษ์ประพนัธ์ บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. ณรงค์ บูรณบุตร บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. โฆษิต ทิมทับ บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. เชษฐา สาจุ้ย บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. ราเมศ การณ์เมือง บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.หญิง สุมิตรา ดวงวเิชียร บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต.หญิง ปุณยะรัตน์ ไชยวาปีราวรรณ บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต.หญิง บุณยรัตน์ มีเพชร บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.

จ.ส.ต. ณฏธพงษ์ ลุนนี บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.

จ.ส.ต. สุริยนต์ พรหมมูล บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.

จ.ส.ต.หญิง ทัศวรรณ อดุมศิลป์ บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.

จ.ส.ต.หญิง อนิทิรา อสุ่าหดี์ บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ยญัญะจนัทร์ บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.

ส.ต.ท. ฐิติพล ไมโภคา บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.

พ.ต.ต. วสุวตัน์ โชติช่วง บก.รฟ. ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ชลธนิตย์ ภสูมศรี บก.รฟ. ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ปัญญา สินธเุสน บก.รฟ. ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ต. สุเทพ สุขยิ่ง บก.รฟ. ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. พภิพ พึง่รุ่ง บก.รฟ. ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. อรรณพ วงัขนาย บก.รฟ. ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. หฏัฐโชค สมบูรณ์ บก.รฟ. ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. ทศพร จนัทร์ภกัดี บก.รฟ. ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. อนุชา ปะการะสัย บก.รฟ. ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ปรีชา ศรีใส บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. จรัล ศรีทอง บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. จตุรงค์ นิธากรณ์ บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ณรงค์ เรืองศรี บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. พชิัย ถนิแพ บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. สมชาย นาแหยม บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท.หญิง นันทวรรณ ประกอบแกว้ บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ต. อนุรักษ์ จนัทร์ศิริ บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ต. วฒิุพงษ์ ฉตัรพรมราช บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ต. คงฤทธิ์ ศรีทุมมา บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ต. นิวสั ข าสอาด บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. วโิรจน์ เอี่ยมวลัิย บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. ธนวฒัน์ ขนุอนิทร์ บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. ชินบัญชร ผุยศรี บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. ณรงค์ รังอสิริยะกลุ บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. นิคม อนิทรมณี บก.รฟ. ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

พ.ต.อ. ฐากรู นิม่สมบุญ บก.รฟ. กก.๕ บก.รฟ.
พ.ต.ท. สุวรรณ์ อุ่นอนันต์ บก.รฟ. กก.๕ บก.รฟ.
พ.ต.ท. จริประภาพ สุทธปรีดา บก.รฟ. กก.๕ บก.รฟ.
ร.ต.อ.หญิง สมหมาย ภูศ่าสตร์ บก.รฟ. กก.๕ บก.รฟ.
ด.ต.หญิง ศรีนวล อาจญาทา บก.รฟ. กก.๕ บก.รฟ.
ด.ต.หญิง นวภรณ์ บุญรอด บก.รฟ. กก.๕ บก.รฟ.
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ด.ต.หญิง สาลินี ร่มศรี บก.รฟ. กก.๕ บก.รฟ.
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ สิทธใิหญ่ บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ณรงค์ ละครชัย บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ด ารงค์ เอื้อนกิ่ง บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ประพนัธ์ ศรีส าราญ บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ธนทัต เขม็โคกกรวด บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. นิพนธ์ พมิพภ์ธูร บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. สมหวงั ฤกษ์งาม บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ประสิทธิ์ พทิักษ์ บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. วชิัย สุขเกษม บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. บุญผัน โฮมราช บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ กระทุม่เขตต์ บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ต. พชร วฒันะ บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ต. วโิรจน์ ลาดกระโทก บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ต. จอน พปุระมาณ บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ต. บุญธรรม เดโช บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ต. เสนาะ วเิศษวงษา บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. ประกาย อภญิ บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. ประเสริฐ ดวงตา บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. สุพจน์ ทองโสม บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. สุวทิย์ ยงพะวสัิย บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. ณัฐคม คุณพรม บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. ประวติั เกยีรตินอก บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. โกสินทร์ มะลิวงศ์ บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. ชาร์คริสส์ สังวรีะ บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. ศุภกจิ อนิทโส บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. เจริญ ธญัญานนท์ บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. ชาญชัย ชื่นชมน้อย บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. จริวฒัน์ ธรรมธรุะ บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. กติติ กล่องพดุซา บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต.หญิง อภนิันทนา สังวรีะ บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต.หญิง สุดาทิพย์ ต่อโชติ บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต.หญิง สุชัญญา จนัทร์ยิ้ม บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต.หญิง เสาวภา อดุรเสถยีร บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.๕ บก.รฟ.

พ.ต.ท. กนัตภณ พึง่สังข์ บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. รัตนชัย มณีเนตร บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. สนิท มาลัยหอม บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. มนตรี สีหาพงษ์ บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ประสพโชค กลุกลม บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. สุพติร กมิาวะหา บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ไพโรจน์ สุริยะงาม บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ปรัชศักด์ิ สาริกา บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. สิงหท์อง ชาวสวน บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ต. โกภกัดี สุวรรณธวชั บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ต. สมพงษ์ นาคณรงค์ บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ต. ไพฑูรย์ เพชรคง บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ต. สุรศักด์ิ ฉายมงคล บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. ภาสวฒัน์ ปาโส บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. วชัระ ฦาก าลัง บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. วฒันะชัย มากมี บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. ศักดา พนัธยงุ บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. วชัระ สาธจุรัญ บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. พนม ศรีมูล บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. สมชาย สงวนทรัพย์ บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. ธนกฤษ นาชัยเพชร บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. สุทธา บูชาพฒัน์ บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. ไพศาล จ าเป็น บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. นาวนิ บัวสอาด บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. ปัญญา ฝอยทอง บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.๕ บก.รฟ.

 ร.ต.ท. รัฐนันท์ ภชูะล้ า บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. สมชาย สีดายา บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ชรัณ ไชยธงรัตน์ บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท.หญิง ประทุมวนั ไร่รัตน์ บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. สมบูรณ์ วารี บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ อนิทรโชติ บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ชาญชัย ภาคอนิทรีย์ บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. สมาน ศักด์ิดาเดช บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. จ าเนียร โพธขิ า บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. ณรงค์ จลุขนุทด บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท.  ชัยชาญ วชัรินทร์รัตน์ บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ท. สมสดี สุทธปิระภา บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ต. จลุเวส ธสิงค์ บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ร.ต.ต. ประเทือง ร่วมจติร บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. ถวลิ วรพฒันา บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. เกยีรติกร เรืองอไุร บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. ณัฎฐ์ ลีนาราช บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. ประยทุธ โพธิ์เหลือง บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต.  มานะ วเิชียรลม บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. สุนัน จนีเทียะ บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต. นพดล เทพมณี บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.หญิง วงเดือน สุระเสน บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

ด.ต.หญิง ธนัยธรณ์ เปดี บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

จ.ส.ต. ธนภณ ชัยชุมพล บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

จ.ส.ต. ไพศาล สาระศรี บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ.

พ.ต.อ. ต่อศักด์ิ สารีรัตน์ บก.รฟ. ฝอ.บก.รฟ.

ร.ต.อ. ปัญญาวฒัน์ เพยีสุริวงษ์ บก.รฟ. ฝอ.บก.รฟ.

ร.ต.ท. เจริญ เล่ือนแกว้ บก.รฟ. ฝอ.บก.รฟ.

ด.ต.หญิง จรินทร์ บัวขาว บก.รฟ. ฝอ.บก.รฟ.

ร.ต.ท. สถาพร มุสิกพงศ์ บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ.

ร.ต.ท. จตุรงค์ ไสยโยธา บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ณัฐดนัย ลอยคลัง บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ.

ร.ต.ต.หญิง เพลิน บุปผา บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ.

ด.ต. อภสิิทธิ์ เยน็ประโคน บก.รฟ. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ.

ด.ต.หญิง ณัฐธนันท์ ทวธีนะพร บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบรีุ กก.1 บก.รฟ.

ด.ต. ลีลวฒัน์ มาดีบอง บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบรีุ กก.1 บก.รฟ.

ร.ต.ท. สมชาย มีรอด บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ.

ร.ต.ท. ไพรวลัย์ เถรปัญญา บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ.

ร.ต.ท. สุธชิัย ธริาช บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ.

ร.ต.ท. สันติ ฤทธิ์มังกร บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ.

ร.ต.ท. สนัน่ บุญส่ง บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ.

ร.ต.ท. สมชาย ตะลุวรรณ บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ.

ด.ต.หญิง พณิอษุา กลุกจิชัยไพบูลย์ บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ.

ด.ต.หญิง จงกลนี สวสัด์ิสุข บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ.

จ.ส.ต. สมเกง่ พรหมชนะ บก.รฟ. ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ.

พ.ต.ท. ธนกฤต อทิธมิีชัย บก.รฟ. กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ต. อดุลย์ นุสสะ บก.รฟ. ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ต. ค านึง เอกศิริ บก.รฟ. ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ท. เจริญ กาวจีนัทร์ บก.รฟ. ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ.

ร.ต.ต. เกษมสุข นราแกว้ บก.รฟ. ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ.

ด.ต. เจริญ ธญัญานนท์ บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ.

ด.ต. วชิระ มาลัยหอม บก.รฟ. ส.รฟ.อบุลราชธานี กก.5 บก.รฟ.

ด.ต.หญิง จนัทร์ สายทอง บก.รฟ. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ.

พ.ต.ท. ฤทธชิัย หล้าจนัทร์ บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ.

ร.ต.ท. อศัวนิ พร้อมสันเทียะ บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ.

ด.ต.หญิง สุกลัยา ทัพซ้าย บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ.

ด.ต.หญิง พชิญา ปัญเศษ บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ.

ด.ต.หญิง อารีย์ ดอนเส บก.รฟ. ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ.

ด.ต.หญิง วาราดา ลียากาศ บก.รฟ. กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ท. จ ารูญ ส่อสืบ บก.รฟ. ส.รฟ.ธนบรี กก.1 บก.รฟ.

ด.ต. สวสัด์ิ อนิทมุนี บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วฑูิรย์ เปลรินทร์ บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

จ.ส.ต. วรัิตน์ บ าราญ บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ส.ต.อ. ศุภณัฐ เขยีวประทุม บก.รฟ. ส.รฟ.หวัหนิ กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ท. สนิท สุวรรณาคม บก.รฟ. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

พ.ต.ต. ชาญศราวธุ แสงอรุณ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ท. สาระทิศ ไกรณรงค์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ท. เชาวลิต ปล้องพนัธ์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ต. ช านาญ บริสุทธิ์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. วรุิฬ บุญชู บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. สนัน่ บุญนา บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. วเิชียร สุกระมณี บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. ภวูนาท ชูเหลือ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ.

ด.ต. ณรงค์ สงสังข์ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ.

จ.ส.ต. พเิชษฐ์ ทิพวารี บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ.

ส.ต.อ. สานนท์ ขาวแท้ บก.รฟ. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ.

ร.ต.ท. จรัญ พรมศรี บก.รฟ. ส.รฟ.สุวรรณภมูิ กก.4 บก.รฟ.

ร.ต.ท. สุพจน์ บุญมาก บก.รฟ. ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. สุรศักด์ิ ชมศรี บก.รฟ. ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ.

ด.ต. วรดร วงเวยีน บก.รฟ. ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ.

พล.ต.ต. อตัชัย ดวงอมัพร บช.ส. บช.ส.
พล.ต.ต. ศรายทุธ พลูธญัญะ บช.ส. บช.ส.
พล.ต.ต. ปฏเิวธ จลิุนทร บก.อก. บก.อก.
พ.ต.อ. สุทธพิงศ์ แจง้อริยวงศ์ บช.ส. บช.ส.
พ.ต.อ. ศักยศิ์รา เผือกอ่ า บก.อก. บก.อก.
พ.ต.ท. สถติพร บุณยรัตพนัธุ์ บก.อก. ฝ่ายธรุการฯ
พ.ต.ท. วนิัย แช่มโชติ บก.อก. ฝ่ายธรุการฯ
พ.ต.ท.หญิง อนุสรา ชังช่างเรือ บก.อก. ฝ่ายธรุการฯ
พ.ต.ต. พรีะวทิย์ เปรมธนารักษ์ บก.อก. ฝ่ายธรุการฯ
พ.ต.ต. บันลือ งามสะพร่ัง บก.อก. ฝ่ายธรุการฯ
ร.ต.อ.หญิง ภทัรวรรณ ออ่นน้ าค า บก.อก. ฝ่ายธรุการฯ
ร.ต.ท.หญิง พฒันาวรรณ เกตุแกว้ บก.อก. ฝ่ายธรุการฯ
ร.ต.ท. วเิชียร ค้อชากลุ บก.อก. ฝ่ายธรุการฯ
ร.ต.ท. สมนึก ทิพยคู์นอก บก.อก.. ฝ่ายธรุการฯ
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ทุมจนี บก.อก. ฝ่ายธรุการฯ
ร.ต.ต.หญิง วภิารัตน์ รัศมีเกยีรติศักด์ิ บก.อก. ฝ่ายธรุการฯ
ร.ต.ต.หญิง วจันารัตน์ อกัษรศิริ บก.อก. ฝ่ายธรุการฯ
ส.ต.อ.หญิง วรัิลพชัร มาพวง บก.อก. ฝ่ายธรุการฯ
พ.ต.อ. จรีเดชน์ เหมจนิดา บก.อก. ยทุธศาสตร์ฯ
พ.ต.ท. พรีะพล ไชยอรรถ บก.อก. ยทุธศาสตร์ฯ
พ.ต.ท. พงศ์สวสัด์ิ หวลสันเทียะ บก.อก.. ยทุธศาสตร์ฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ กลุจติติพกัตร์ บก.อก. ยทุธศาสตร์ฯ
พ.ต.ท. สงกรานต์ วรรณทานะ บก.อก. ยทุธศาสตร์ฯ
วา่ที ่พ.ต.ต. ชาลี ตันวฒันเสรี บก.อก. ยทุธศาสตร์ฯ
ร.ต.อ. รวพีรรณ์ รักษามัน่ บก.อก. ยทุธศาสตร์ฯ
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ จนัทวเิศษ บก.อก. ยทุธศาสตร์ฯ
ร.ต.ท.หญิง ณิชกลุ ถอืแกว้ บก.อก. ยทุธศาสตร์ฯ
ร.ต.ท.หญิง กสัมาภรณ์ พนัธภ์า บก.อก. ยทุธศาสตร์ฯ
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง สุชีรา สายสังข์ บก.อก. ยทุธศาสตร์ฯ
ด.ต. แสงเสรีธรรม มาสุดใจ บก.อก. ยทุธศาสตร์ฯ
ด.ต. อรรถวทิย์ พวงศรีแกว้ บก.อก. ยทุธศาสตร์ฯ
ส.ต.อ. วรัิช ภะวงัคะพนิธุ์ บก.อก. ยทุธศาสตร์ฯ
ส.ต.อ.หญิง อาริตา ดวงแกว้ บก.อก. ยทุธศาสตร์ฯ
พ.ต.ท. รัชต์ทพงษ์ โพธิ์ชัยจตุภทัร บก.อก. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
พ.ต.ท. ศิริศักด์ิ พลูศิริ บก.อก. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
พ.ต.ต.หญิง อภษฎช์ญา นิม่นวน บก.อก. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
ร.ต.ท. วสัินต์ ดิสถาพร บก.อก. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
ร.ต.ท. ถนอม รักการธรรม บก.อก. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
วา่ที ่ร.ต.ต. ณัฐวฒิุ รุ่งขจรกล่ิน บก.อก. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
ด.ต.หญิง รัชนี พลูเจริญ บก.อก. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
ด.ต.หญิง บูรณี จ าเริญใหญ่ บก.อก.. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
ส.ต.อ.หญิง ธดิารัตน์ ตรีเดช บก.อก. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
วา่ที ่พ.ต.อ.หญิง ดุษฎี ตีรสมิทธ์ บก.อก. ฝ่ายงบประมาณฯ
พ.ต.ท.หญิง ปราณี ปัดตะคุ บก.อก. ฝ่ายงบประมาณฯ
พ.ต.ท.หญิง รุ่งฤดี แสงแกว้ บก.อก. ฝ่ายงบประมาณฯ 
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง จริยา พรมภกัดี บก.อก. ฝ่ายงบประมาณฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. ศุภศิษฎิ์ ศรีสวสัด์ิ บก.อก. ฝ่ายงบประมาณฯ
ด.ต.หญิง แสงวฒัณี อยู่เยน็ บก.อก. ฝ่ายงบประมาณฯ
พ.ต.อ. ปรีชา ไชยวฒิุ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
พ.ต.ท. รชฏ วจิารณกรณ์ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
พ.ต.ท. วชัรัศนิ์ จารุธรรมรัตน์ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
พ.ต.ท. กติติภพ อนุวงศ์วรเวทย์ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
พ.ต.ท. สุวจิกัขณ์ ธวชัชัยพนัธุ์ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
พ.ต.ท. ปฐมพงศ์ เขยีวค าจนี บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
พ.ต.ต. เสริมมิตร สุวรรณภมูิ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
พ.ต.ต. ประวทิย์ ทองจะโปะ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
พ.ต.ต. ฉตัรชัย เพชรปานกนั บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
พ.ต.ต. สมชาย เชาวนะ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ร.ต.อ. ณกฤตชัย เต้ียสุด บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ร.ต.อ. อคัรวชิญ์ ขวญัใจ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ร.ต.อ.หญิง สุวรรณา ศรวฒันา บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. พทิักษ์ บูขนุทด บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ร.ต.ท. สุรชัย รัตนรักษ์ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ร.ต.ท. ปรวทุ ภูท่อง บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ร.ต.ท. อธุร ชื่นจติร บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ ภริมย์ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ร.ต.ท. สุนทร สุรวทิย์ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ร.ต.ท. ศุภชัย ลามค า บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. ธนกร เพง็ไธสง บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. เหวา่ ภริมยฤ์ทธิ์ บก.อก.. ฝ่ายกฎหมายฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. สุวฒัน์ สุทธนินท์ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ร.ต.ต. ธนัยะ เปล่ียนต่ิงธรรม บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ร.ต.ต.หญิง พนิดา หงส์อคัรพนัธุ์ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ด.ต. วนิัย บุญออ่น บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ด.ต. สมจติร ผาวนัดี บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ด.ต. อดุลนน นินทะลาด บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ด.ต. สมยศ สุวรรณศรี บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ด.ต. ทศพล ทิพยท์อง บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ด.ต. ฤทธิ์ลือชา มหสธน บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ด.ต. เสถยีร ทองวนัดี บก.อก.. ฝ่ายกฎหมายฯ
ด.ต. ธนิต ชาญวฒิุ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ด.ต.หญิง กรีติ มนตรีโพธิ์ บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ด.ต.หญิง ทิศฏาพร บัวชุม บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ด.ต.หญิง ภทัรภร พลูพนัง บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
ด.ต.หญิง นวลจนัทร์ ต้ังประภสัสร บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
จ.ส.ต. ภกัดี ตุงคะโหตร บก.อก. ฝ่ายกฎหมายฯ
วา่ที ่พ.ต.อ. วรีะ วรพนัธพ์านิช บก.อก. ฝ่ายต่างประเทศฯ
พ.ต.ท. ภทัรศักด์ิ สุดใจ บก.อก. ฝ่ายต่างประเทศฯ
พ.ต.ท.หญิง ฉนัฉาย รัตนพานิช บก.อก. ฝ่ายต่างประเทศฯ
พ.ต.ท. ทวยเทพ เดวดิ วบิุลศิลป์ บก.อก. ฝ่ายต่างประเทศฯ
พ.ต.ต.หญิง ฉนัสินี ไชยรักษ์ บก.อก. ฝ่ายต่างประเทศฯ
ร.ต.ท. เอกชัย เพง็จนัทร์ บก.อก. ฝ่ายต่างประเทศฯ
ส.ต.อ.หญิง วราภรณ์ สุดสวาสด์ิ1 บก.อก. ฝ่ายต่างประเทศฯ
ส.ต.ต.หญิง นฤมล อรุณธนาวฒิุ บก.อก. ฝ่ายต่างประเทศฯ
ส.ต.ต.หญิง ภณพร สิงหรา ณ อยธุยา บก.อก. ฝ่ายต่างประเทศฯ
ส.ต.ต. ชยพงศ์ มัธยมนันทน์ บก.อก. ฝ่ายต่างประเทศฯ
พ.ต.อ. กรธวชั สวสัด์ิโรจน์ บก.อก. ฝ่ายเทคโนฯ
ร.ต.ท.หญิง ชมภสัสร เนียมประเสริฐ บก.อก. ฝ่ายเทคโนฯ
ร.ต.ท. พชิญา ไชยวณัณ์ บก.อก. ฝ่ายเทคโนฯ
ร.ต.ท. ธรีภทัร ปัญญาศรี บก.อก. ฝ่ายเทคโนฯ
ส.ต.อ. ธนกฤต วเิศษหมืน่ บก.อก. ฝ่ายเทคโนฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. บัณฑิต จนัทร์เพช็ร บก.อก. ฝ่ายเทคโนฯ
ส.ต.ต. ศุภกร ศรีแตงออ่น บก.อก. ฝ่ายเทคโนฯ
พ.ต.อ. วรพจน์ ดิษยบุตร บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ร.ต.อ.หญิง  ปัญชลี อนัเนตร บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ร.ต.ท. ไชยรัตน์ อทุสาร บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ร.ต.ท. ธนัท  อนิทร์ถนอม บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ร.ต.ท. ณรงค์ สร้างเกตุ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. วจิติร สิงหเสนี บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. ธวชั โชติจนัทร์ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. เดชา วเิชียรวรรณ์ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. ไสว นิลอนิจนัทร์ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. กรีติพงศ์ เพญ็สูตร บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ร.ต.ต.หญิง ศศิกานณ์ ศิริวรรณ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต. สราวธุ ธรีภทัรลดา บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต. สมศักด์ิ วรพาณิชการ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต. สุรชาติ เพชรไพร บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต. อ าพล เอง็สุโสภณ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต. วทิยา ใหญ่ยงค์ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต เสรีศักด์ิ สีหามาตย์ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต. ดิเรก อ่ าปัน้ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต. วสูิตร กองกะมุด บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต. พรพรุิณ หดิาวรรณ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต. ชัยกฤต ศรีลา บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต. กวชีาติ เปร่ืองการ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต. อธพิฒัน์ รักสนอง บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต.หญิง  ฉนัทนา พลอยออ่ง บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต.หญิง  โสพศิ เกษสังข์ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต.หญิง  ประภากร ศรีเขยีวรัตน์ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต.หญิง  นงนุช เพิม่สินธุ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต.หญิง  พลัิยวรรณ บุญไชย บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต.หญิง  ปริยะดา ขนัโสม บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต.หญิง  สิริพร โลมะบรรณ์ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต.หญิง  น้ าออ้ย ขมแกว้ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต.หญิง  กลุจริา นาคศิริศิล บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ด.ต.หญิง  อรัญญา วงษ์จนัทร์แดง บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
จ.ส.ต. อนุสรณ์ แกว้ใจบุญ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
จ.ส.ต. ญัตติพงษ์ สร้อยสุวรรณ บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ส.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ วงษ์ศรี บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ส.ต.อ.หญิง สถาพร สิมขาว บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ
ส.ต.อ.หญิง สุชาดา ทับคง บก.อก.บช.ส. ฝ่ายตรวจสอบฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ. ณัฎฐชัย เทพสาร บก.ส.1 รอง ผบก.
พ.ต.อ. ณรงค์รัชช์ ด าข า บก.ส.1 รอง ผบก.
พ.ต.อ. วรา เวชชาภนิันท์ บก.ส.1 รอง ผบก.
พ.ต.อ. มณฑล บัวจบี บก.ส.1 รอง ผบก.
พ.ต.อ. สันต์ชัย มัยญะกติ บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.อ. จรูญ ไพลด า บก.ส.1 กก.3
พ.ต.อ. วสุพจน์ นันทเกษม บก.ส.1 กก.4
พ.ต.อ. เอกชัย ล้ิมวฒิุวงศ์ บก.ส.1 ฝอ.
พ.ต.ท. เกรียงไกร กาญจนวทิย์ บก.ส.1 กก.1
พ.ต.ท. ถานันตร์ สุขส าราญ บก.ส.1 กก.1
พ.ต.ท. พรศักด์ิ บุญมี บก.ส.1 กก.1
พ.ต.ท. วรีะ เนติพพิฒันกลุ บก.ส.1 กก.1
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ สิงหา บก.ส.1 กก.1
พ.ต.ท. ภดิูศกลุ สารภกัด์ิ บก.ส.1 กก.1
พ.ต.ท. เชษฐ์ไชย คุ้มเปล่ียน บก.ส.1 กก.1
พ.ต.ท. ณพอนนต์ ส่องแสงจนัทร์ บก.ส.1 กก.1
พ.ต.ท. ธชัพล พึง่สุข บก.ส.1 กก.1
พ.ต.ท. วลัลภ พงษ์นัยรัตน์ บก.ส.1 กก.1
พ.ต.ท. สิระ สุวกิรม บก.ส.1 กก.1
พ.ต.ท. กนัตพล ทะสา บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ท. โกวทิย์ อนิทร์วร บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ท. ชัชวาลย์ หมัน่นอก บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ท. ธนัท กฤตยจริกร บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ท. พทิักษ์ การินไชย บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ท. รณชัย องักระโทก บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ท. วชัรสิทธิ์ ภทัรโยธนิอมร บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ท. วษิณุรักษ์ พรหมเมศร์ บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ท. สิงหช์ัย ฐานไชยสิทธิ์ บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ท. อนันต์ ล าน้ า บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ท. อาณาเขต ธรรมรักษ์ บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ท. อ านาจ มาหาธนานันท์ บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ท. สุวะชาติ ศิริวรรณ์ บก.ส.1 กก.3
พ.ต.ท. จเร ยิ้มจนัทร์ บก.ส.1 กก.3
พ.ต.ท. ค ารณ อิ่มใจ บก.ส.1 กก.3
พ.ต.ท. วรเศรษฐ์ พงศ์พลินฤทธิ บก.ส.1 กก.3
พ.ต.ท. โชคชัย พรหมประเสริฐ บก.ส.1 กก.3
พ.ต.ท. มะนิตย์ ปลัดศรีช่วย บก.ส.1 กก.3
พ.ต.ท. ณัฎฐวฒัน์ พว่งพร้อม บก.ส.1 กก.3
พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ธรีศรัณยานนท์ บก.ส.1 กก.3
พ.ต.ท. ค าชัย จนัธมิา บก.ส.1 กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. ไตรสิทธิ์ รุจธินเศรษฐ์ บก.ส.1 กก.3
พ.ต.ท. ล าดวน บุญมา บก.ส.1 กก.3
พ.ต.ท. สมบูรณ์ บุญโสภาพ บก.ส.1 กก.3
พ.ต.ท. สุทิน วงศ์สุขกมล บก.ส.1 กก.4
พ.ต.ท. ประชิต ชัยสุรินทร์ บก.ส.1 กก.4
พ.ต.ท. เอกนิรุจฒ์ิ วนัสิริภกัด์ิ บก.ส.1 กก.4
พ.ต.ท. ไชยศักด์ิ สวาศรี บก.ส.1 กก.4
พ.ต.ท.  ชาญวธุ เต็งสุวรรณ บก.ส.1 กก.4
พ.ต.ท. สมพร ทิพยอ์าภากลุ บก.ส.1 กก.4
พ.ต.ท. ยนืยง วงศ์ประไพโรจน์ บก.ส.1 กก.4
พ.ต.ท. ธรีะศักด์ิ บัวสุวรรณ บก.ส.1 กก.4
พ.ต.ท. ณกรณ์ กรรณสูต บก.ส.1 กก.4
พ.ต.ท. เนรมิต งามข า บก.ส.1 กก.4
พ.ต.ท. จ านาญ จนัทร์เทศ บก.ส.1 กก.4
พ.ต.ท. สมัย บุญชอบ บก.ส.1 กก.4
พ.ต.ท. เตโชทัย ขนุนัดเชียร บก.ส.1 กก.4
พ.ต.ท. มลยา โต๊ะเส็น บก.ส.1 กก.5
พ.ต.ท. สุพจน์  ศรีสนัน่ บก.ส.1 กก.5
พ.ต.ท. ปริญญา เหมมาชูเกยีรติกลุ บก.ส.1 กก.5
พ.ต.ท. ตราชู ขนุพนิิจ บก.ส.1 กก.6
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ เลิศไกร บก.ส.1 กก.6
พ.ต.ท. สมชาย จวิะวฒันาวนิช บก.ส.1 กก.6
พ.ต.ท. อลงกต ส้มจนี บก.ส.1 กก.6
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ ภกัดีจอหอ บก.ส.1 กก.6
พ.ต.ท. วทิยา กสิคุณ บก.ส.1 กก.6
พ.ต.ท. รัชพล กติติคุณชนก บก.ส.1 กก.6
พ.ต.ท. ประเสริฐ สอนแจม่ บก.ส.1 ฝอ.
พ.ต.ท. อาทิตย์ ซ่ือสัตตบงกช บก.ส.1 ฝอ.
พ.ต.ท. มนัส พฤกษ์สุวฒัน์ บก.ส.1 ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง ปราณี ศรีสารคาม บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ท.หญิง วจี นามวงศ์ บก.ส.1 กก.3
พ.ต.ท.หญิง กลัยา บุบผา บก.ส.1 ฝอ.
พ.ต.ต. ธรีะศักด์ิ ต๊ะเป็ง บก.ส.1 กก.1
พ.ต.ต. คชา  ศรชัย บก.ส.1 กก.1
พ.ต.ต. ชูเกยีรติ ต้นแกว้ บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ต. วรีชาติ เทพหสัดินณอยธุยา บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ต. ศิริบุญธรรม ฟกัทอง บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ต. ศิริวฒัน์ วฒันะศรี บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ต. อนิรุธ ประภาไพฑูรย์ บก.ส.1 กก.๒
พ.ต.ต. ศิริ แสนค า บก.ส.1 กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. บงกช แกว้สุวรรณ์ บก.ส.1 กก.3
พ.ต.ต. ภนวฒัน์ คงงาม บก.ส.1 กก.3
พ.ต.ต. เชวง จนัทร์วงษ์ บก.ส.1 กก.4
พ.ต.ต. ทศพล สดศรี บก.ส.1 กก.4
พ.ต.ต. อภชิัย วารุณี บก.ส.1 กก.5
พ.ต.ต. ธวชัชัย สายกระสุน บก.ส.1 กก.6
ร.ต.อ. ชาญณรงค์ เศวตาภรณ์ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.อ. ทศพล จมูัน่ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.อ. ประวทิย์ อนิตา บก.ส.1 กก.1
ร.ต.อ. เอกพจน์ สังเมียน บก.ส.1 กก.1
ร.ต.อ. ฐิฏพิฏัฐ์ ทองสุกดี บก.ส.1 กก.3
ร.ต.อ. อเุทน โพธิ์สร้อย บก.ส.1 กก.3
ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ เจริญเดชาวงศ์ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.อ. บุญชัย ทะบุรี บก.ส.1 กก.3
ร.ต.อ. จเรโรจน์ วอ่งวรัวฒัน์ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.อ. อดุม สุขหอ่ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.อ. เฉลิม ศรีสงค์ บก.ส.1 กก.5
ร.ต.อ. กติติคุณ สร้อยมาลี บก.ส.1 กก.5
ร.ต.อ. แทน ไชยแสง บก.ส.1 กก.6
ร.ต.อ. ชูเกยีรติ พนิิจมนตรี บก.ส.1 กก.6
ร.ต.อ. หรัิญ ชัยสวสัด์ิ บก.ส.1 กก.6
ร.ต.อ. มานิตย์ หนูสี บก.ส.1 ฝอ.
ร.ต.อ.หญิง ภคมน แมนเมธี บก.ส.1 กก.1
ร.ต.อ.หญิง กลุภสัสร์ โพธิ์ทอง บก.ส.1 กก.3
ร.ต.อ.หญิง ธนัฏฐา กะฐิน บก.ส.1 กก.3
ร.ต.อ.หญิง สุวรรณา กวา้งนอก บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. สมบัติ แดงกจิ บก.ส.1 ฝอ.ส.๑ 
ร.ต.ท. นคร ซาเสน บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. อาทิตย์ ชัยประคองชีพ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. คมสรรค์ ทูโคกกรวด บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. สมาน ทองค า บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. เจริญ วงศ์แยม้ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. พรศักด์ิ ลาภอนันต์ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. มานพ อิ่มกมล บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. ศรายทุธ ทองยอด บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. ดิเรก ตันฮะเส็ง บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. เฉลิมเกยีรติ กจิจาหาญ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. บรรจง จนิดามงคล บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. มโน ท้วมละมูล บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. บันฑิต ตันยะไพบูลย์ บก.ส.1 กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. บุญเลิศ กลัดสุข บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. ววิฒัน์ มีแม่นวทิย์ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์เทพ ออ่นศรี บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. สุระเดช แสงโอภาส บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. สมคิด เชยกมล บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. ส าเนา ยิ้มแยม้ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. สงวน คมขาว บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. สุรพล ไพรลิน บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. ชาญชัย วรชัยยทุธ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. ธ ารงศักด์ิ วรีะยทุธบัญชา บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. ฉนัท์ พรมลี บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. พศิิษฐ์ จติร์สง่า บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. กฤชวฒัน์ วเิศษกลู บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. สุวนัย เสาสิริ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. พฒัน์ ค ามุงคุณ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ กรุณานนท์ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. ทศพร ช านาญ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. สนัน่ ดวงจรัส บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. วรีะวฒัน์ ถนอมพงษ์ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. ณรงค์ ช่วงแยม้ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. ปรมะ พรหมภกัดี บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. เกื้อกลู นิโรจน์ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. ธวชั ศรีอดุมพงษ์ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. บรรจง ทรัพยป์ระเสริฐ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. บุญศรี แสงเนตร บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. ศักดา  จติร์อารี บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. ไพศาล  พุม่โพธิ์ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. นิมิตร เตโช บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ โพธมิากลุ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. บุญมา กนิลา บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ รักษ์สกลุ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. เกษม วจิติรจนัทร์ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. คัมภร์ี กล่ินประทุม บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. จรูญ จดุาบุตร บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. เฉลิม เสียมไธสง บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. ชยนัต์ จติรสง่า บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. ชลิต ลอยคลัง บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. ชวลิต วงศ์คุลี บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. ชาติชาย จลุไธสง บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. ชูชาติ วชิิตนาค บก.ส.1 กก.๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ไชยเชษฐ แสงสุรินทร์ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. ไชยวฒัน์ มีศรี บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. ทวี เขม็ข า บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. ธนโชติ เวยีงวงษ์ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. นคร สมทรัพย์ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. นรินทร์ เสนาเหมืน่ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. นันทพงษ์ ภนูพทอง บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. นาวนิ ศรีลาวงค์ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. เนติธร สีนาพฒุ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. ประเทือง ทานา บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. ปรีชา ศรีสุวรรณ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. ปะเสริฐศักด์ิ เครือศรี บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. เผด็จ รัตนพจน์ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. เผ่าพงษ์ ทองงาม บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. พรมงคล เสลคร บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. พทิักษ์ ปิตาระเต บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. ไพโรจน์ เล้ียงถนอม บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. มานิตย์ บุตรแกว้ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. วทิยา สารมะโน บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. วฒิุนันท์ จนัทร์ออ่น บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. สนธยา วเิศษชาติ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. สมชัย ค ามาก บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. สมบัติ ไชยพรรณา บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ชินบุบผา บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ปานเกดิ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. สยาม ลัทธพิงษ์ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. สินสมุทร นาดี บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. สุชีพ แกว้สุด บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. สุรพล พมิพภ์ธูร บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. สุวชิา แสงจนัทสิทธิ์ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. เอกชัย สินทรัพย์ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. ชัยสิทธ์ จนัทร์ปุม่ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท. สมบูรณ์ วงศ์ทาถี บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. ประยงค์ ศิลปชัย บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. มงกฎุ ทองประสาร บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. ไพบูรณ์ ทัศมาลัย บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. พชัรพล ทะสา บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. วฒิุโชติ จนัทร์พลอย บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. สมชาย หงษ์สิบหก บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. จกัรกฤษณ์ พัว้พวง บก.ส.1 กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ไสว ไชยวงศคต บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. เอกภาวี ภญิญ์สุประภา บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. นิเวช แสนสอน บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. วรีพฒัน์ ไชยขนัธ์ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. นครินทร์ คงภู บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. ณตพล บรรเจดิศิลป์ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. สุรัตน์ พดัทะเล บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. ด ารง ทัศนียรัตน์ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. อ านาจ อิ่มทอง บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. วสิิษย์ เพช็รคุ้ม บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. สถติ เจอืจาน บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. เกษม มรรคผล บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. บุญชื่น สนใจ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. สมหมาย เมตตา บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. บุญเหลือ โพธิ์ออ่ง บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. อภพิล ปัจวทิย์ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. อนุชาติ ติยานันทิ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. เกื้อ ตันไชย บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. เสฏฐวฒิุ จนิะฝ้ัน บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. วรีวฒัน์ เดชคุณมาก บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. จ ารัส นันติแกว้ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. ชาญศักด์ิ พวงพนัธ์ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. จโิรจ คูจะนา บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. สมบัติ โพนทอง บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. ฉลอง พึง่พงษ์ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. คทาวธุ เนียมกรด บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. แสนยากร ตรวจผล บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. มิตร ใจหมัน้ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. ประสาน แหงมงาม บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. พรชัย ป้อมยคุล บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. ส าราญ พีพ่มิาย บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. วรรณกร วธันะโสภน บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. ธนพล แซ่ล่ิม บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. ศักด์ิรพี ขนุด า บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. สวา่ง จาริยะ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. กฤษฎิ์ สุวรรณภาค บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. ประวทิย์ กุ้ยต้ัง บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. โชคชัย ลาชโรจน์ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. สมาน ทองกระโทก บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. ญาณวฒิุ ชอบสวา่ง บก.ส.1 กก.4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สมคิด วงษ์กณัหา บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. กานต์ มหายนต์ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. สง่า พนัธน์้อย บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. สุบัญชา พชืผล บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. ณัฎฐชลินท์ ชลารัตน์ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. พรีะพงษ์ ปิน่ทอง บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. ธนามิตต์ แสงแกว้ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. ธวฒิุ เพช็รแกว้ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. อ านาจ นะวะบุตร บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ชานุ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. พชิญะ ชาญณรงค์ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. ธานี อาวรธรรม บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. อาคม ธรรมเจริญ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. ประจวบ ขวญัหวาน บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. เอกชัย เพง็จนัทร์ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ แดงไชย บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. พอพล ปถมสาคร บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท. โชคชัย หวนัสมัน บก.ส.1 กก.5
ร.ต.ท. เอกศักด์ิ สีนุย้ บก.ส.1 กก.5
ร.ต.ท. วรีะวทิย์ หวงัปาน บก.ส.1 กก.5
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ พรหมน้อย บก.ส.1 กก.5
ร.ต.ท. ธรรมชาติ ยอดตระกลูชัย บก.ส.1 กก.5
ร.ต.ท. วนิัย เกื้อคลัง บก.ส.1 กก.5
ร.ต.ท. ประเสริฐ คงบัว บก.ส.1 กก.5
ร.ต.ท. อคัรเดช ชูช่วย บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ท. กฤษณ์ แสงเขยีว บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ท. นพรัตน์ คงส าราญ บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ท. ไสว ฉมิฉลาด บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ท. ธวชัชัย โชติช่วง บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ท. พชร ไกรวงศ์ บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ท. พชร ดีพอ บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ท. ประชุม เสร็จกจิ บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ท. สุธี ศศิวรรณ บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ท. สาโรช เพชรกลับ บก.ส.1 ฝอ.
ร.ต.ท. วเิชียร ศิริประภา บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ท. วนิัย เกื้อคลัง บก.ส.1 กก.5
ร.ต.ท. สิรภพ โตเจริญ บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ท สมพงษ์ ขนัธรักษา บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ท.หญิง เยาวเรศ ส าอางค์ทรง บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ท.หญิง ดณธร สิรินทราวริศ บก.ส.1 กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.หญิง ปราณี อนิแหยม บก.ส.1 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. สมพงษ์ ดีอาษา บก.ส.1 กก.1
วา่ที ่ร.ต.ท. สมพงษ์ ธรรมเพชร บก.ส.1 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. บัณฑิต แกว้นะรา บก.ส.1 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ขวญัสง่า บก.ส.1 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. อภชิาต ทองทะวยั บก.ส.1 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. ยคุล สุระก าแหง บก.ส.1 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. อาหะมะ สือแต บก.ส.1 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. อมร วนิชาชีวะ บก.ส.1 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. วภิาค หรัิญโยดม บก.ส.1 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. สุเทพ กรีแกว้ บก.ส.1 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. อ านวย ภทัรณิชกลุ บก.ส.1 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. สมหมาย เรืองรัตน์ บก.ส.1 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. กระจา่ง ศรีเพญ็ บก.ส.1 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. สมชาติ เดชาติวงศ์ ณ อยธุยา บก.ส.1 กก.5
ร.ต.ต. อภชิาติ เกตุอดุม บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. วนัชัย เพยีรแยม้ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. ธนวฒัน์ เมืองค า บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. สมยศ ศรีสวสัด์ิ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. ปฎกิาร ศิริรักษ์ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. นิมิตร โสรัสสะ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. วชิิต ชุ่มเยน็ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. มานพ สุทธบิุตร บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. อนันต์ ศรีทองเยน็ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. ประยงค์ พว่งจนิดา บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. ส าเริง โพธิ์พฤกษ์ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. สมจติร คงแจว๋ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. สนเท่ห์ สุทธหิล่อ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. บุญชัย พาดี บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. จรูญ สุขขงั บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. สุเทพ โตสูง บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. สมชาย ออุนิทร์ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. จกัรกฤช จ าเรือง บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. วษิณุ เทีย่งเจริญ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. มานพ ปานคีรี บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. กฤตภาส อึ่งน้อย บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. ทินภทัร บุญมาก บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. วนิัย  เถวฒันะ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. สุพจน์ ศรีประสิทธิ์ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. อภปิ โอสถเจริญ บก.ส.1 กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สุรพล  นพคุณ บก.ส.1 กก.1
ร.ต.ต. กอ่เกยีรติ เกยีรติเกาะ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. กองพนั ขมุทอง บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. บุญช่วย จนัทรวจิติร บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. บุญถิ่น มาเหง่า บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. บุญมาก อนิทนิล บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. ปกาศิต ขนัชะพฒัน์ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. ประจวบ พรหมภกัดี บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. ประจนัทร์ แกว้ผิวอาจ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. ประวทิย์ เกยีรติเจริญศิริ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. ประสม ชิณวงษ์ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ นุกลู บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ บาลโสง บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. ปรีชา ฟา้หล่ัน บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. พลธนาวตัร สิงหบ์ุญธวลั บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. ไพวรรณ์ นาคทน บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. มรุพงศ์ ด้วงนอก บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. มานัส วฒันธรรม บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. วบิูลย์ เจริญสุข บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. ศักด์ิศิริ ศรีเอี่ยมเจริญ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. สมเกยีรติ พนัธโุสภา บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. สังคม เทียมมณีรัตน์ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. สุทัศน์ บุญเลิศ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. เสง่ียม ศรีละพนัธ์ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. อนุศิษย์ เนตรถนอมศักด์ิ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. คมวทิย์ ประสงค์ทรัพย์ บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. เฉลิมพล วศิิษฐ์ผจญชัย บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. ปัญญา แสนปาง บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต. สันติ ธรรมมัญญู บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ต. วชัรินทร์ กอบแกว้ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ต. สุวชาติ นาหว้ย บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ต. เดชอนันต์ มิง่มาลี บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ต. อาคม ช้างสาร บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ต. ธรีะพงษ์ มหาเทพ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ต. สุทิน ฤกษนันทน์ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ต. จรินทร์ คุณรัตน์ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ต. สุวรรณ กล่ินสวรรค์ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ต. วรีะวฒัน์ วงศ์ทะ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ต. รชต ใจทิพย์ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ต. นิโรจน์ บุญคง บก.ส.1 กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. นันต์ แกว้ศรี บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ต. พงษ์พษิณุ อ าพลพรรณ บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ต. โสภณ ดงกระโทก บก.ส.1 กก.3
ร.ต.ต. ปรีชา จนัเสนียว์งษ์ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. สุขเกษม ทองอ านวยสุข บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. ทรงพล ตันทชุนห์ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. ช านาญ ทองสงค์ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. อดุม เพชรจวงจนัทร์ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ สงวนทรัพย์ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. ประกอบ รอดลือนาม บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. บัณนุชา ยนิดี บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. จรัส พลายแกว้ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. กชมล เทือกสุบรรณ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. นิคมพร หนูแกว้ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. นิคม ปราบพยคัฆา บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. ณรงค์ ไผ่สีสุก บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. ธภีพ อนันทภมูิมา บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. สมพงษ์ ภูส่มบูรณ์ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. ราเชนทร์ พบิูลยส์วสัด์ิ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. ชัยนรินทร์ แสนใจงามวรภทัร์ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. สามารถ กล าพบุตร บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. ธนะศักด์ิ จติอมรภรรณา บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. สนอง อนิทกลุ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. ปิยะ เสถยีรจรัสกลุ บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. พรีะศักด์ิ แสงประทุม บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. สุพจน์ โมวพรหมานุช บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต ธทีัต สังขช์ุม บก.ส.1 กก.4
ร.ต.ต. สมนึก เทวยรัุงค์ บก.ส.1 กก.5
ร.ต.ต. วรุิต อนิทชิต บก.ส.1 กก.5
ร.ต.ต. อนุชา แวดอยี บก.ส.1 กก.5
ร.ต.ต. วชิิต จเิบ็ญจะ บก.ส.1 กก.5
ร.ต.ต. เกษม อลัยฟุรี บก.ส.1 กก.5
ร.ต.ต. บุญส่ง อรรคฮาด บก.ส.1 กก.5
ร.ต.ต. กานต์เทพ คมข า บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ บุตรหลอด บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ต. จริภทัร ภมูิคอนสาร บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ต. ธนู ประหยดั บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ต. เลอศักด์ิ โพสมบูรณ์ บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ต. ธงชัย ปัตตคาม บก.ส.1 กก.6
ร.ต.ต. ฉลอง มีชาญ บก.ส.1 กก.6 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต.หญิง จรัสกรณ์ เยน็จติร บก.ส.1 กก.๒
ร.ต.ต.หญิง โกสุมภ์ ชุติมากร บก.ส.1 กก.6
ด.ต. ธรีะ คงแสงจนัทร์ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. บ าเหน็จ เรืองประโคน บก.ส.1 กก.1
ด.ต. พรชัย วถิปีระดิษฐ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. ภาคิน แจม่จ ารัส บก.ส.1 กก.1
ด.ต. ธรรศกร ธรรศธรณิน บก.ส.1 กก.1
ด.ต. ถริพนัธ์ วรากลุพรัิตน์ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. ชาญชัย  สมอดุร บก.ส.1 กก.1
ด.ต. ช านาญ เอมโกวทิย์ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. นรินทร์ รัตนกลุ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. ชัยนรินท์ พานิชธนทรัพย์ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. สุรินทร์ อ ามาตยนู บก.ส.1 กก.1
ด.ต. วเิชตฐ์ บุบผา บก.ส.1 กก.1
ด.ต. พลสันต์ ตันยะกลุ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. วนัชนะ ท้วมละมูล บก.ส.1 กก.1
ด.ต. สุวชิ ไทยเขยีว บก.ส.1 กก.1
ด.ต. ชัยชาญ วงศ์พนัธ์ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. ธเนตร บุญเมือง บก.ส.1 กก.1
ด.ต. สมควร เขม้นกจิ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. สาคร กาศเจริญ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. สุนทร วงัหอม บก.ส.1 กก.1
ด.ต. ปราโมทย์ ชูติวงศ์ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. อาชีพ ช านาญแป้น บก.ส.1 กก.1
ด.ต. ษุกฤช บัวโภชน์ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. สินธุ์ทวี เคารพไผท บก.ส.1 กก.1
ด.ต. ปพนพชัร์ ธนราสิทธิ์พฒิุธร บก.ส.1 กก.1
ด.ต. จตุพร กยีะสูตร บก.ส.1 กก.1
ด.ต. พศูิจน์ บูชา บก.ส.1 กก.1
ด.ต. ชาตรี ปัทมโรจน์ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. เสวก โฉมศรี บก.ส.1 กก.1
ด.ต. เทียนชัย บรรดาศักด์ิ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. สุภวชัน์ กล่ินมี บก.ส.1 กก.1
ด.ต. ชยกร จา่งเจริญ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. บุณยนุช จา่งเจริญ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. อโนทัย ชุณหคันธรส บก.ส.1 กก.1
ด.ต. อทิธโิชติ รักปลอด บก.ส.1 กก.1
ด.ต. นพดล วริิยะพงษ์ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. ปนพ แกว้จนัทร์ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. จกัรพนัธ์ จริพนัธุ์เพชร บก.ส.1 กก.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. นิติธร วงศ์เมฆบงกช บก.ส.1 กก.1
ด.ต. ประกาศิต  สุนนทราช บก.ส.1 กก.1
ด.ต. สมพงษ์  สุมังสะ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. สถาปัตย์  ทวพีลู บก.ส.1 กก.1
ด.ต. อ านาจ งามบุญช่วย บก.ส.1 กก.1
ด.ต. เอนก เจริญผล บก.ส.1 กก.1
ด.ต. นิมิต เอี่ยมละออ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. วชิรพงศ์ อุ่นนวลบุรพงศ์ บก.ส.1 กก.1
ด.ต. กรกฎ ธนอรรถพนัธ์ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. กานต์ ศรีสุนาครัว บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. กติติศักด์ิ เหล่าสาย บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ฉนิสูงเนิน บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. คมสัน โพธิ์ขี บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ครรชิต พนัธข์าว บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ฉตัรชัย ศรีแกว้ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ชาตรี ประมูลพงษ์ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ชาติชาย เขม็พดุซา บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ชิณพฒัน์ ชิณพฒัน์กลุนาถ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ชุติเดช อ าไธสง บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. โชคอ านวย ชัยยะ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ฐิติพนัธ์ วงศ์ตาพรหม บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ณัฐวฒิุ บุญเหมาะ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ไตร อริยรักษ์วงศ์ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ทวศัีกด์ิ คงบรรจบ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ธนกฤต โอทารัมย์ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ธนวตัน์ คุณาภวิฒัน์ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ธนะธร ตรรกวจันวงศ์ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. นพดล เสริมรัมย์ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. นิคม วฒันากลาง บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. นิธวิฒัน์ จนัทร์แจม่ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. นิวชั อารีรัตน์ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. บัญญัติ คมข า บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. บุญช่วย ช านาญค้า บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. บุญธง แจม่ใส บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ปฐมเทพ เจรจา บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ประกจิ สายกระสุน บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ประวทิย์ เพชรสุวรรณ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. พงษ์ชิต จ าปาทอง บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. พงษ์เพชร กอ้นทรัพย์ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. พลากร สอนศรี บก.ส.1 กก.๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พทิักษ์ ชัยภกัดี บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. พมิลศักด์ิ เกษมทาง บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. พรีศักด์ิ วฑุฒกนก บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ภวูนารถ รอดจุ้ย บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. มานะ ภริมยไ์ท บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. วรวฒิุ ค าชมภู บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. วฒันพงศ์ เปียมศิลป์ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. วชิัย ปักโคทะกงั บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. วชิาญ พรมรัตน์ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. วชิิต บุรพวง บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. วญิ ทองบัญฑิต บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. วถิี ชัยงาม บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. วนิิตย์ สุวรรณคุณ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. วสิิทธิ์ เกยีกขนุทด บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ศรายทุธ ก าจดัภยั บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ศุภกร จงกลาง บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ศุภชัย บุญเจริญ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. สมโภชน์ ภูม่าลัย บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. สมยทุธ หนันสวาสด์ิ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. สมศักด์ิ ณรงค์ชัย บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. สะสม พฒุสระน้อย บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. สังวร จ านงค์สุก บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. สุโกศล มีโชติ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. สุพจน์ แท่นประยทุธ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. สุพร สุริยะ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. สุรเชษฐ ระดาบุตร บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. สุวทิย์ เกดิโมลี บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. สุวทิย์ ร่มร่ืน บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. เสกสรร ภลูายยาว บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. อภวิฒิุ พวงเพช็ร์ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. อร่าม สูขมาก บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. อานุภาพ ภญิโญศรี บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. อทิธพิงษ์ ฮ่มป่า บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. อดุม ปาประโคน บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. อทุัย โพธิ์แสง บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. เอกศักด์ิ สีหาสุด บก.ส.1 กก.๒
ด.ต. ธงชัย วงษ์แสงจนัทร์ บก.ส.1 กก.2
ด.ต. สมชาย อาจหาญยิ่ง บก.ส.1 กก.2
ด.ต. ชัยเชษฐ์ มัชวงศ์ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. ฐิติกร หุน่ดี บก.ส.1 กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ศักด์ินรินทร์ บัวรักษ์ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. วทิยา วงศ์อตุสาหพร บก.ส.1 กก.3
ด.ต. เสน่ห์ ชูศรี บก.ส.1 กก.3
ด.ต. สมภพ พละปัญญา บก.ส.1 กก.3
ด.ต. จกัรพงษ์ พนมการ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. รุ่งมิตร มงคล บก.ส.1 กก.3
ด.ต. เสรี กณุวงศ์ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. อนุชา กลางประพนัธ์ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. สมชาย ศิลา บก.ส.1 กก.3
ด.ต. บุญเชียง เรียงสันเทียะ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. อรุณ ประสิทธธิญัการ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. ณัฐสิษฐ์ ฟแูสง บก.ส.1 กก.3
ด.ต. ยงยทุธ โนนทิง บก.ส.1 กก.3
ด.ต. ชาติชาญ อดุมปาละ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. วชัระ สันฐมิตร บก.ส.1 กก.3
ด.ต. สุมิตร ไชยช่อฟา้ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. ชูชาติ อปุละ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. กติติภฎั ฮวดอปุัต บก.ส.1 กก.3
ด.ต. อคัรินทร์ ต๋ีโชติ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. โชตวริทธิ์ ทองทา บก.ส.1 กก.3
ด.ต. อมฤทธิ์ ธรรมขนัธ์ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. โชตินรินทร์ ญาณะพนัธ์ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. จรัญ ใจค าปิง บก.ส.1 กก.3
ด.ต. ศิริพงศ์ ศรีบุรุษ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. จกัรพงษ์ สามานิตย์ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. เสนาะ ชุ่มชาติ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. ไพฑูรย์ จงมีสุข บก.ส.1 กก.3
ด.ต. ศราวธุ รังผ้ึง บก.ส.1 กก.3
ด.ต. สมโภชน์ โยธาโคตร บก.ส.1 กก.3
ด.ต. ธนกร อารียด์ าเสน บก.ส.1 กก.3
ด.ต. เสถยีร ฉายพงษ์ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. เทอดพงษ์ สายแกว้มา บก.ส.1 กก.3
ด.ต. วรีะ สุขแจม่ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. ประชอบ แกน่เดียว บก.ส.1 กก.3
ด.ต. สมพล จนัทร์ประภาสกลุ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. สมบูรณ์ ขวญัแน่น บก.ส.1 กก.3
ด.ต. สังวาล จนัทร์ภริมย์ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. อานนท์ แซวหวิ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. ไพรวลัย์ จนัทร์นาค บก.ส.1 กก.3
ด.ต. สิทธพิร ช านาญจติร บก.ส.1 กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ประทีป ทองแวน่ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. นรินทร์ สุทธเขตต์ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. สอน ทิพยป์ัญญาชัย บก.ส.1 กก.3
ด.ต. วชิิต จนัทร์กลัด บก.ส.1 กก.3
ด.ต. อภชิัย สุดเสน่ห์ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ กวางทอง บก.ส.1 กก.3
ด.ต. สุขมุ รักคุณ บก.ส.1 กก.3
ด.ต. ศักด์ิดา กนัเม็ด บก.ส.1 กก.3
ด.ต. สุริยะ เพชรล้อมทอง บก.ส.1 กก.3
ด.ต. ปัญญวรรธน์ มงคล บก.ส.1 กก.3
ด.ต. อสิราธรณ์ ผูกทอง บก.ส.1 กก.3
ด.ต. วราฤทธิ์ บุตรพรหม บก.ส.1 กก.3
ด.ต. สุรเทพ ศิริวรรณะสถาน บก.ส.1 กก.3
ด.ต. ชลิต จนัทร์รัศมี บก.ส.1 กก.3
ด.ต. สุวฒัน์ ผลภาษี บก.ส.1 กก.4
ด.ต. วศิรุช อดุมจติ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. สวสัด์ิ ค าสิน บก.ส.1 กก.4
ด.ต. สัญญา มณีชัย บก.ส.1 กก.4
ด.ต. พรีชัย สร้างล้ิม บก.ส.1 กก.4
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ดุมลักษณ์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ณัฐพงศ์ คงไหม บก.ส.1 กก.4
ด.ต. เชิงฐิภทัร เดชครุฑทานนท์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. วรีศักด์ิ พลาทิวานนท์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. พเิชษฐ จนัทร์เรือง บก.ส.1 กก.4
ด.ต. วรุฐิวฏัฑ์ วนัรัตน์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ศุภกร สุวรรณวงศ์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. สมนึก ถนนแกว้ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. กติติ โยธาจกัร บก.ส.1 กก.4
ด.ต. วกิรานต์ พงศ์วรากร บก.ส.1 กก.4
ด.ต. พรีะ เชื้อวงจนัทร์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. วรีศักด์ิ จากระโนด บก.ส.1 กก.4
ด.ต. นิรภฏั วฒันประเสริฐกลุ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ธนายทุธ เต็มบางงอน บก.ส.1 กก.4
ด.ต. กยะฤทธิ์ วรีะวานิช บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ภทัรพล ศูนยก์ลาง บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ทวชิ ทองละมูล บก.ส.1 กก.4
ด.ต. สุชาติ อญัชลีกลุ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. นิติ พลหลา บก.ส.1 กก.4
ด.ต. กฤษฎา จณิะไชย บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ฐณะวฒัน์ ประดับ บก.ส.1 กก.4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พเิชฐ ถาวร บก.ส.1 กก.4
ด.ต. นิมิต ชื่นจติร์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ณัฐวฒิุ สารานิตย์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ชิราวธุ แถมมี บก.ส.1 กก.4
ด.ต. อนุชัย นกงาม บก.ส.1 กก.4
ด.ต. วสุธา พรหมสวสัด์ิ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. เจยีระไน บัวทอง บก.ส.1 กก.4
ด.ต. เกษม พชัรากอ่กจิ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. สุรชัย ข าเพชร บก.ส.1 กก.4
ด.ต. สมบัติ ทองมี บก.ส.1 กก.4
ด.ต. โชติพงศ์ โนทะนะ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. บรรเจดิ ภูเ่ต็ง บก.ส.1 กก.4
ด.ต. พสิิษฐ์ คล้ าฉมิ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ประทีป เสริฐจนัทึก บก.ส.1 กก.4
ด.ต. สวง คงแง่ง บก.ส.1 กก.4
ด.ต. เศรษฐสรรค์ ขวญัเฉื่อย บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ศุภชัย จอมพทิักษ์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. สายนั คงปาน บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ทวศัีกด์ิ แกว้เจริญ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ทวยีศ ตางจงราช บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ชัยสิทธิ์ นาคทองกลุ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ภณ รอดวรรณโณ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. สุรพล วถิปีระดิษฐ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. โชคธนธรฎ์ พชัรไพศาล บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ทวศัีกด์ิ แจง้อรุณ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ศุภชัย กปุระดิษฐ์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ไกรวฒิุ สุจริต บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ธรียทุธ โพธเิกล้ียง บก.ส.1 กก.4
ด.ต. อนิรุทจ์ จลุหอม บก.ส.1 กก.4
ด.ต. สมมารถ ทับทอง บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ธวชัชัย ชัยเภท บก.ส.1 กก.4
ด.ต. สมควร กนัทา บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ชวลิต ออ๋งพู่ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ธานเทพ รัตนพนัธ์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. จรุง เหมาะสม บก.ส.1 กก.4
ด.ต. อ านาจ นาคประเสริฐ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. คมสัน โฆษิตชัยยงค์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ธนชัย หอมชื่น บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ธนาศักด์ิ เอมโกษา บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ด าเนิน ค าแกว้ บก.ส.1 กก.4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุรชัย พรหมทอง บก.ส.1 กก.4
ด.ต. อ านวย พุม่พร บก.ส.1 กก.4
ด.ต. สุชาติ อกัษรศรี บก.ส.1 กก.4
ด.ต. ก าพล ตาลเจริญ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. พศูิจน์ บูชา บก.ส.1 กก.4
ด.ต. โกมล ดุมลักษณ์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต. สุวทิย์ เกษตรกาลาม์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต นพดล บัวงาม บก.ส.1 กก.4
ด.ต สมพงษ์ ไตรยสุทธิ์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต คัมภร์ี เสือสอาด บก.ส.1 กก.4
ด.ต. สงวน พลแสน บก.ส.1 กก.4
ด.ต. อภสิิทธิ์ แวเตะ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. สุธรีะวฒัน์ ปุณยวาทะงาม บก.ส.1 กก.5
ด.ต. สุทัศน์ ตันติสุนทรวฒัน์ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. กฤษฎิ์ จฑุานันท์ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. ธวชัชัย บุญเกล้ียง บก.ส.1 กก.5
ด.ต. ยอดชาย เอยีดแกว้ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. รัศมี หมัดหมาน บก.ส.1 กก.5
ด.ต. สวาด กรดด า บก.ส.1 กก.5
ด.ต. วนิิต แวหะยี บก.ส.1 กก.5
ด.ต. อดุลย ์ สะแลแม บก.ส.1 กก.5
ด.ต. เจริญ โสมจนัทร์ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. เพิม่ศักด์ิ แกว้เพง็ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. ศักด์ิรินทร์ ยรีะ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. สนธยา ปาธะรัตน์ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. มะนาเซร์ มะและ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. อ าพร ชุมช่วย บก.ส.1 กก.5
ด.ต. คณันต์ สัจจาพนัธุ์ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. พจิกิพงษ์ คงพนัธุ์ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. ธนู ทองอทุัย บก.ส.1 กก.5
ด.ต. อบัดุลอาซิ สะตือบา บก.ส.1 กก.5
ด.ต. มนูญ เพชรสุวรรณ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. ถวลิ ทวาสิโก บก.ส.1 กก.5
ด.ต. ดาฮารี สิงหเ์สนี บก.ส.1 กก.5
ด.ต. มะยากี สาอิ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. นันทสิทธิ์ จติเนียม บก.ส.1 กก.5
ด.ต. พรชัย พรหมสุวรรณ์ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. สมบูรณ์ ภูไ่ตรวชิญ์ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. โกศล กาลรักษ์ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. สรนุศิษ จนัทวรรณโณ บก.ส.1 กก.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อ านาจ บุญสนิท บก.ส.1 กก.5
ด.ต. นรินทร์ สุขสวสัด์ิ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. ประยง ชูเสียงแจว้ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. อบัดุลฮาลีม มาหะมะ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. พายพั ปรานคุณ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. วชิิต แกว้รักษา บก.ส.1 กก.5
ด.ต. ธรีทัศน์ วงศ์คณาทรัพย์ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. พชิัย พพิฒัน์กลุ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. ณรงค์ ปานโป บก.ส.1 กก.5
ด.ต. ถานันเดช ชัยสงคราม บก.ส.1 กก.5
ด.ต. สุรินทร์ เจยีรนัยหยก บก.ส.1 กก.5
ด.ต. นิโรจน์ สุทธมิาศ บก.ส.1 กก.5
ด.ต. ประเสริฐ ออ่นช่วย บก.ส.1 กก.5
ด.ต. สาโรจน์ สงจนัทร์ บก.ส.1 กก.6
ด.ต. ประยทุธ์ พร้อมวงศ์ บก.ส.1 กก.6
ด.ต. อานุภาพ ประชุมพร บก.ส.1 กก.6
ด.ต. พชัรวฒัน์ ปรินรัมย์ บก.ส.1 กก.6
ด.ต. ธรีวทิย์ วปิุลากร บก.ส.1 กก.6
ด.ต. เกษมศักด์ิ นามวงษ์ชัย บก.ส.1 กก.6
ด.ต. ณัฏฐ์ชยธร มุขสุดาชัยสิริ บก.ส.1 กก.6
ด.ต. สหปรีชา ชะนะบัว บก.ส.1 ฝอ.
ด.ต.หญิง อารมณ์ ศิริรัตน์ บก.ส.1 กก.1
ด.ต.หญิง หทัยกานต์ สวสัด์ิโรจน์ บก.ส.1 กก.1
ด.ต.หญิง แสงเดือน เทศเมือง บก.ส.1 กก.1
ด.ต.หญิง จารุณี มีคุณ บก.ส.1 กก.๒
ด.ต.หญิง รัตนา ด าพลงาม บก.ส.1 กก.๒
ด.ต.หญิง นุจรีย์ วตัถากรณ์ บก.ส.1 กก.3
ด.ต.หญิง ณัฐช์รัชต์ เดชเกตุ บก.ส.1 กก.3
ด.ต.หญิง พรทิพย์ แกว้บัว บก.ส.1 กก.4
ด.ต.หญิง กญัสุรีย์ สุวรรณเนตร์ บก.ส.1 กก.4
ด.ต.หญิง จริฐา จติสามารถ บก.ส.1 กก.6
จ.ส.ต. ราชศักด์ิ ผลทรัพย์ บก.ส.1 กก.1
จ.ส.ต. วฒิุชัย วชิัยธนพฒัน์ บก.ส.1 กก.1
จ.ส.ต. วนัชัย ช่วยบ ารุง บก.ส.1 กก.1
จ.ส.ต. เถลิงศักด์ิ สีประสงค์ บก.ส.1 กก.1
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ แกว้โมลี บก.ส.1 กก.1
จ.ส.ต. ฉนัทิช มลฑา บก.ส.1 กก.1
จ.ส.ต. อทิธพิล เอี่ยวชู บก.ส.1 กก.1
จ.ส.ต. อนันต์ กลางวถิี บก.ส.1 กก.1
จ.ส.ต. เทอดศักด์ิ มัศยามาศ บก.ส.1 กก.๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. ธนวฒัน์ หมทอง บก.ส.1 กก.๒
จ.ส.ต. ธานินทร์ โพธิ์มา บก.ส.1 กก.๒
จ.ส.ต. ประสิทธิ์ หมืน่ไธสง บก.ส.1 กก.๒
จ.ส.ต. พทัยา ค ามงคล บก.ส.1 กก.๒
จ.ส.ต. พรียทุธ์ จกัรสาร บก.ส.1 กก.๒
จ.ส.ต. ไพบุญ จกัรทุม บก.ส.1 กก.๒
จ.ส.ต. ภษูิต เขม็ขดัสุวรรณ บก.ส.1 กก.๒
จ.ส.ต. ราชวธุ ไกรทอง บก.ส.1 กก.๒
จ.ส.ต. ราชวธุ ไกรทอง บก.ส.1 กก.๒
จ.ส.ต. วชิาญ มุง่ยอดกลาง บก.ส.1 กก.๒
จ.ส.ต. สัณหวร์ี แกน่แกว้ บก.ส.1 กก.๒
จ.ส.ต. แสวง สุตัน บก.ส.1 กก.๒
จ.ส.ต. อรรถวฒิุ ปักสังขค์ะเน บก.ส.1 กก.๒
จ.ส.ต. อาทิตย์ นามมนตรี บก.ส.1 กก.๒
จ.ส.ต. เลิศชัย ศรีเรือน บก.ส.1 กก.3
จ.ส.ต. สมพงษ์ ล าค า บก.ส.1 กก.3
จ.ส.ต. เบญจพล ไชยสถาน บก.ส.1 กก.3
จ.ส.ต. เอกพจน์ สิงหอ์ไุร บก.ส.1 กก.3
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ ลือนิติพนัธ์ บก.ส.1 กก.3
จ.ส.ต. ศรายทุธ กองขมิน้ บก.ส.1 กก.3
จ.ส.ต. เวนิช รักสัตย์ บก.ส.1 กก.3
จ.ส.ต. เกรียงไกร เพชรในศักด์ิ บก.ส.1 กก.3
จ.ส.ต. สุขสันต์ สายเพช็ร บก.ส.1 กก.3
จ.ส.ต. อเุทน มณีเพชร บก.ส.1 กก.3
จ.ส.ต. ทศพล สังขรู์ป บก.ส.1 กก.4
จ.ส.ต. ศักด์ิดา ขนุทอง บก.ส.1 กก.4
จ.ส.ต. สัจจา บุญยอด บก.ส.1 กก.4
จ.ส.ต. มนตรี นิลสาร บก.ส.1 กก.4
จ.ส.ต. จริวฒัน์ แตงจุ้ย บก.ส.1 กก.4
จ.ส.ต. สุขชาติ ธรรมชาติ บก.ส.1 กก.5
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ จนัทรเพช็รสี บก.ส.1 กก.5
จ.ส.ต. สุทิวสั หมัดอาหลี บก.ส.1 กก.5
จ.ส.ต. อบัดุลรอแม ลิแจ บก.ส.1 กก.5
จ.ส.ต. วรีวฒัน์ บุญชูคง บก.ส.1 กก.5
จ.ส.ต. ชวลิต ชูเชิด บก.ส.1 กก.5
จ.ส.ต. อนันต์ คงมา บก.ส.1 กก.5
ส.ต.อ. พงศ์กจิ จนัทเลิศ บก.ส.1 กก.1
ส.ต.อ. ปรัชญา นงค์พรมมา บก.ส.1 กก.1
ส.ต.อ. อภสิิทธิ์ เนือ่งพฒัน์ บก.ส.1 กก.๒
ส.ต.อ. จฬุาพงศ์ ทัศพร บก.ส.1 กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. เสฏฐศิษฎ์ กองเขยีว บก.ส.1 กก.3
ส.ต.อ. ไพโรจน์ ประจบ บก.ส.1 กก.3
ส.ต.อ. วชัพงศ์ สุวรรณ บก.ส.1 กก.3
ส.ต.อ. พงศธร เผือกสงค์ บก.ส.1 กก.3
ส.ต.อ. อคัรพล ไชยสลี บก.ส.1 กก.3
ส.ต.อ. อดุมศักด์ิ จนัทร์บุญ บก.ส.1 กก.4
ส.ต.อ. ไพศาล หมานมา บก.ส.1 กก.5
ส.ต.อ. ธรณิศ หลีขาว บก.ส.1 กก.5
ส.ต.อ. มานพ ตินา บก.ส.1 กก.6
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ กล่ินเกษร บก.ส.1 ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ภทัรภร พุม่ฉตัร บก.ส.1 กก.3
ส.ต.อ.หญิง ฉตัรชฏา เภาบัว บก.ส.1 กก.3
ส.ต.อ.หญิง จารุณี สุโสะ บก.ส.1 กก.5
พล.ต.ต. อดุร  ยอมเจริญ บก.ส.๒
พ.ต.อ. กติติโชติ แกน่สาร บก.ส.๒
พ.ต.อ. เกื้อบุญ สงฆเ์จริญ บก.ส.๒
พ.ต.อ. นิติพฒัน์ จารุเรืองพงศ์ บก.ส.๒
พ.ต.อ. พฒิุพฒัน์ โพธิ์คงสิริเดช บก.ส.๒
ร.ต.ท. มารุต ใหญ่สวา่ง บก.ส.๒
พ.ต.อ. ภกูารวกิ โชติกเสถยีร บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
พ.ต.ท.หญิง ทิพยา นิยมธรรม บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ โพธิ์คัง บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
พ.ต.ท.หญิง ปิยะนิตย์ ทิมกลับ บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
ร.ต.ท. สันติชัย ละยา้ บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
ร.ต.ท. โสฬส พวงประเสริฐ บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
ร.ต.ท. วรัิตน์ชัย น้อมระวี บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
ร.ต.ท. ฐาปนพงศ์ ชัยค าหล้า บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
ร.ต.ท.หญิง ธนัชพรรณ บุญรุ่ง บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
ร.ต.ท.หญิง อรุณี เปล่ียนอนุกลู บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
ร.ต.ท. ธนาเสฎฐ์ ธนเวชไพบูลย์ บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
ร.ต.ต.หญิง ปาณิสรา ช านาญกลุ บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
ร.ต.ต.หญิง ศิริวรรณ ยิ้มเป็นใย บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
ด.ต.หญิง พธุชาติ ประชาสรรเจริญ บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
ด.ต. อนิรุจ การงาน บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
ด.ต.หญิง บุศรินทร์ พน้ภยั บก.ส.๒ ฝอ.บก.ส.๒
พ.ต.อ. สมเกยีรติ แกว้วเิศษ บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
พ.ต.ท. จกัรพงษ์ กิ่งแกว้ บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
พ.ต.ท. จริภทัร์ ชุมศรี บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
พ.ต.ท. บุญสนอง เบ้าตุ่น บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ร.ตท. กฤตพล ชาญณรงค์ บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ธรีทัศน์ วลิาส บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ร.ต.ท. พชิัยยทุธ์ สังขช์่วย บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ร.ต.ท. มนตรี อมัพวา บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ร.ต.ท. น าเกยีรติ อภยัรัตน์ บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ร.ต.ต. สมชาย บ ารุงตา บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ร.ต.ท. อนุชา ผลอนิทร์ บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ร.ต.ต. กาญจน์พสิิฐ วรรณยิ่ง บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ร.ต.ต. ทววีทิย์ ไชยรัตน์ บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ร.ต.ต. ธรีวฒัน์ สมศิริ บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ร.ต.ต. วชัรพงศ์ ศิรินทร์วงศ์ บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ร.ต.ต. นพพร เศรษฐีสมบัติ บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ด.ต. โชติอนันต์ นาคสิงหค์ราญ บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ด.ต. ชัยยทุธ์ เหมทานนท์ บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ด.ต. ยศพทัธ์ ศรีนา บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ด.ต. สุทิน แสงแกว้ บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ด.ต. บรรยาย ภะวะ บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ด.ต. จรินทร์ สารผล บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ด.ต. ศิชนม์ ปลาบูท่อง บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ด.ต. สมาน การสร้าง บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ด.ต.หญิง อณัญญา พรหมศิริ บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ด.ต.หญิง รัชดา ศักด์ิพรหม บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ด.ต.หญิง บุษยา แดงล่ิม บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
 ด.ต. อทุิพ เทศสาย บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
จ.ส.ต. สายณัต์ ชูฤทธิ์ บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
ส.ต.อ. สมพล ชูส่งแสง บก.ส.๒ กก.๑ บก.ส.๒
พ.ต.อ. อมัรินทร์ อมัพรมหา บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
พ.ต.ท. วาทิต อฏิฐกลุ บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
พ.ต.ท. เฉลิมชัย ไวยสุระสิงห์ บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
พ.ต.ท. วราวธุ เมฆชัย บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
พ.ต.ท. โกศล มีความดี บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
พ.ต.ท. ศักดา ตลับทอง บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ร.ต.ท. พยงค์ ศรีดาธรรม บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ครรชิต สีหะรอด บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ชยกฤต จนัหา บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ชัยพร พมิพดี์ บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ณรงค์   ถมครบุรี บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ส ารวย จนัทรประเสริฐ บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ร.ต.ท. บุญเลิศ ภูแ่พร บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ร.ต.ท. กวี อนิทรศิริ บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ร.ต.ท. จอมพจน์ วงษ์แจง้จนิดา บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ธวชัชัย   วชิัยศึก บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ณัฐดนัย   สามพมิพ์ บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ร.ต.ท. กนกศักด์ิ ชูศักด์ิ บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ร.ต.ต. จารุต  แสงทองสุข บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ร.ต.ต. นิมิตร   ตะกรุดสงฆ์ บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ร.ต.ต. รัศมี   ภูป่ระเสริฐ บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ด.ต. ธนพฒัน์   นามศรีรุ่งศักด์ิ บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ด.ต. วชิาญ   ทองสง่า บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ด.ต. ทีฆาย ุ  จนัทรปดา บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ด.ต. ยศวจัน์   ออ่นฤทธิ์ บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ด.ต. ส าเริง  ชูศรีเอี่ยม บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ด.ต. ชวลิต  สรุปราษฎร์ บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ส.ต.อ. เกษตร   ประจงไสย บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ส.ต.อ. สรศักด์ิ  นาคศรี บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
ส.ต.อ. ธงชัย   สุขสวสัด์ิ บก.ส.๒ กก.๒ บก.ส.๒
พ.ต.ท. ประภาวนิ ฉายโฉมเลิศ บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
พ.ต.ท. จาตุรนต์ สุขทวี บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
พ.ต.ท. เศรษฐภทัร เรืองวานิช บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
พ.ต.ท. คึกฤทธิ์ ศักดารณรงค์ บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
พ.ต.ท. ชูวทิย์ ชูเวช บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
พ.ต.ต. ฐานิษฏ์ นันทาวศิิษฐ์ บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
พ.ต.ต. ดุสิต ส่งแสง บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ร.ต.อ. ธรรมนูญ ภเูดช บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ณัฐพล บรรพต บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ร.ต.ท. อตินาท รู้ทวผีล บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ร.ต.ท. สิทธชิัย แตงน้อย บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ธนรรณพ เหล่าเขตร์กจิ บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ถาวร เสียงหวาน บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ร.ต.ท. พชิิต บุนนาค บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ทินกร พงษ์ศักด์ิศิลป์ บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ชัยยทุธ อมรศิลป์ บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ร.ต.ท. วทิยา จาดตานิม บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ร.ต.ต. ภาวตั ทวภีาวไิล บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ร.ต.ต. มานพ ศรีประเสริฐ บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ร.ต.ต. ศิริศักด์ิ คนตรง บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ร.ต.ต. ธร์ีวศิษฐ์ เหล็มนุย้ บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ร.ต.ต. สายน้ า ยญัญลักษณ์ บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ด.ต. กติติศักด์ิ จนัทะวาลย์ บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ด.ต. ณัฐธร์ี รัศมีเวโรจน์ บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ด.ต. สมพร อ่ าสอน บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. บุญฤทธิ์ น้อยนงเยาว์ บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ด.ต. วชัรินทร์ ชวาลิต บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
จ.ส.ต. ประสพชัย ใจตุ้ย บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ส.ต.อ. พงศธร ศรีส าอาง บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ส.ต.อ. ประชากร ธรรมสัตย์ บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
ส.ต.อ. รณชัย อนิทร์ชัย บก.ส.2 กก.๓ บก.ส.๒
พ.ต.ท. ศุภสรร วชัรเชาวภาส บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
พ.ต.ท. ศักดาวธุ สมานบุตร บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
พ.ต.ท. พฒิุพฒัน์ ไตรพงศ์รัชตะ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
พ.ต.ท. เสริมศักด์ิ ชมสวสัด์ิ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
พ.ต.ท. อรรคพล อทุัยผล บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
พ.ต.ต. เพช็รอมร คล่องใจ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.อ. ชยตุ นิลประเสริฐ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.อ. นัยพนิิจ รัฐธรรม บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ท. กฤษฎารักษ์ วชิาไชย บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ท. พนิัย สโมสร บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ลือชัย บุญตา บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ท. สุภาพ แสนสุพรรณ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ประมุข ขนัทอง บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ท. คมชลัช สุวรรณโพธิ์ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ธรรมวฒัน์ สถานสถติย์ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ท. อรรคพงษ์ พนัธไ์ธสงฆ์ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ท. นฤนารถ เวทยะเวทิน บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ติยวฒัน์ แสนวเิศษ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ท. เฉลิมเกยีรติ ผลเกดิดี บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ทวี จติร์มัน่การ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ท. สมคิด โตร่ืน บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ต. ทรงยศ ชูอฐิจนี บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ต. ประจวบ เกลียวทอง บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ต. คัมภร์ี พรหมชีวกลุ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ต. แมนมิตร มีสูงเนิน บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ต. วนิัย วารุณศาสตร์ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ร.ต.ต. ขจรศักด์ิ ยุ่นประยงค์ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ด.ต. ศิริวฒัน์ มนัสพรหม บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ด.ต. พฒิุพงษ์ บุญชัย บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ด.ต. วบิูลย์ บับภี บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ด.ต. มารุจน์ แสนบุญศรี บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ด.ต. คมกฤต ทองกลู บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ด.ต. กฤษดา สักกามาศ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ด.ต. เจริญ ศิริภา บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ช านาญ หนูรุ่น บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ด.ต. นรินทร์ พรหมทา บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ด.ต. สราวธุ เผ่ือนค าไฮ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
ด.ต. เจษฎา กรีสุธา บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
จ.ส.ต. ยทุธการ จลุหุน่ บก.ส.๒ กก.๔ บก.ส.๒
พ.ต.อ. จริศักด์ิ ไกรเพชร บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
พ.ต.ท. ประเสริฐ โตศักด์ิสิทธิ์ บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
พ.ต.ท. สุรัตน์ บุญมีโชติ บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
พ.ต.ท. พเิชษฐ์ ฉมิขนัธ์ บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ร.ต.อ. จริโชติ พมิเทศ บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ร.ต.อ. พรโชค ดาปิน บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ร.ต.อ. ศุภโชค บุญเจริญ บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ร.ต.ท. สหสัชาย จงประเสริฐกจิ บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ทีปกร ธรรมะ บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ร.ต.ท.หญิง อสัสินา ไชยทอง บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ร.ต.ท. ชาญชัย แป้นแกว้ บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ร.ต.ท. เกศสรร แหยมศรี บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ร.ต.ท. โสภณ ภาโสภะ บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ ปานเจริญ บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ร.ต.ต. สรายทุธ์ แรงสาริกจิ บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ร.ต.ต. คมเดช ชัยกรรักดี บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ร.ต.ต. จริาวฒิุ อนิยฤทธิ์ บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
วา่ที ่ร.ต.ต. บวรสิทธิ์ จ าเนียร บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ด.ต. พทิักษ์ ราชู บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ด.ต. ประกอบ เพชรรัตนมุณี บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ด.ต. ปราโมทย์ พาสิงหศ์รี บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ด.ต. วเิชียร ช่วยพทัลุง บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
ด.ต. กติติภทัร์ ฉตัรโพธิ์ บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
จ.ส.ต. วศิวะ ตะพานแกว้ บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
จ.ส.ต. อนุวฒัน์ หล่าบุตรศรี บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
จ.ส.ต. ปราโมทย์ ตะเกงิราช บก.ส.๒ กก๕ บก.ส.๒
พล.ต.ต. ทวพิงศ์ พงษ์สูงเนิน บก.ส.3 ผบก.ส.3
พ.ต.อ.หญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ บก.ส.3 รอง ผบก.ส.3
พ.ต.อ. ยสวนิท์ หรรษมนตร์ บก.ส.3 รอง ผบก.ส.3
พ.ต.อ. สุรชาติ มณีจกัร บก.ส.3 รอง ผบก.ส.3
พ.ต.อ. สุเมธ เมฆขจร บก.ส.3 รอง ผบก.ส.3
พ.ต.อ. ณพล กลัดเขม็เพชร บก.ส.3 รอง ผบก.ส.3
พ.ต.ท.หญิง อาภาศิริ เจยีรส าราญ บก.ส.3 รอง ผกก.ฝอ.
พ.ต.ท. วรีะ มะเด่ือทอง บก.ส.3 สว.ฝอ.
พ.ต.ท. ปริตร สังขนันท์ บก.ส.3 สว.ฝอ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. อคัรเดช คชเดช บก.ส.3 รอง สว.กก.3
ร.ต.ท. วษิณุ จนัทพงศ์ บก.ส.3 รอง สว.ฝอ.
ร.ต.ท. จกัรรินทร์ พรอนิทร์ บก.ส.3 รอง สว.ฝอ.
ร.ต.ต. พษิณุ แกง่ศิริ บก.ส.3 รอง สว.ฝอ.
ร.ต.ต. เอกรัฐ จนัทร์มณี บก.ส.3 รอง สว.ฝอ.
ร.ต.ต.หญิง สุภาพร ตันติบรรณกลุ บก.ส.3 รอง สว.ฝอ.
ร.ต.ต. โชติธนิต ทองศรีงาม บก.ส.3 รอง สว.ฝอ.
ร.ต.ต. ณัฐวฒิุ เชาวนหตุ บก.ส.3 รอง สว.ฝอ.
ด.ต. สมชาย สุขสมยา บก.ส.3 ผบ.หมู ่กก.6
ส.ต.อ.หญิง ฐาปนี มิขนัหมาก บก.ส.3 ผบ.หมู ่ฝอ.
ส.ต.ต. กติิภมูิ นิม่ปากน้ า บก.ส.3 ผบ.หมู ่กก.2
ส.ต.ต. สัชฌุกร แสนจู บก.ส.3 ผบ.หมู ่กก.2
ส.ต.ต. ชิษนุ ปากะบุตร บก.ส.3 ผบ.หมู ่กก.2
ส.ต.ต. นภดล ชัยชะนะ บก.ส.3 ผบ.หมู ่กก.2
ส.ต.ต. อรรถพล ตุ้มทอง บก.ส.3 ผบ.หมู ่กก.3
ส.ต.ต. นรวร์ี ศิริ บก.ส.3 ผบ.หมู ่กก.6
จ.ส.ต. ทนงศักด์ิ ดีนอก บก.ส.3 ผบ.หมู ่กก.4
พ.ต.อ. วทิัย ตรีสุผล บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
พ.ต.ท. มานพ มีแสง บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
พ.ต.ท. สิทธชิน องัศุศาสตร์ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
พ.ต.ท. นิสิต แสนเพช็ร์ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
พ.ต.ท. สมภพ ไม้แกว้ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
พ.ต.ท. ชนัญวทิย์ ศักด์ิคเชนทร์ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ขวญัสมคิด บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
พ.ต.ท. หฤษฎ์ เดชก าแหง บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.อ. ธรรศ ทรัพยบ์ัว บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. ภวูนาท บุญมี บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท.หญิง ชาญาฎา เกื้อสุข บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. ธนเรือง เขื่องสถุ่ง บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. ชาญชัย อน้ด า บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. ศุภกร หงษ์สา บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. จารุพงษ์ พรมแป้นดี บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. ทวนิโชค แผนวเิชียร บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. อภรัิฐ เอกวารีย์ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. สมาน รัฐณรงค์ชัย บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. ทิพยรั์ตน์ ประยงค์หอม บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. รณยทุธ ศาสตร์ศรี บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. สมบัติ นพศรี บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. สิงหโ์ต สิงหท์อน บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. ปริยากร ยี่ใจ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. กอ่ศักด์ิ พวงกหุลาบ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. ภาวตั กรรณสูต บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ต. สุนทร ตรีศักด์ิ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ต. กนัตพงษ์ บุญกอ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ต. ชินกร บุญสีทุม บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ต. ธนบดี ทมโยธา บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ ศิวะกลุ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ต. ชัชวาลย์ ออ่นสุระทุม บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ต. รุ่งเพชร ค้าวตัถุ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ต. ปรีชา โมราเจริญ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. ชัยกร อสิระภาพ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ท. รุ่งนิรันดร์ บัวโคก บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ต. ทรงศักด์ิ ก าแกว้ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ต. สุวนิ มัน่คง บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ต. วรีะ เรืองอร่าม บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ร.ต.ต. อภนิันท์ สุขอภยั บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ด.ต. มณเฑียร แป๊ะเอี่ยม บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ด.ต. สุธี จกัขมุณี บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ด.ต. สาคร อดุมดี บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ด.ต. กรชัย งามเขยีว บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ด.ต. วรัิตน์ เขยีดนิล บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ด.ต. พลรักษ์ ทิพยเ์ขต บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ด.ต. ธนากร ไกรวงศ์ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ด.ต. นิธศิ เมธอีษัฎาวฒิุ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ด.ต. นิยม บุญทองเพชร บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ด.ต. ประภาคาร ทองฤทธิ์ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ด.ต.หญิง วรวรรณา ดวงสีเสน บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
จ.ส.ต. กฤษณะ พลิาศธาดากลู บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
จ.ส.ต. สมภพ ไตรพร บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
จ.ส.ต. พงศ์ศักด์ิ สุนทรวรีพนัธุ์ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.อ. สาโรจน์ สงเสือ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.อ. สิทธชิัย ชุมคช บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.อ.หญิง กานดา สุวรรณการญจน์ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.อ.หญิง จนิตนา พลเยี่ยม บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. การัณย์ ช่วยเกดิ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. ทวชิ เจน็ประโคน บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. วฒิุชัย ชมอนิทร์ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. ไตรรัตน์ บุรีรักษ์ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. สราวฒิุ สุขขวญั บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. ธติิพนัธุ์ นาคเอก บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ณัฐพสิิษฐ์ ศรีวลิาศ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. เทพประสิทธิ์ รักใคร่ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. ธนะศักด์ิ กนกธนวฒัน์ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. เต็มยศ สอนกระต่าย บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. กฤษณะ พลเทพ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. รัชพล โอฬารสกลุ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. เกา้แสน เอกพนัธ์ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ จนัทร์ฤทธิ์ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. ศราวฒิุ ทองลาด บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. นที ดอกจ าปา บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. วชิระ กล่ินขจร บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. พสิิษฐ์ สุวรรณเนตร บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. ขจรศักด์ิ ตรีกลุ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. วนัชนะ เพญ็ชาติ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. อรรถพล ออ่นจนัทร์ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. อเุทน เล็กบาง บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
ส.ต.ต. ประณุต ภมูาตย์ บก.ส.3 กก.๑ บก.ส.๓
พ.ต.อ. แดนไทย ปล่ังดี บก.ส.3 กก.2
พ.ต.ท. อตินาท อศิรางกรู ณ อยธุยา บก.ส.3 กก.2
พ.ต.ท. กริช อดุรสะอาด บก.ส.3 กก.2
พ.ต.ท. พชิัย ศรีโพธิ์ออ่น บก.ส.3 กก.2
พ.ต.ท. ประเชิญ อรชร บก.ส.3 กก.2
พ.ต.ท. พรีเดช เจมิไทย บก.ส.3 กก.2
ร.ต.อ. ศักดิพฒัน์ บัวตูม บก.ส.3 ส.3
ร.ต.ท. กรณ์นาวนิ เกตุทอง บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. ถาวร เหลาเพิม่ บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. เอกพงศ์ กงพาน บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. ด ารงชัย อนิยศ บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. กลุ ถาดครบุรี บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. อาทิตย์ เงินเรียง บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. สานิตย์ ทองรักษ์ บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. ปิยะพงษ์ จติอารีย์ บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. ชัพวชิญ์ หนูหมอก บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. ขจร แกว้ค า บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. พนัธุ์ธชั แสนสุข บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. มนตรี กิ่งทอง บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. วสุิทธิ์ ไหลมา บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. ปรีชา จลุสอาด บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. บัญชา ธงชัย บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. สมพงษ์ รัตนชัย บก.ส.3 กก.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. บัญชา สถานพงษ์ บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. .สราวธุ วศิาลธรีะกร บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. นพดล สนามพล บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. ประเสริฐ พนัทับ บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ท. ส าเริง กจิธนบุญญา บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ต. นัฐวฒิุ เชียงทอง บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ต. วนัชัย ไทยพานิช บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ทองประไพ บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ต. รัฐนันท์ มาหานนท์ บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ต. กฤตพฒัน์ รัตนเสรี บก.ส.3 กก.2
ร.ต.ต. สุชาติ เชนจิ๋ว บก.ส.3 กก.2
ด.ต. โสภณ นิติยานนท์ บก.ส.3 กก.2
ด.ต. สุรเศรษฐ์ นารายณ์ บก.ส.3 กก.2
ด.ต. สุรพล พทุธรัตนกลุ บก.ส.3 กก.2
ด.ต. สมควร สารไธสง บก.ส.3 กก.2
ด.ต. สงคราม จนัทร์ดี บก.ส.3 กก.2
ด.ต. บุญตา พรมมาสม บก.ส.3 กก.2
ด.ต. ปริญญา เกษเจริญคุณ บก.ส.3 กก.2
ด.ต. สัญญาลักษ์ ร่วมจติร บก.ส.3 กก.2
ด.ต. ณรงค์วทิย์ นาแพง บก.ส.3 กก.2
ด.ต. ด.ต.ดนุ ส าเภาเงิน บก.ส.3 กก.2
ด.ต. ด.ต.ประพนธ์ สุขทาน บก.ส.3 กก.2
ด.ต. ดนัย วเิศษเผ่า บก.ส.3 กก.2
ด.ต. สุพจน์ สมศรี บก.ส.3 กก.2
ด.ต. ชัยพร บัวทอง บก.ส.3 กก.2
ด.ต. ณฐภทัร ทานนุสรณ์ บก.ส.3 กก.2
ด.ต. นิกร พจนอารี บก.ส.3 กก.2
ด.ต. ปัญจสิทธิ์ สิทธมิงคลรัชต์ บก.ส.3 กก.2
ด.ต. วฒันพงษ์ แกว้บุญใส บก.ส.3 กก.2
ด.ต. ราธกิลุ ศรีรักษา บก.ส.3 กก.2
ด.ต. อมัพร บุญน า บก.ส.3 กก.2
จ.ส.ต. รุ่งเสน่ห์ ชลเดช บก.ส.3 กก.2
จ.ส.ต. ยนืยงค์ ค าหล้า บก.ส.3 กก.2
จ.ส.ต. อนุชิต นนทา บก.ส.3 กก.2
จ.ส.ต. ยอดเยี่ยม แบ้งกลาง บก.ส.3 กก.2
จ.ส.ต. ปรัชญา รักษารักษ์ บก.ส.3 กก.2
จ.ส.ต. ด ารงฤทธิ์ น่วมศิริ บก.ส.3 กก.2
ส.ต.อ. สมโภช แกว้ออ่น บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. ธนาภพ จนัคง บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. นิรุตต์ จงศร บก.ส.3 กก.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. พเิชษฐ ปะลาวนั บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. ธรียทุธ จนัทนะ บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. ธงชัย กล่ินเทียน บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. บุญชู ขวญัดี บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. พรีะ นิยมสุข บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. วชิญะ ปล้ืมมนู บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. สุธลัิกษณ์ สุวรรณเพง็ บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. ตุรงค์ฤทธิ์ ศรีอมัพร บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. นพพร คงเกตุ บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. ชนาธปิ พานเพชร บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. นิมิต นิพทัธพ์ชิญากลุ บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. อรุณ เชยชื่นจติร บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ รูปเหล่ียม บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. อนุสรณ์ บุษบาบาล บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. องอาจ แจม่จรัส บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. สุทธเิทพ สายทอง บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. อทิธพิล บุญศรี บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. วชัรพล  ช่างสากล บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. นิวฒัน์ โรชณะกาญ บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ เดชชัยภมูิ บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. พชรพล พลนุย้ บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. ป๊อบ บุญกนั บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ แซ่โซ่ง บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. อทิธพิล ผลาฤทธิ์ บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. วทิยา กาสิทธขิวา บก.ส.3 กก.2
ส.ต.ต. อนุชา คู่กระสังข์ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. สัจพร โชติรักษ์ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ณัฐพล ตรีสุวรรณ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ ม่วงศรี บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุพนัธ์ อนิทิม บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. อภนิันท์ มณีภาค บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. สุวทิย์ ทองปน บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. สุกฤกษฎิ์ ถ้ าเพชร บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ภูช่งค์ เวชกามา บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. เดชา เพชรพลิา บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ฟุง้เฟือ้ง บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ปิยะพงษ์ พนัธน์าค บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ฐาปนันท์ ใจสวะ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. นฤนาจ เกษม บก.ส.3 กก.๓
ร.ต.ท. ชาลี ปฎสัิงข์ บก.ส.3 กก.๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ วงศ์สีใส บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. อทิธวิตัร บุญร่วม บก.ส.3 กก.๓
ร.ต.ท.หญิง สุภทัรา ปรัชญา บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ วงศ์อนิอยู่ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. อนุชา กระจา่งวงษ์ บก.ส.3 กก.๓
จ.ส.ต. อนุทัศน์ โสภติะชา บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. นันทาวฒัน์ ถาปันแกว้ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.อ.หญิง อมัราภรณ์ แกว้อนิทร์ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.อ.หญิง สุภทัรา ทองพาน บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. รเดช วชิาอธิพิล บก.ส.3 กก.๓
จ.ส.ต. จกัริน ทองหรัิญ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. เอกพล พลเยี่ยม บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ ทิพยฉ์มิพลี บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. เอกจติต์ ช่วยจ า บก.ส.3 กก.๓
ร.ต.ต. โสฬส เชื้อข า บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.อ. วาสุเทพ รุ่งสวา่ง บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. นวพล เนือ่งหล้า บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.อ. ฉลองรัฐ ไหมละเอยีด บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ชิติ จงราช บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ภสัวฒิุ งามดี บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. พงษ์เพชร พลต้ือ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. อานนท์ กอ้นดี บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.อ.หญิง ปัทมา สุมงคล บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ศรันย์ บุนนาค บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ไกรวชิญ์ ชูเทียนธรรม บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ยทุธนา ศรีชนะ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. วรัญญู ถอืเงิน บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. อนุชา กระจา่งวงษ์ บก.ส.3 กก.๓
ด.ต. ปริวฒัน์ สอนใจ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. วรีพงษ์ กางถิ่น บก.ส.3 กก.๓
ร.ต.ต. ธวชัชัย ภทู ามา บก.ส.3 กก.๓
ด.ต. มนตรี เทวรัตน์ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.อ. ธนกฤต พรายพรรณ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. นันทวฒิุ จนัทะเวช บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. จตุพล วงศ์ลังกา บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. บพติร อุ่นเรือน บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ภควตั เกตุมณี บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. วรวธุ บุญเดช บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. สุชาติ พรมสอน บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ศรายทุธ ผาเนียม บก.ส.3 กก.๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. สงวน มโนรัศมี บก.ส.3 กก.๓
ร.ต.ท. จ านง ยอดเครือ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. โชคดี ศรีแกว้ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.อ. อภนิันท์ ไชยพงศ์ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ศรีเมือง ปานเจริฐ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. รังสรรค์ พทุธกงั บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ฐิติกร สรพรหม บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. รัฐภมูิ ภารา บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. รพพีฒัน์ ทบภกัด์ิ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ปกรณ์ บัวบาน บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. อฐิวฒัน์ ยนิดี บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. สิทธโิชค โสสีทา บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.อ. สุวฒัน์ ปรมัตถ์ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. กฤษณศักด์ิ นามวงษ์ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. เอกคณิต ทองสลับ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ยทุธนา บุญศรัทธา บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ศรานนท์ ไขแ่กว้ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ทศพล วธัยา บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. อภนิันท์ มณีมาศ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. โอฬาร ชูราศรี บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ศิริชัย ตันจู บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. พชิิต โบราณประสิทธิ์ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ดีจริง บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. พนัธุ์ศักด์ิ นาคสกลุ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. จกัรพนัธุ์ มูลขนุทด บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ คนอยู่ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. วทิวชั แซ่จงึ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. อลงกรณ์ วรีะแกว้ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. พทุธธิร พลายงาม บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. มติ จนัทร์เพชร บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. หสัดินทร์ ราชบัณฑิต บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.อ. ภญิโญ ศรีโสภา บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. กฤษณะ แสงบัวแกว้ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. อนุศักด์ิ ใยบัวเทศ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ปรเมศร์ ดวงจนัทร์ บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. วศิิลป์ สมณะ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ธรีะเชษฐ อนิทร์หอม บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.อ. เดชา จรุาเพช็ร์ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. เจษฎา ภูท่อง บก.ส.3 กก.๓
ด.ต. สุพงษ์ พทิักษ์ บก.ส.3 กก.๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. สุรชัย บัวหงษ์ บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. จกัรพงษ์ จุ่นฉาย บก.ส.3 กก.๓
ส.ต.ต. ฤทธา นาค ารอด บก.ส.3 กก.๓
ร.ต.ต. มหรรณพ ภกัดีณรงค์ บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. สุขสันต์ ชูศรีจนัทร์ บก.ส.3 กก.ส.3
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ สารบูรณ์ บก.ส.3 กก.3
ด.ต. ภทัราวธุ บุญนอก บก.ส.3 กก.3
ด.ต. นรา อารียมิตร์ บก.ส.3 กก.3
ส.ต.อ. เทพกร ส่ีพจิติร บก.ส.3 กก.3
ด.ต. จงกล เคนสุวรรณ์ บก.ส.3 กก.3
ร.ต.ท. สุจนิต์ ดวงรัตใต้ บก.ส.3 กก.3
ร.ต.ท. จมุพล อทุาหรณ์ บก.ส.3 กก.3
ด.ต.หญิง จฑุามาศ สลางสิงห์ บก.ส.3 กก.3
ร.ต.ต. ธนากร กล่อมแกว้ บก.ส.3 กก.3
ร.ต.ต. มงคะลิ วงศ์สวสัด์ิ บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. กษิด์ิเดช ทิพยจ์อ้ย บก.ส.3 กก.3
ร.ต.ท. คันธรส ออ่นเกตุ บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. มานพ วเิศษสิงห์ บก.ส.3 กก.3
พ.ต.ท. พนัธุ์กระวี แสงมิตร บก.ส.3 กก.3
พ.ต.ต. เขมพฒัน์ สุวรรณจนิดา บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. ปณิธาน เปล่ียนเพง็ บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. พชัรพล โตชื่น บก.ส.3 กก.3
ร.ต.ท. บรรจงศักด์ิ หน่อค า บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. ขนุศึก จนัทานคร บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. ปกรณ์กติต์ิ สีแดงเหลือง บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. ภานุพงศ์ วมิุติกลุ บก.ส.3 กก.3
พ.ต.ท. วชิิต โพธรัิตนวงศ์ บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. ภวูเดช โพธิ์ศรีดา บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. วรีพงศ์ สุวรรณมานพ บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ การงานดี บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. ทรงพล พมิพระจนัทร์ บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ ปานทุม่ บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. ธวฒัน์ พรหมอกัษร บก.ส.3 กก.3
ร.ต.ท. ขวญัชัย วงษ์แหวน บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ ก าแพงแกว้ บก.ส.3 กก.3
ส.ต.อ. ณรงค์ บุญเรือง บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. ธรรมวทิย์ แพงศรี บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. เฉลิมราช พมิพแ์กว้ บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. ศรีเมือง ปานเจริญ บก.ส.3 กก.3
ส.ต.ต. พริวทิย์ ทองประไพ บก.ส.3 กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ พรมทองดี บก.ส.3 กก.3
ด.ต. สมคิด วจิติร บก.ส.3 กก.3
พ.ต.อ. ปกปภพ  บดีพทิักษ์ บก.ส.3 กก.4 
พ.ต.ท. สมเด็จ   ขนัทะวงศ์ บก.ส.3 กก.4 
พ.ต.ท. เกยีรติ  กาบบัว บก.ส.3 กก.4 
พ.ต.ท. สมาน  บุญประสงค์ บก.ส.3 กก.4 
พ.ต.ท. ศึกษา  อุ่มเจริญ บก.ส.3 กก.4 
พ.ต.ท. สุพฒัก ์ อยู่ดี บก.ส.3 กก.4 
พ.ต.ท. รุ่ง    ทองมนต์ บก.ส.3 กก.4 
ร.ต.ท. จริะชัย  แสงกล้า บก.ส.3 กก.4 
ร.ต.ท. ณรงค์  จนัทร์โท บก.ส.3 กก.4 
ร.ต.ท. สุพจน์  อนิแกว้ บก.ส.3 กก.4 
ร.ต.ต. จารึก กาญจนศิริ บก.ส.3 กก.4 
ร.ต.ต. อนุชิต  ศิริชมภู บก.ส.3 กก.4 
วา่ที ่ร.ต.ต. ปริญญา นวลคล้ า บก.ส.3 กก.4 
ด.ต. รว ี   ชื่นชม บก.ส.3 กก.4 
ด.ต. ปราโมทย ์  ชาญประโคน บก.ส.3 กก.4 
ด.ต. บุญถิ่น แปนเมือง บก.ส.3 กก.4 
ด.ต. ประจกัษ์     มะกรูดอนิทร์ บก.ส.3 กก.4 
ด.ต. สมบัติ       จติรร่ืน บก.ส.3 กก.4 
ด.ต. สละ       ถ้ าแกว้ บก.ส.3 กก.4 
ด.ต. ณัฏฐ์        ละลี บก.ส.3 กก.4 
ด.ต. อ านวย     สุขเสน บก.ส.3 กก.4 
ด.ต. ปรีชา        ฉมิมณี บก.ส.3 กก.4 
ด.ต. ก าแหง  ทองมาก บก.ส.3 กก.4 
ด.ต. กจิติวธัน์    คุ้มหา้งสูง บก.ส.3 กก.4 
ด.ต. ธวชัชัย       อุ่นเกดิ บก.ส.3 กก.4 
จ.ส.ต. สุริศักด์ิ      หนูรักษ์ บก.ส.3 กก.4 
จ.ส.ต. ประเดิม     เล่ียมปาน บก.ส.3 กก.4 
จ.ส.ต. จริศักด์ิ     เสียงใหญ่ บก.ส.3 กก.4 
จ.ส.ต. รัฐภมูิ       โพธสิาร บก.ส.3 กก.4 
จ.ส.ต. สุพล         ศรีรักษา บก.ส.3 กก.4 
จ.ส.ต. เทพทัต      เล่าเปีย่ม บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.อ. ปริวรรต  แป้นด้วง บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.อ. สวสัด์ิ  มาตรา บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.อ. เทพบุตร  วงศรีชู บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.อ. ภวูนัตท์  เชียงพฤกษ์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.อ. ชาติดรุณ   พริกสุวรรณ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.อ.หญิง อรวรรณ อสิกนั บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.อ.หญิง อธชิา คากลาง บก.ส.3 กก.4 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ.หญิง อลิษา  กดุจอมศรี บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. กมัปนาท ศิริสม บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. เกรียงไกร ชัยภมูิ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. คมสัน ทัศนมณเฑียร บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. จตุกานต์ เพช็รสามสี บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. จกัรเพชร  บุญชิต บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. จริวฒัน์  ประทุม บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. เจษฎา เงินขาว บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ชัชวาล ประสิทธิ์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ชาญชัย จรรยานะ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ชิตณรงค์  ถงึนอก บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์  สายแกว้ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ  เล้าอรุณ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ดรัณ ยงัผล บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ไตรภพ บุริขนัธ์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ธวชั เมฆอรุณ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ธรีภทัร คุณท้าวเทียม บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. นรพนธ ์  บัวหลวง บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. นันทชัย ฮุยพมิาย บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ประสิทธศัิกด์ิ แซ่เตียว บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. พลนิกร  บุญทองออ่น บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. พภิชั ภสัูนเจริญ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. พพิฒัน์พงศ์ พงศ์อคัรศิรา บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ภทัรกร รอดรักษา บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ภวูนาถ วรยศ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ราเชนทร์   เพชรสีช่วง บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ละมุน คมใสย์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. วชิรานนท์  เหล่าทอง บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. วรวฒัน์ แผ่นอนิทร์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. วรุฒ มณีนพ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. วริะพงษ์ น้อมระวี บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. วฒิุชาติ  ชอบทองหลาง บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ศราวธุ บุตรวงั บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ศักด์ิสิทธิ์  สอนจนัดา บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. สิทธวิฒัน์  อายกุลุ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. สุภทัร สุธร์ี บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. สุรชาติ สุจติศรี บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ชาญพชิิต แสนเสาร์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. อภเิดช พรมนัส บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. อภลัิกษณ์  สุนันทะ บก.ส.3 กก.4 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. อสิระพงศ์ เทนอสิสระ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. อดุมพล ยอดศรี บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ณัฐกฤษ  อานันทพฒัน์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์  โพธา บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. กนก โมกไธสง บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. กมล สุพรรณพงศ์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. กฤตชัย เทศนาบูรณ์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. กมัปนาท มูลขนุทด บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ เพชรอาวธุ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ รัจรัญ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. จรีวชัร ใจเชื้อ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ฉตัรชัย โตจติร บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. เฉลิมพล เฉลิมชัยวนิิจกลุ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ชวลิต ชอบงาม บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ชวลิต อบุล บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ชัยเฉลิม จ าวนั บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ชัยณรงค์ มณีรัตน์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ธรีพชิญ์  ชูช่วย บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ชัยวทิย ์ การชนไชย บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ทับทอง บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต.  ทศพล แซ่อึ้ง บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ธนกร บูแ่กว้ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ธนุดม สระทองด้วง บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ธรรมนูญ จนัทร์นวล บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. นทนนท์ วปิุลากร บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. นวพล นาโสก บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. นิธศิ สุกตุด บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. นิรุตต์ิ พรหมจนัทร์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ประพฒัน์ บ ารุงเขต บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ปานศักด์ิ ผุดวรรณา บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ปิยวฒัน์ รุ่งเรือง บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ปิยะฉตัร ผ่องศาลา บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ปิยะวตัร เถยีรทองศรี บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. พงษ์ดนัย ทรงสุวรรณ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. พชิิตชัย โคตสีดา บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. พรีะศักด์ิ เงินทอง บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ภเูบศ มีครองธรรม บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. มงคลชัย เอง้ฉว้น บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. รัตนากร หมากดี บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. วนัชัย ท้าวมา บก.ส.3 กก.4 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. วริะพล บัวเนียม บัวเนียม บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ศรนรินทร์ ศรีวฤิทธิ์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. สมประสงค์ ปล้ืมวงษ์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. สุทธพินัธ์ ศรีสุด บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. สุรชา สุทธรัิกษ์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ พจชนะ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. ณภทัธ ์ ล้ินฤาษี บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. สุวชิัย วนักมุภา บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ ขี่ทอง บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ รีเรียบ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. อภชิิต มณีรัตน์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. อคัรินทร์ สุวรรณสะอาด บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. อาทิตย ์ สิมศิริวตัร์ บก.ส.3 กก.4 
ส.ต.ต. อาทิตย ์ แสนทวสุีข บก.ส.3 กก.4 
พ.ต.อ. เสริมพงศ์ ก าพสิุริ บก.ส.3 กก.5
พ.ต.ท. ภคภคั กาวลิะ บก.ส.3 กก.5
วา่ที ่พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ บุญประวติั บก.ส.3 กก.5
ร.ต.ท. สุนทร แกน่บุตร บก.ส.3 กก.5
ร.ต.ท. รังสฤษฏิ์ อทุัยชิต บก.ส.3 กก.5
ร.ต.ท. กมัปนาท การถาง บก.ส.3 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. พรชัย ทองนิยม บก.ส.3 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. ธนกร เจริญไชยกจิ บก.ส.3 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. ศึกหาญ ชาญณรงค์ บก.ส.3 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. ภทัรพล อบุลกาญจน์ บก.ส.3 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง ยพุาภรณ์ อนิทร์อกัษร บก.ส.3 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. ศิริชัย รอดปาน บก.ส.3 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. จรัญ กจิกระจา่ง บก.ส.3 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. สามารถ ปราศรี บก.ส.3 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. อ านาจ สิงหท์อง บก.ส.3 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. สมนึก สาน้อย บก.ส.3 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ท. บัญญัติ ชัยเวส บก.ส.3 กก.5
ร.ต.ต. ธรรมชัย ทองรัตน์กลุพร บก.ส.3 กก.5
ร.ต.ต. รุ่งศักด์ิ ศรีชัยสุวรรณชาติ บก.ส.3 กก.5
ร.ต.ต. ธรรมศักด์ิ ธงอนิทร์เนตร บก.ส.3 กก.5
ร.ต.ต. ฉตัร กลัดกลีบ บก.ส.3 กก.5
ร.ต.ต. สิงหช์ัย สุขโข บก.ส.3 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ต. สังวร ชนะวงษ์ บก.ส.3 กก.5
วา่ที ่ร.ต.ต. หาญ เฉลิมดิษฐ บก.ส.3 กก.5
ด.ต. สุริยา บุษราคัม บก.ส.3 กก.5
ด.ต. คมกฤต ทองกลู บก.ส.3 กก.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. รังสฤษด์ิ ปานค า บก.ส.3 กก.5
ด.ต. วนัชัย แสงทอง บก.ส.3 กก.5
ด.ต. ปิยะวฒัน์ สระทองเบีย้ บก.ส.3 กก.5
ด.ต. ธรีเทพ ตรีถนั บก.ส.3 กก.5
ด.ต. วรีศักด์ิ ใจสมุทร บก.ส.3 กก.5
ด.ต. เอนก เพิม่สมบูรณ์ บก.ส.3 กก.5
ด.ต. เอนก คามบุศย์ บก.ส.3 กก.5
ด.ต. กฤษณา ถกูศรี บก.ส.3 กก.5
ด.ต. สามารถ นวลมิง่ บก.ส.3 กก.5
ด.ต. วชัรพล สุภโกศล บก.ส.3 กก.5
ด.ต. ศักดา จ าเริญ บก.ส.3 กก.5
ด.ต. มณธนปพล ตรีราภี บก.ส.3 กก.5
ด.ต. สุธี นวลหนู บก.ส.3 กก.5
ด.ต. ฉตัรชัย เภรีกล บก.ส.3 กก.5
ด.ต. จริวฒัน์ ทองกรด บก.ส.3 กก.5
ด.ต. นิพนธ์ หงษ์ศรีหม่น บก.ส.3 กก.5
จ.ส.ต. สุชน หวานขม บก.ส.3 กก.5
จ.ส.ต. จรัิฏฐ์ คชชากร บก.ส.3 กก.5
จ.ส.ต. ธนากร ภคูรองหนิ บก.ส.3 กก.5
จ.ส.ต. วรพจน์ จติตยานันท์ บก.ส.3 กก.5
จ.ส.ต. ฉตัรพฒัน์ ธนากติติเจริญ บก.ส.3 กก.5
จ.ส.ต. ภทัรพงษ์ ดิษเจริญ บก.ส.3 กก.5
จ.ส.ต. นิยม พรานเนือ้ บก.ส.3 กก.5
จ.ส.ต. พนัธป์รีด์ิ วนัเปล่ียนสี บก.ส.3 กก.5
จ.ส.ต. พนากร โทเมือง บก.ส.3 กก.5
จ.ส.ต. สุขชาติ ธรรมชาติ บก.ส.3 กก.5
จ.ส.ต. วนพรรษ สังขศิ์ลป์เลิศ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ แกว้ศรี บก.ส.3 กก.5
ส.ต.อ. อนุสรณ์ อุ่มพระกติ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.อ. สุริยนั ใจกระจา่ง บก.ส.3 กก.5
ส.ต.อ. พรศักด์ิ ค าสอน บก.ส.3 กก.5
ส.ต.อ.หญิง สุชาดา ทับคง บก.ส.3 กก.5
ส.ต.อ.หญิง ภทัรภร พุม่ฉตัร บก.ส.3 กก.5
ส.ต.อ. ทศพร ศรีลิโก บก.ส.3 กก.5
ส.ต.อ. ภเูบศวร์ ชัยเพชร บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. ฉตัรชัย เจริญพทิยารักษ์ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. นนทชัย อบอุ่น บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. ศรีนรินทร์ สุขเกดิ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. พนูศักด์ิ เจยีรอนันต์ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. ศรัณญู ใจมา บก.ส.3 กก.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ศิริชัย รักขาว บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. จริวฒัน์ ภกูิ่งเดือน บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. นพ อวรุิทธม์านนท์ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. มงคลศักด์ิ หลานจนีา บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. สุภี ศศิวรรณ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. เขม ศรีภริมย์ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. เกรียงศักด์ิ เผือกทา บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. วฒิุชัย จุ้ยเทียน บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. พชิิต เล็กนิคม บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ รอดไฝ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. ศรนรินทร์ เหล่ามูล บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. ณัฐภมูิ แพรเขยีว บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. วชัระ จนัทสุวรรณ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ อรัญญิก บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. จารุวทิย์ มีเพชร บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. มนู ชมใจ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. บวร เดชะค าภู บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ พรหนองแสน บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. ฐนกร ไทยน้อย บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. เดชาพล พุม่ค า บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. จนิตศักด์ิ ทองประเสริฐ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. วสันต์ ปาลี บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. ประพล ทิพยสิ์งห์ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. วงศกร ชูศรีจนัทร์ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. พชิิต ตะปัน บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. เอกนรินทร์ ไชยพงศ์ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. เฉลิมวฒิุ แสงข า บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. กรเทพ งามข า บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. ปีใหม่ สวา่งแสง บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. วริาศ แหว้เพช็ร บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. ไพรวลัย์ ต้นแกว้ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. เนติรักษ์ ดาราสิชฌน์ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. เอกพล พลเยี่ยม บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. วรีะยทุธ คูณพากย์ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. อานัฐ อาสนา บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. พงษ์เพชร เอนูนารี บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. ศราวธุ นนทะพจน์ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ อน้ชู บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. วชัราวฒิุ แทนไธสง บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. เจริญวทิย์ วเิศษจนิดาวฒัน์ บก.ส.3 กก.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. สถติย์' ชิยางคบุตร บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. ชาตรี มากมูล บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. ปฐพี พมิพร์อด บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. พทิักษ์ ขวญัมงคล บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. วชัระ บุบผา บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. ภริูวฒัน์ มุสิกะพงศ์ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. กรชัย ตรีหตัถ์ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. พทุธพร อุ่นบวรพทิักษ์ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ   ตาแหวน บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. พงษ์พฒัน์ แสนค า บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. วนิริยะ วญิญาณ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. วรานุพงษ์ ผางศรี บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. วชัรินทร์ พทุธานุ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. วนัเฉลิม ฉมิพลีพนัธุ์ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. คมสัน หุน่ทองทิพย์ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. วฒิุชัย ขนุชัย บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. ธรีะยทุธ อว่มสวสัด์ิ บก.ส.3 กก.5
ส.ต.ต. สุรชาติ ชุมพล บก.ส.3 กก.5
ด.ต. ยทุธนา ค าสีดา บก.ส.3 กก.5
ส.ต.อ.หญิง นิติมา ยารังษี บก.ส.3 กก.5
พ.ต.ท. บัญชาศิลป์ บุญมณี บก.ส.3 กก.6 
พ.ต.ท. ววิฒัน์ พทิักษ์ บก.ส.3 กก.6 
พ.ต.ท. รณกร รัตนะพร บก.ส.3 กก.6 
ร.ต.ท. นภดล มีทอง บก.ส.3 กก.6 
ร.ต.ท. ณัฐพล ประทับแกว้ บก.ส.3 กก.6 
ร.ต.ท. เณศนิพชัร สิริเลิศจติต์ บก.ส.3 กก.6 
ร.ต.ท. เชาวลิตร์ ทุมมาตย์ บก.ส.3 กก.6 
ร.ต.ต. ณฤทธิ์ เรืองฤทธิ์เดชา บก.ส.3 กก.6 
ด.ต. ปรีชา มุขน้อย บก.ส.3 กก.6 
ด.ต. สิณพงศ์ มากพลู บก.ส.3 กก.6 
ด.ต. จณิณะ ปากลาว บก.ส.3 กก.6 
ด.ต. พงศ์พทัธ์ พรรณราย บก.ส.3 กก.6 
ด.ต. จรูญศักด์ิ ทองส่งโสม บก.ส.3 กก.6 
ด.ต. วโิรจน์ วอ่งมงคลเดช บก.ส.3 กก.6 
ด.ต. ชัยนาท บัวแกว้ บก.ส.3 กก.6 
ด.ต. สมชัย สุชาฎา บก.ส.3 กก.6 
จ.ส.ต. นิคม กลัดกล่ัน บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.อ. วรินทร คชรัตน์ บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.อ. ดารัณ จนุสมุทร บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.อ. ช านาญ ศรีสุวรรณ บก.ส.3 กก.6 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. สิทธศัิกด์ิ กจิสุภี บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.อ. ชัยณรงค์ ปฐมวงศ์ บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.อ. มาโนช ทองดี บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.อ.หญิง บุษบา ขวญัใจ บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. พริภทัร กาญจนรังษี บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. อนุชิต อตุนาม บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. ศรายทุธ ชิวปรีชา บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. ณัฐวฒุ มีกลุ บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. อภริมย์ มิง้พรม บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. ธเนศ ศิรินันทกรู บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. ปัญญา เหลือล้น บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. ศุภวฒัน์ เหลาค าควร บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. วรีพงษ์ นุน่ภบูาล บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. สันติ นพศรี บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ ภชูื่นแสง บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. วงศกร จงดี บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ รักการธรรม บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. เอกลักษณ์ ศรีมูลตรี บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. ชุติพงษ์ มีลาภ บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. ธรีพงษ์ ล้วนเกษม บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. อภชิัย ฮาดปากดี บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. พชิยตุม์ กาบินพงษ์ บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. นเรศวร์ สังขท์อง บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. สุรชัย ด่านวชิชุรังษี บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. วงศกร ซาเสน บก.ส.3 กก.6 
ส.ต.ต. ยงยทุธ ชูแกว้ บก.ส.3 กก.5ปรก.กก.6
ส.ต.ต. ววิฒันชัย อรุณรักษ์ บก.ส.3 กก.5ปรก.กก.6
ส.ต.ต. นฤเบศ ค าเงิน บก.ส.3 กก.3ปรก.กก.6
ส.ต.ต. ศุภฤกษ์ เพร็ชหนู บก.ส.3 กก.1ปรก.กก.6
พ.ต.อ. ตรรกพร สุขโชคศิริชัยพร บก.ส.4 บก.ส.4
พ.ต.อ. นิตินัย ไชยพเิดช บก.ส.4 เศรษฐกจิและสังคม 
พ.ต.อ.หญิง ศุทธนิี ทรงวรวทิย์ บก.ส.4 ขา้มชาติ 
พ.ต.อ. สุนันท์ เรืองจนัทร์ บก.ส.4 การเมือง 
พ.ต.ท. นวมินทร์ ลมเมฆ บก.ส.4 ฝอ.บก.ส.4
พ.ต.ท. อภรัิกษ์ วงษ์มณี บก.ส.4 เศรษฐกจิและสังคม 
พ.ต.ท. สุวทิย์ จามจรีุ บก.ส.4 ขา้มชาติ 
พ.ต.ท. วรีะยทุธ วนะภติู บก.ส.4 การเมือง 
พ.ต.ท. สมยศ ศรีศรยทุธ์ บก.ส.4 ต่างประเทศ 
พ.ต.ต. ปิยะบดินทร์ ล้ิมประเสริฐ บก.ส.4 กอ่การร้ายสากล 
พ.ต.ท. เอนก จงธรรมสุขยิ่ง บก.ส.4 สถาบัน 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. เทอดศักด์ิ ปัทมาลัย บก.ส.4 การเมือง 
พ.ต.ท. อมรพงศ์ สมนาวรรณ บก.ส.4 ต่างประเทศ 
พ.ต.ท.หญิง อศิริยา พนัธุ์ยรุา บก.ส.4 ต่างประเทศ 
พ.ต.ต. กฤษฎิพ์งษ์ธร ธนากรวริิยะ บก.ส.4 ต่างประเทศ 
ร.ต.อ. ดวง อยู่บ ารุง บก.ส.4 บก.ส.4
ร.ต.ท. เอกลักษณ์ สกลุวงษ์ บก.ส.4 ฝอ.บก.ส.4
ร.ต.ท. ชน เปียสัมปทวน บก.ส.4 ฝอ.บก.ส.4
ร.ต.ท. สิทธพิจน์ วลัิย บก.ส.4 การเมือง 
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ อนิกวา่ง บก.ส.4 กอ่การร้ายสากล
ร.ต.ท. ปริญญา รัชอนิทร์ บก.ส.4 ขา้มชาติ 
ร.ต.ท. วญิญู บัวเผ่ือน บก.ส.4 เศรษฐกจิและสังคม
ร.ต.ท. พทิักษ์ โมมี บก.ส.4 ต่างประเทศ 
ร.ต.ท. อคัรวสัส์ จนัทร์เขยีว บก.ส.4 ต่างประเทศ 
ร.ต.ท. ธรรศวจัน์ บวรนันทเสถยีร บก.ส.4 ต่างประเทศ 
ร.ต.ท.หญิง รัชนก เนตรโรจน์ บก.ส.4 ฝอ.บก.ส.4
ร.ต.ท.หญิง ประภาพร เมืองลี บก.ส.4 ฝอ.บก.ส.4
วา่ที ่ร.ต.ท. ศุภชัย ช่วงเพช็จนิดา บก.ส.4 ฝอ.บก.ส.4
วา่ที ่ร.ต.ท. อรรณพ ภริมยเ์จยีว บก.ส.4 ฝอ.บก.ส.4
วา่ที ่ร.ต.ท. เรวตัร อาจอาษา บก.ส.4 การเมือง 
วา่ที ่ร.ต.ท. ไพบูรณ์ ทัศมาลัย บก.ส.4 สถาบัน 
ร.ต.ต. อาคม พรหมพล บก.ส.4 กอ่การร้ายสากล
ร.ต.ต. ฉวี เตรียมจกัร์ บก.ส.4 กอ่การร้ายสากล 
ร.ต.ต. นิคม ทรัพยไ์พบูลย์ บก.ส.4 กอ่การร้ายสากล
ร.ต.ต. ดุสิต วรชิน บก.ส.4 สถาบัน 
ร.ต.ต. เจด็ ด่านศิริสุขชัยกลุ บก.ส.4 การเมือง 
ร.ต.ต. สุรสีห์ ทิวาสมาน บก.ส.4 ต่างประเทศ 
ร.ต.ต. เยาฮารีย์ หมัดหมาน บก.ส.4 ต่างประเทศ 
วา่ที ่ร.ต.ต. สมหวงั มิง่มุฮัมวงศ์ บก.ส.4 ต่างประเทศ 
วา่ที ่ร.ต.ต. อนุศักด์ิ นกดา บก.ส.4 การเมือง 
วา่ที ่ร.ต.ต. ปรีชา สุขะ บก.ส.4 สถาบัน 
วา่ที ่ร.ต.ต. สัมพนัธ์ ชุมตรี บก.ส.4 เศรษฐกจิและสังคม
ด.ต. ไชยา โชติชัย บก.ส.4 สถาบัน 
ด.ต. สุวทิย์ แปงการิยา บก.ส.4 การเมือง 
ด.ต. ยะมีน มะหะหมัด บก.ส.4 ต่างประเทศ 
ด.ต. ฉกาจ มะด า บก.ส.4 ต่างประเทศ 
ด.ต. มะรอสดี ลาโหะ๊ยา บก.ส.4 ต่างประเทศ 
ด.ต. หวนัเดน หวนัละเต๊ะ บก.ส.4 ต่างประเทศ 
ด.ต. มะรอมลี ยรีะ บก.ส.4 ต่างประเทศ 
ด.ต. สายชล วงค์เกดิ บก.ส.4 ฝอ.บก.ส.4
ด.ต. ยทุธนา แยม้นาม บก.ส.4 เศรษฐกจิและสังคม 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.หญิง ศิราณี คงศรี บก.ส.4 ขา้มชาติ 
ด.ต.หญิง นวรัตน์ อาจอาษา บก.ส.4 การเมือง 
ส.ต.อ.หญิง ลักษ์ขณา ปริยเลิศพงศ์ บก.ส.4 ฝอ.บก.ส.4
พ.ต.อ. นพดล ศรส าราญ ศพข.บช.ส. ศพข.บช.ส.
พ.ต.อ.หญิง ชนัดดา ภวูเศรษฐาวร ศพข.บช.ส. ฝ่ายวจิยัและพฒันา
พ.ต.อ. รังสรรค์ วรรณศรี ศพข.บช.ส. ฝ่ายจดัการฝึกอบรม
พ.ต.ท. โชติวเิชียร วเิชียรโชติ ศพข.บช.ส. ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท.หญิง ภารดี อนิทรก าแหง ศพข.บช.ส. ฝ่ายวจิยัและพฒันา
พ.ต.ท. ทิม มณีแต้ม ศพข.บช.ส. ฝ่ายจดัการฝึกอบรม
พ.ต.ท. ปพนธรรม์ กจิไชยพร ศพข.บช.ส. ฝ่ายปกครอง
พ.ต.ท. มณฑล ศรีทอง ศพข.บช.ส. ฝ่ายวจิยัและพฒันา
พ.ต.ท. จกัรพนัธุ์ ภกัดี ศพข.บช.ส. ฝ่ายวจิยัและพฒันา
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณา นุม่ดี ศพข.บช.ส. ฝ่ายปกครอง
พ.ต.ท. อทิธพิล กริสวา่ง ศพข.บช.ส. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.อ. วเิชียร นวลจนัทร์ ศพข.บช.ส. ฝ่ายปกครอง
ร.ต.อ. ศุภกร จนัทรมณี ศพข.บช.ส. ฝ่ายวจิยัและพฒันา
ร.ต.ต. เรวตัร นุย้ฉมิ ศพข.บช.ส. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. วนิิต พรหมบุญแกว้ ศพข.บช.ส. ฝ่ายวจิยัและพฒันา
ร.ต.ท. พมิาน สูงตรง ศพข.บช.ส. ฝ่ายปกครอง
ร.ต.ท.หญิง สุญาณี สุนทรา ศพข.บช.ส. ฝ่ายจดัการฝึกอบรม
ร.ต.ท.หญิง นีรนุช สามทอง ศพข.บช.ส. ฝ่ายวจิยัและพฒันา
วา่ที ่ร.ต.ท. มานะ ทรงเจริญ ศพข.บช.ส. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. มนตรี พลเยี่ยม ศพข.บช.ส. ฝ่ายอ านวยการ
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง ปริศนา เณรแกว้ ศพข.บช.ส. ฝ่ายจดัการฝึกอบรม
วา่ที ่ร.ต.ท. ปรีชา ดอกเกษ ศพข.บช.ส. ฝ่ายอ านวยการ
วา่ที ่ร.ต.ท. ธารธเนศ ศรีธรรมาสุข ศพข.บช.ส. ฝ่ายปกครอง
วา่ที ่ร.ต.ต. ธนชัย อนุจารี ศพข.บช.ส. ฝ่ายจดัการฝึกอบรม
วา่ที ่ร.ต.ต. ไพลิน กติติขจร ศพข.บช.ส. ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต. ฤกษ์ นามรัตน์ ศพข.บช.ส. ฝ่ายจดัการฝึกอบรม
ส.ต.อ. ชาญณรงค์ แกว้คง ศพข.บช.ส. ฝ่ายวจิยัและพฒันา
ส.ต.อ.หญิง อฑัจริา สมใจนึก ศพข.บช.ส. ฝ่ายปกครอง
ส.ต.ต. ฉตัรชัย บุตรพรหม บช.ส. บช.ส.
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ ง่ัวล าหนิ บช.ส. บช.ส.
พ.ต.อ. สมชาติ สาจนัทร์ - ฝอ.สงป.
พ.ต.ท.หญิง ปรีชญา พมิานทิศากร - ฝอ.สงป.
พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช สัมฤทธิ์ - ฝอ.สงป.
พ.ต.ท. บดินทร์ ร้อยพรหมมา - ฝอ.สงป.
พ.ต.ท.หญิง ปริญญ์ รุ่งกรุด สงป. -
ร.ต.ท. จริะมิตร ศรีเตชะ - ฝอ.สงป.
ร.ต.ท. กฤษณะ ตังคจวิางกรู - ฝอ.สงป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. ขจรเกยีรติ สิทธวิงศ์ - ฝทง.
ร.ต.ท. สันติ ค าพนัธุ์ - ฝทง.
ร.ต.ท. ธนวชิญ์ เผ่าพนัธุ์โรจน์ฤทธิ์ - ฝทง.

พล.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ภวูรัตนกลุ กช. -
พ.ต.ท.หญิง ดวงหทัย ภูส่อาด กช. -
พ.ต.ท.หญิง สุภาพร สาสุธรรม กช. -
พ.ต.ต. กฤษฎา แกน่ส าโรง กช. -
ร.ต.อ.หญิง ญาณิฐา นาคมา กช. -
ร.ต.ท.หญิง สุนันต์ เฉลาวจิติร กช. -
ร.ต.ท.หญิง จารุพร สิรกลุวานิช กช. -
ร.ต.ท.หญิง สุภาวนา หมอบอก กช. -
ร.ต.ท.หญิง มณีรัตน์ ขนุข า กช. -
ร.ต.ท. ชายนพลช์ หสัเกดิ กช. -
ร.ต.ท. อนุพงษ์ แกว้สาร กช. -
ด.ต. สุวรรณภมูิ ด้วงพทิักษ์ กช. -
ด.ต.หญิง สุวารี เฮงยง้ กช. -
ส.ต.ต.หญิง วศินีย์ ชุมคง กช. -
ด.ต. ธนวฒัน์ ยิ้มดี กช. -
ส.ต.ต.หญิง นัฐติญา ทองทิพย์ กช. -
พ.ต.อ. ณรงค์รัตน์ พชิัยณรงค์ งป. -
พ.ต.อ. ภเิศก หมัน่เพยีร งป. ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ.หญิง สาลินี สุวรรณเกสร์ งป. ฝ่ายงบประมาณ 3
พ.ต.ท.หญิง วลิาวรรณ รุ่งอวสัดา งป. ฝ่ายวชิาการ
พ.ต.ท.หญิง กญัญ์พชิญา ประเสริฐสถติย์ งป. ฝ่ายงบประมาณ 3
พ.ต.ท.หญิง พรสุภา ชิตเจริญธรรม งป. ฝ่ายวชิาการ
พ.ต.ท.หญิง สกลุยา ศักดาปวรภาคิน งป. ฝ่ายงบประมาณ 4
พ.ต.ท. อภชิัย หวลจติต์ งป. ฝ่ายงบประมาณ 3
พ.ต.ท. ธนเทพ เปีย่มมีสมบูรณ์ งป. ฝ่ายงบประมาณ 5
พ.ต.ท. ชาญ พกิลุหอม งป. ฝ่ายงบประมาณ 5
พ.ต.ท. คเณศ ศิริรัตน์ งป. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.อ.หญิง วนิดา พงษ์บริบูรณ์ งป. ฝ่ายงบประมาณ 4
ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ กอ่เกดิ งป. ฝ่ายงบประมาณ 4
ร.ต.ท.หญิง อไุร นุน่ชูคัน งป. ฝ่ายงบประมาณ 4
ร.ต.ท.หญิง ปนัดดา ปาลสง งป. ฝ่ายงบประมาณ 3
ร.ต.ท.หญิง ดาวรรณ ใจดี งป. ฝ่ายงบประมาณ 4
ร.ต.ท.หญิง กลัยาณี คงเค็จ งป. ฝ่ายยทุธศาสตร์
ร.ต.ท.หญิง ศิริพร ปานทุม่ งป. ฝ่ายงบประมาณ 2
ร.ต.ท. สิทธพิร ทองค า งป. ฝ่ายงบประมาณ 4
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ศรีไพศาลสกลุ งป. ฝ่ายงบประมาณ 2
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ ขตัติ งป. ฝ่ายอ านวยการ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ประหยดั ติค ารัมย์ งป. ฝ่ายงบประมาณ 1
ร.ต.ต.หญิง วรางคณา เจษฎารมย์ งป. ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.หญิง รุ่งฟา้ รอดพยาธิ์ งป. ฝ่ายงบประมาณ 1
จ.ส.ต.หญิง จฑุารัตน์ เพง็มณี งป. ฝ่ายวชิาการ
ส.ต.ต. รังสรรค์ วจสัีจจะ งป. ฝ่ายวชิาการ
ส.ต.อ.หญิง ปิติพร ชิตเจริญธรรม งป. ฝ่ายงบประมาณ 3
ส.ต.ต.หญิง รัตนา ภทัชวงค์ งป. ฝ่ายงบประมาณ 5
ส.ต.ต.หญิง สินีนารถ แซ่เฮง งป. ฝ่ายงบประมาณ 1
ส.ต.ต.หญิง ชุลีพร โปร่งอากาศ งป. ฝ่ายงบประมาณ 4
พ.ต.อ. พนัลภ ศิริชัย กง. รอง ผบก.กง.
พ.ต.ท. ดนัย วบิุละเคาวพ์นัธ์ กง. ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท.หญิง กลุยา จนีสุนทร กง. ฝ่ายการเงิน 1
พ.ต.ท.หญิง พชัรินทร์ บุญนอก กง. ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท. สุกฤตษ์ ธนัวานนท์ กง. ฝ่ายการเงิน 1
พ.ต.ท.หญิง เสาวนีย์ นิธสุินทรพงศ์ กง. ฝ่ายการเงิน 2
พ.ต.ต. สมชาย วมิลสุข กง. ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ต.หญิง กนัยารัตน์ มุสิกทอง กง. ฝ่ายการเงิน 1
พ.ต.ต.หญิง พรทิพย์ ทัศส าราญ กง. ฝ่ายการเงิน 3
พ.ต.ต. โสภณ นิธสุินทรพงศ์ กง. ฝ่ายการเงิน 5
ร.ต.อ. ภากร กนัทาธรรม กง. ฝ่ายการเงิน 3
ร.ต.อ.หญิง รัชนีกร เถาธรรมพทิักษ์ กง. ฝ่ายการเงิน 5
ร.ต.ท. ชยกร สุวรรณจติร กง. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง ปราณี องัอรุณกร กง. ฝ่ายการเงิน 3
ร.ต.ท.หญิง อรพณิ ม้าวไทย กง. สง.ผบก.กง.
ร.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ กติติวรรธนะ กง. ฝ่ายการเงิน 1
ร.ต.ท.หญิง กรวรรณ พกัโพธิ์เยน็ กง. ฝ่ายการเงิน 1
ร.ต.ท.หญิง นิธมิา ส้ันเต้ง กง. ฝ่ายการเงิน 1
ร.ต.ท.หญิง พรปวณ์ี คล้ายทิม กง. ฝ่ายการเงิน 1
ร.ต.ท.หญิง ปณิตา มีศิลป์ กง. ฝ่ายการเงิน 1
ร.ต.ท.หญิง จติรลดา ขดีล่อง กง. ฝ่ายการเงิน 1
ร.ต.ท. สุระชาติ หนูหมาน กง. ฝ่ายการเงิน 1
ร.ต.ท.หญิง จนิตนา พลอยประดับ กง. ฝ่ายการเงิน 2
ร.ต.ท.หญิง นงนุช เจริญสุข กง. ฝ่ายการเงิน 2
ร.ต.ท.หญิง ขวญันภา บุตรมิตร กง. ฝ่ายการเงิน 2
ร.ต.ท.หญิง อทุัย มนูบุตร กง. ฝ่ายการเงิน 2
ร.ต.ท. เสกสรร เสนาะโสตร์ กง. ฝ่ายการเงิน 2
ร.ต.ท. นรินทร์ กล่ินอบุล กง. ฝ่ายการเงิน 2
ร.ต.ท. ส าเริง ขยายศรี กง. ฝ่ายการเงิน 3
ร.ต.ท.หญิง วราภรณ์ พรหมรส กง. ฝ่ายการเงิน 3
ร.ต.ท.หญิง ปารดา บุญชูวงศ์ กง. ฝ่ายการเงิน 3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.หญิง รัชตา อริยเมธปรีชา กง. ฝ่ายการเงิน 3
ร.ต.ท.หญิง นิภาภรณ์ บุญผง กง. ฝ่ายการเงิน 3
ร.ต.ท.หญิง วชิรา ศิริชาติ กง. ฝ่ายการเงิน 4
ร.ต.ท.หญิง อลิษา มุง่จนีกลาง กง. ฝ่ายการเงิน 4
ร.ต.ท.หญิง รุ่งรัตน์ กฤษณา กง. ฝ่ายการเงิน 4
ร.ต.ท.หญิง อมร ระบือพณิ กง. ฝ่ายการเงิน 5
ร.ต.ท. ทรงชัย รัตนโชติ กง. ฝ่ายการเงิน 5
ร.ต.ท.หญิง สมทรง สุดใจ กง. ฝ่ายการเงิน 6
ร.ต.ต. บุญช่วย โชติศรี กง. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ต.หญิง ดวงพร ปล่ังกลาง กง. ฝ่ายการเงิน 3
ร.ต.ต.หญิง อจัฉราพรรณ นามเมือง กง. ฝ่ายการเงิน 3
ร.ต.ต.หญิง จนัทิมา ชุมดี กง. ฝ่ายการเงิน 4
ร.ต.ต.หญิง จริวดี แดงดี กง. ฝ่ายการเงิน 5
ร.ต.ต. เสาร์ ผิวจนัทร์ กง. ฝ่ายการเงิน 6
ด.ต.หญิง ฐาปนีย์ วจสัีจจะ กง. ฝ่ายการเงิน 1
ด.ต.หญิง นงลักษณ์ มีเพช็ร กง. ฝ่ายการเงิน 1
ด.ต.หญิง เกศิณี เอี่ยมวจิารณ์ กง. ฝ่ายการเงิน 2
ส.ต.อ.หญิง รัชนีย์ ชัยมงคล กง. ฝ่ายการเงิน 3
ส.ต.ต.หญิง สุธดิา สารสม กง. ฝ่ายการเงิน 1
ส.ต.ต.หญิง วไิลวรรณ พงษ์ทวี กง. ฝ่ายการเงิน 2
ส.ต.ต.หญิง พรทิพย์ เนือ่งจากน่วม กง. ฝ่ายการเงิน 3
ส.ต.ต.หญิง กญัญาภทัร คณาพนัธ์ กง. ฝ่ายการเงิน 4
ส.ต.ต. ตวงพล เหง้าสุสิทธิ์ กง. ฝ่ายการเงิน 5
พล.ต.ต. สุรพล อยู่นุช สยศ.ตร. รอง ผบช.สยศ.ตร.
ร.ต.อ. ยสินทร ค าชุม สยศ.ตร. นว.(สบ ๒) ผบช.สยศ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง เนตินันท์ ด้วงประดิษฐ์ สยศ.ตร. รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง อรวรรณ อนิทรประชา สยศ.ตร. ผู้ช่วย นว.(สบ ๑) ผบช.สยศ.ตร.
ร.ต.ต. สมชาย เรืองยศ สยศ.ตร. รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร.
ร.ต.ต.หญิง ศิริพร มณีใส สยศ.ตร. รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร.
ร.ต.ต.หญิง ฉววีรรณ ผัดบุตร สยศ.ตร. รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร.
ร.ต.ต.หญิง สุภาพ พระพชิิต สยศ.ตร. รอง สว.(อก.) ฝอ.สยศ.ตร.
พล.ต.ต. โชคชัย เหลืองออ่น ยศ. ผบก.ยศ.
พ.ต.อ. ภาณุวชิญ์ ทองยิ้ม ยศ. รอง ผบก.ยศ.
พ.ต.อ.หญิง ศรีสกลุ เจริญศรี ยศ. รอง ผบก.ยศ.
พ.ต.อ. ชริธ อาจอาสา ยศ. รอง ผบก.ยศ.
พ.ต.อ.หญิง องัสนา ปาละสิงห์ ยศ. ผกก.กลุ่มงานประเมินฯ ยศ.
พ.ต.ท. ประเสริฐ อนิทรกลุ ยศ. รอง ผกก.กลุ่มงานวเิคราะหฯ์ ยศ.
พ.ต.ท. อทุัย ประทุมทอง ยศ. รอง ผกก.กลุ่มงานประเมินฯ ยศ.
พ.ต.ท. รัชภมูิ เภารอด ยศ. สว.กลุ่มงานบริหารความเส่ียง ยศ.
พ.ต.ท. ศรัณย์ วงศ์สนิท ยศ. สว.กลุ่มงานขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ ยศ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. สุจนิต์ เพชรรุณ ยศ. สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.
พ.ต.ท. สุวจัชัย นุติวรานนท์ ยศ. สว.กลุ่มงานขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ ยศ.
พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ เครือกนก ยศ. สว.กลุ่มงานประเมินผลยทุธศาสตร์ ยศ.
พ.ต.ท.หญิง วาสนา เขมะพานิช ยศ. สว.กลุ่มงานแผนฯ ยศ.
พ.ต.ท.หญิง สัมฤทธิ์ ขาวออ่น ยศ. สว.กลุ่มงานบริหารความเส่ียง ยศ.
พ.ต.ท. ปฐฒพงศ์ ชงัดเวช ยศ. สว.กลุ่มงานขบัเคล่ือนฯ ยศ.
พ.ต.ต. ติรัส ตฤณเตชะ ยศ. สว.ฝอ.ยศ.
พ.ต.ต.หญิง สุกญัญา ด้วงวงัหนิ ยศ. สว.กลุ่มงานขบัเคล่ือนฯ ยศ.
ร.ต.อ. วสิิทธิ์ สุวรรณศีลศักด์ิ ยศ. สว.กลุ่มงานขบัเคล่ือนฯ ยศ.
ร.ต.อ. อเุทน สุมาลย์ ยศ. รอง สว.กลุ่มงานขบัเคล่ือนฯ ยศ.
ร.ต.ท.หญิง เจวกิาร์ แกว้วรรณ ยศ. รอง สว.กลุ่มงานประเมินฯ ยศ.
ร.ต.ท.หญิง ดลดา สวสัดี ยศ. รอง สว.กลุ่มงานวเิคราะหฯ์ ยศ.
ร.ต.ท.หญิง บุตศญา มาประกอบ ยศ. รอง สว.กลุ่มงานประเมินฯ ยศ.
ร.ต.ท.หญิง มยรีุ นักปราชญ์ ยศ. รอง สว.กลุ่มงานขบัเคล่ือนฯ ยศ.
ร.ต.ท.หญิง วรินทร ค าแฝง ยศ. รอง สว.กลุ่มงานประเมินฯ ยศ.
ร.ต.ท.หญิง ศศิญา นิลแกว้ ยศ. รอง สว.กลุ่มงานขบัเคล่ือนฯ ยศ.
ร.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ สุดสม ยศ. รอง สว.กลุ่มงานบริหารความเส่ียง ยศ.
ร.ต.ท.หญิง อภริมย์ เพยีรพจิติร ยศ. รอง สว.กลุ่มงานแผนฯ ยศ.
ร.ต.ต. นฤชิต มีเชาว์ ยศ. รอง สว.ฝอ.ยศ.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง วลิาวรรณ เทพวงค์ ยศ. รอง สว.ฝอ.ยศ.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง สุภาภรณ์ สุขเอก ยศ. รอง สว.กลุ่มงานขบัเคล่ือนฯ ยศ.
ด.ต. สรรศักด์ิ ศิวายพราหมณ์ ยศ. ผบ.หมู ่กลุ่มงานประเมินฯ ยศ.
ด.ต.หญิง เยาวเรศน์ ปราบเสียง ยศ. ผบ.หมู ่กลุ่มงานประเมินฯ ยศ.
ส.ต.อ.หญิง สุประวณ์ี ไชยโก ยศ. ผบ.หมู ่กลุ่มงานประเมินฯ ยศ.
ส.ต.อ.หญิง อมุาพร เรืองเดช ยศ. ผบ.หมู ่กลุ่มงานประเมินฯ ยศ.
ส.ต.ต.หญิง ปฐมาวดี ปาลลา ยศ. ผบ.หมู ่กลุ่มงานบริหารความเส่ียง ยศ.
ส.ต.ต.หญิง วราลักษณ์ ศรีบานเยน็ ยศ. ผบ.หมู ่กลุ่มงานแผนฯ ยศ.
พล.ต.ต. สุรพงษ์ ชัยจนัทร์ ผอ. ผบก.ผอ.
พ.ต.อ. สุรพล พลูศิริ ผอ. รอง ผบก.ผอ.
พ.ต.อ. พฒัน์ปกรณ์ ชั้นประเสริฐ ผอ. รอง ผบก.ผอ.
พ.ต.อ. วนิัย ทับทอง ผอ. รอง ผบก.ผอ.
พ.ต.อ. เกต์ิฉกาจ นิลประดับ ผอ. ผกก.ฝอ.ผอ.
พ.ต.อ. สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์ ผอ. ผกก.วป.ผอ.
พ.ต.อ. สมพร กฤษณพพิฒัน์ ผอ. ผกก.ปพ.ผอ.
วา่ที ่พ.ต.อ. ดนัย กมิสูงเนิน ผอ. ผกก.สร.ผอ.
วา่ที ่พ.ต.อ. สุรวฒิุ เจริญจติร ผอ. ผกก.ปป.ผอ.
พ.ต.ท. เจษฎา จโุฑปะมา ผอ. รอง ผกก.ปพ.ผอ.
พ.ต.ท. วชิัย ปรเมษฐเนติกลุ ผอ. รอง ผกก.ปพ.ผอ.
พ.ต.ท.หญิง ธญัดา เฉยทุม ผอ. รอง ผกก.ปป.ผอ.
พ.ต.ท. ภสัพงษ์ มีอนันต์ ผอ. รอง ผกก.ปป.ผอ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท.หญิง จติลดา พดัเยน็ ผอ. รอง ผกก.ปป.ผอ.
พ.ต.ท. วรชิต วต๊ิะกลุ ผอ. สว.ปป.ผอ.
พ.ต.ท.หญิง ชลทิชา จนัทรบุตร ผอ. รอง ผกก.ฝอ.ผอ.
พ.ต.ท. เดชาธร ดีมี ผอ. สว.ปพ.ผอ.
พ.ต.ท. ณัฐวฒิุ ชมเชย ผอ. รอง ผกก.วป.ผอ.
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ จนิดาศักด์ิ ผอ. รอง ผกก.วป.ผอ.
วา่ที ่พ.ต.ท. หฤษฎ์ ทองธริาช ผอ. สว.ปพ.ผอ.
วา่ที ่พ.ต.ท. กติตินันท์ ศรีม่วง ผอ. สว.ปป.ผอ.
พ.ต.ท. จกัรพงษ์ ศิริวรรณ ผอ. สว.ปพ.ผอ.
พ.ต.ต. อดุลย์ อธพินัธว์โรดม ผอ. สว.ฝอ.ผอ.
วา่ที ่พ.ต.ต.หญิง เปรมจติ อปุฐานา ผอ. สว.ปป.ผอ.
วา่ที ่พ.ต.ต.หญิง สุภาภรณ์ ชูศักด์ิ ผอ. สว.ปป.ผอ.
วา่ที ่พ.ต.ต.หญิง วาสนา สุขนิรันดร์ ผอ. สว.สร.ผอ.
ร.ต.ท. สันติ แนวจ าปา ผอ. รอง สว.วป.ผอ.
ร.ต.ท.หญิง ณัฐธยาน์ ไปดง ผอ. รอง สว.ปพ.ผอ.
ร.ต.ท. วรพงษ์ ภมูิประดิษฐ์ ผอ. รอง สว.ปป.ผอ.
ร.ต.ท. สุรพงษ์ ขดัสีใส ผอ. รอง สว.ปพ.ผอ.
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ดีรักชาติ ผอ. รอง สว.สร.ผอ.
ร.ต.ท. พชิญุตม์ อคัรกลุ  ผอ. รอง สว.วป.ผอ.
ร.ต.ท. เขตคงรัฐ ธรรมสัตย์ ผอ. รอง สว.ปป.ผอ.
วา่ที ่ร.ต.ท. สิรภพ มณีโชติ ผอ. รอง สว.ฝอ.ผอ.
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง ทิยานนท์ อนิไชยะ ผอ. รอง สว.ปป.ผอ.
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง ชลิตา ค าจ าปา ผอ. รอง สว.วป.ผอ.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง จรีุพร ถมยา ผอ. รอง สว.ปพ.ผอ.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ปาริชาติ  ยวุนะเตมีย์ ผอ. รอง สว.ปป.ผอ.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง นฤมล งามสวสัด์ิ ผอ. รอง สว.ปพ.ผอ.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ธติิมา มอมขนุทด ผอ. รอง สว.ปพ.ผอ.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง วชัราภรณ์ วศิรุตอทิธกิานต์ ผอ. รอง สว.สร.ผอ.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง สุกจิจาภรณ์ โมราสิทธิ์ ผอ. รอง สว.ฝอ.ผอ.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง จารุวรรณ บัวงาม ผอ. รอง สว.ฝอ.ผอ.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง มุกรวี เนตินาวนิ ผอ. รอง สว.ปพ.ผอ.
จ.ส.ต. นุกลู แกว้ทองด้วง ผอ. ผบ.หมู ่วป.ผอ.
ส.ต.อ.หญิง กานต์ชุดา ชื่นจติร ผอ. ผบ.หมู ่ปพ.ผอ.
ส.ต.อ.หญิง กนกพร อภริมย์ ผอ. ผบ.หมู ่ผอ.
ส.ต.ต. ประทักษ์ เทียมใส ผอ. ผบ.หมู ่ปพ.ผอ.
ส.ต.ต.หญิง ณัจยา เล้าสุขศรี ผอ. ผบ.หมู ่ปป.ผอ.
พล.ต.ต. คัชชา ธาตุศาสตร์ ผก. ผบก.ผก.
พ.ต.อ. วสูิตร  คูหะมณี ผก. รอง ผบก.ผก.
พ.ต.อ. วสุพล บาลี ผก. รอง ผบก.ผก.
ร.ต.อ. มานะ บุญสม ผก. นว.(สบ ๑) ผบก.ผก.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ. วชิรพงษ์  อมราพทิักษ์ ผก. ผกก.ฝอ.ผก.
พ.ต.ท.หญิง สมคิด  ฮีเกษม ผก. รอง ผกก.ฝอ.ผก.
พ.ต.ต. สกลรัตน์  เขมสวสัด์ิ ผก. สว.ฝอ.ผก.
ร.ต.ท. อดิศร ปากลาว ผก. รอง สว.ฝอ.ผก.
จ.ส.ต.หญิง พรพไิล  ไชยปกรณ์ ผก. ผบ.หมู ่ฝอ.ผก.
ส.ต.ต.หญิง ดาราวรรณ  วงษ์นุม่ ผก. ผบ.หมู ่ฝอ.ผก.
พ.ต.ท. สมศักด์ิ  นิม่เจริญ ผก. รอง ผกก.กศ.ผก.
พ.ต.ท. ณภทัร์มงคล เหลืองกลุวฒัน์ ผก. สว.กศ.ผก.
พ.ต.ต. อทุัย  สุภารี ผก. สว.กศ.ผก.
ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ  ใจแกว้ ผก. รอง สว.กศ.ผก.
ร.ต.ท.หญิง จรินันท์  จนัทร์พาณิช ผก. รอง สว.กศ.ผก.
ร.ต.ท.หญิง สนธยา  บุตรฮาด ผก. รอง สว.กศ.ผก.
จ.ส.ต. เฉลิมพนัธุ์  ขวญัทอง ผก. ผบ.หมู ่กศ.ผก.
จ.ส.ต.หญิง ศุกลรัตน์  อตัตพนัธ์ ผก. ผบ.หมู ่กศ.ผก.
ส.ต.ต.หญิง ชิดชนก  พมิสา ผก. ผบ.หมู ่กศ.ผก.
พ.ต.อ. วรีะชาติ  วจันะพกุกะ ผก. ผกก.มค.ผก.
พ.ต.ท. ณพศั เนติวรรธนะ ผก. รอง ผกก.มค.ผก.
พ.ต.ท. สถติย ์ วชิัยกลุ ผก. รอง ผกก.มค.ผก.
พ.ต.ท. ภคกรณ์ เสนาอดุร ผก. สว.มค.ผก.
ร.ต.ท.หญิง ทิพยรัศมิ ์ บวรโชติปกรณ์ ผก. รอง สว.มค.ผก.
ร.ต.ท.หญิง วารินรัตน์  วงศ์จนัทร์ ผก. รอง สว.มค.ผก.
พ.ต.อ. ธนวตัร วฒันกลุ ผก. ผกก.จร.ผก.
พ.ต.ท. สุริยนต์  เจดีย์ ผก. รอง ผกก.จร.ผก.
พ.ต.ท. ภทัรวฒิุ สุนทรศารทูล ผก. สว.จร.ผก.
ร.ต.ต.หญิง เมธาวรรณ  กลุงามกิ่ม ผก. รอง สว.จร.ผก.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ทับทิม วเิศษสุมน ผก. รอง สว.จร.ผก.
ส.ต.ต. ธนดล  คงธนโอฬาร ผก. ผบ.หมู ่จร.ผก.
พ.ต.อ. ณัฐธพงษ์ ทองนาค ผก. ผกก.บป.ผก.
พ.ต.ท. วลัลิพผล  รังคสิริ ผก. รอง ผกก.บป.ผก.
พ.ต.ท. พงษ์สรรเพชร สันติเวชธรรม ผก. สว.บป.ผก.
พ.ต.ต.หญิง อจัฉราพรรณ์  ดาศรี ผก. สว.บป.ผก.
ร.ต.ท.หญิง ชลฑิษา  เหล็กมา ผก. รอง สว.บป.ผก.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ภทัลินี  เขตวฒัน์ ผก. รอง สว.บป.ผก.
วา่ที ่ร.ต.ต. สมพฒัน์ จงเสถยีร ผก. รอง สว.บป.ผก.
พ.ต.อ. พพิฒัน์  โควหกลุ ผก. ผกก.วผ.ผก.
พ.ต.ต. สุรเชษฐ์ ออ่นสง ผก. สว.วผ.ผก.
ร.ต.ท. ประทีป  จนัทะสาร ผก. รอง สว.วผ.ผก.
วา่ที ่ร.ต.ต. อภสิิทธิ์ พึง่แยม้ ผก. รอง สว.วผ.ผก.
พล.ต.ต. ปิยะ ต๊ะวชิัย วจ. ผบก.วจ.
พ.ต.อ. สมกมล สรณชัย วจ. รอง ผบก.วจ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ.หญิง จฑุารัตน์ ฉตัรเพิม่พร วจ. รอง ผบก.
พ.ต.อ. ณัฐ บัณฑุรัตน์ วจ. ผกก.ฝอ.วจ.
พ.ต.อ. ภทัรภวตั สุขแสง วจ. ผกก.กลุ่มงานส่งเสริมฯ วจ.
พ.ต.อ. ไพฑูรย์ อนิทรัตน์ชัยกจิ วจ. ผกก.กลุ่มงานวจิยัฯ ๑ วจ.
พ.ต.ท.หญิง ณชนก คล้ายโพธิ์ทอง วจ. รอง ผกก.ฝอ.วจ.
พ.ต.ท.หญิง กมลนัทธ์ จนัทร์ฉอ่ง วจ. รอง ผกก.กลุ่มงานส่งเสริมฯ วจ.
พ.ต.ท.หญิง อรวนิทร์ เซ่งไพเราะ วจ. รอง ผกก.กลุ่มงานวจิยัฯ ๑ วจ.
พ.ต.ท. ชิตสันต์ ผลประสิทธิ์ วจ. รอง ผกก.กลุ่มงานวจิยัฯ ๒ วจ.
พ.ต.ท. กานต์กติติ พบิูลย์ วจ. สว.กลุ่มงานวจิัยฯ ปฏิบัติหน้าที ่ฝอ.วจ.

พ.ต.ท. สันติ ศรีรี วจ. สว.กลุ่มงานส่งเสริมฯ วจ.
พ.ต.ท. อบุลเทพ เทศกร วจ. สว.กลุ่มงานวจิยัฯ ๑ วจ.
พ.ต.ท. จรูณ ดอกกลาง วจ. สว.กลุ่มงานวจิยัฯ ๒ วจ.
พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ ควรชัยตระกลู วจ. สว.กลุ่มงานวจิยัฯ ๓ วจ.
พ.ต.ต. วสวตัต์ิ สุขไทย วจ. สว.ฝอ.วจ. ปฏิบัติหน้าทีก่ลุ่มงานวจิัยฯ ๓ วจ.

ร.ต.อ. เกษมศักด์ิ ฉนัทะศิริวศิาล วจ. รอง สว.ฝอ.วจ.
ร.ต.ท. ปรินทร ไหมเส็น วจ. รอง  สว.ฝอ.วจ.
ร.ต.ท. อรัญ โรจนหสัดิน วจ. รอง สว.กลุ่มงานส่งเสริมฯ วจ.
ร.ต.ท.หญิง ศุภกญัญา ทองอร่าม วจ. รอง สว.กลุ่มงานวจิยัฯ ๑ วจ.
ร.ต.ท.หญิง ชมพนูุช สระกจิ วจ. รอง สว.กลุ่มงานวจิยัฯ ๒ วจ.
ร.ต.ท.หญิง พรทิพย ์ กอกนั วจ. รอง สว.กลุ่มงานวจิยัฯ ๒ วจ.
ร.ต.ท.หญิง วรรณภา วฒิุเจริญ วจ. รอง สว.กลุ่มงานวจิยัฯ ๓ วจ.
ด.ต.หญิง ภารดี พทุธประทานพร วจ. ผบ.หมู ่ฝอ.วจ.
พล.ต.ต. รณพงษ์ ทรายแกว้ กมค.
พล.ต.ต. ธน ยติุธรรมด ารง กมค.
พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวฒิุศักด์ิ กมค.
พ.ต.อ. ดิสดนัย ภริูปโชติ ฝอ.กมค.
พ.ต.ท. จกัรพนัธ์ เกยีรติไพบูลย์ ฝอ.กมค.
พ.ต.ท. ลภทัธร พรหมวเิศษ ฝอ.กมค.
ร.ต.ท.หญิง อนิทุอร รุ่งเรือง ฝอ.กมค.
ร.ต.ท.หญิง กญัญ์ภคัพมิพ์ ศรีเพชร ฝอ.กมค.
ร.ต.ท.หญิง ปาณิศา แจม่จ ารูญ ฝอ.กมค.
ร.ต.ท. ธรียทุธ บัวจนัทร์ ฝอ.กมค.
ด.ต. กติตินันต์ เขม็กาญจน์ กมค.
ส.ต.อ. สุรชัย ช่วยแกว้ ฝอ.กมค.
ส.ต.อ. พงษ์สิทธิ์ พรตะนะ กมค.
ส.ต.อ. มนูญ ล้ิมพงษ์ ฝอ.กมค.
ส.ต.ต.หญิง พลอยนภสั หตัถประดิษฐ์ ฝอ.กมค.
พ.ต.อ. ยทุธพล กองแกว้ กม. กม.
พ.ต.อ.หญิง อรนัฏ ไพรสัณฑ์ กม. กม.
พ.ต.อ. อกุฤษฏ์ ศรีเสือขาม กม. กม.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ. สุรกฤษฏิ์ มาลีสี กม. กม.
พ.ต.อ.หญิง บุษกร สุนทรสถติพมิล กม. กลุ่มงานวชิาการ 
พ.ต.อ. ศุภมิตร สุขเจริญ กม. กลุ่มระเบียบฯ 
พ.ต.อ. เกรียงศักด์ิ ชุติวฒุน์ กม. กลุ่มงานกฎหมาย 
พ.ต.อ. อาภรณ์ เนาวสันต์ กม. กลุ่มงานประสานงานฯ 

พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ คงสนทนา กม. ฝ่ายหอ้งสมุด 
พ.ต.ท. สานนท์ เลิศสุโภชวณิชย์ กม. กลุ่มงานกฎหมาย 
พ.ต.ต. เอกชนะ นนท์ธรีะศักดา กม. กลุ่มงานกฎหมาย 
พ.ต.ท. มนัส เล็กชะอุ่ม กม. ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง อรทัย จติภกัดี กม. กลุ่มงานวชิาการ 
พ.ต.ท. สุธี เอี่ยมเจริญยิ่ง กม. กลุ่มงานกฎหมาย 
พ.ต.ท.หญิง ชนิดา ชื่นสมบัติ กม. กลุ่มงานพฒันาฯ 
พ.ต.ท. จกัราวธุ คล้ายนิล กม. กลุ่มงานประสานฯ 
พ.ต.ท. จารุพฒัน์ ดาวล้อมจนัทร์ กม. กลุ่มงานระเบียบฯ 
พ.ต.ท. จริศักด์ิ ทนนวงษ์ กม. กลุ่มงานประสานฯ
พ.ต.ท. ชัยสัณห์ จงมัง่ค่ัง กม. กลุ่มงานประสานฯ 
พ.ต.ต. อเุทน รวมสุข กม. กลุ่มงานระเบียบฯ 
ร.ต.อ.หญิง อ าไพ ศรีทัต กม. ฝ่ายหอ้งสมุด 
ร.ต.อ. เปรม คุ้มยิ้ม กม. กลุ่มงานสัญญา 
ร.ต.อ. ไพรัตน์ ค าลี กม. กลุ่มงานพฒันากฎหมาย

ร.ต.ท.หญิง อนัญญา ธนะขวา้ง กม. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง นิสากร ยงัรอด กม. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์ ทองเผือก กม. ฝอ.
ร.ต.ท. สุนทร ผอมสวสัด์ิ กม. กลุ่มงานกฎหมาย 
ร.ต.ท. สรรเสริญ ขนุทอง กม. กลุ่มงานสัญญา 
ร.ต.ท. มงคล มหาปราบ กม. กลุ่มงานประสานฯ 
ร.ต.ท.หญิง พรประคอง ศุขบุญ กม. กลุ่มงานกฎหมาย 
ร.ต.ต.หญิง ฐิตาพร นาคผ่อง กม. ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง อรวรรณ กรุแกว้ กม. ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.ต. กติติธชั ท่อแกว้ กม. กลุ่มงานกฎหมาย 
ด.ต.หญิง อรพนิท์ สิงหน์้อย กม.  กลุ่มงานวชิาการ 
ด.ต. พศิณุพงษ์  ยบิประดิษฐ์ กม. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ชาคริยา  พมิพา กม.  กม.
ส.ต.อ.หญิง ปรียลักษณ์  ขนัธด์วง กม.  กลุ่มงานกฎหมาย 
ส.ต.อ. ศิวาพชัญ์ พรรณขาม กม. ฝ่ายหอ้งสมุด 
ส.ต.อ.หญิง ธรีนันท์ กอ้นเรือน กม. ฝ่ายหอ้งสมุด 
ส.ต.ต.หญิง นิศารัตน์ เมืองแกว้ กม.  ฝอ.
ส.ต.ต.หญิง  สุดารัตน์ แสงประสิทธิ์ กม. ฝอ.
พล.ต.ต. ชนะชัย ล้ิมประเสริฐ คด. คด.
พ.ต.อ. บัณฑิต  ทิศาภาค คด. คด.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ. กนัตพฒัน์  ศรีอมรรัตน์ คด. กตส.1 
พ.ต.อ. อภชิา  ถาวรศิริ คด. กตส.3 
พ.ต.อ. สุรชัย  วฒิุวฒันกลุ คด. กชช.
พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ คงขาว คด. กตส.1 
พ.ต.ท. กติต์ิสพล เดชโรจนพทัธ์ คด. กตส.2 
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ รัตนาธรรมวฒัน์ คด. กตส.3 
พ.ต.ท. ธรีวฒิุ  กจินคร คด. กตส.4 
พ.ต.ท. อดุม  เปาวสันต์ คด. ฝอ.
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์  วารีสดใส คด. กตส.1 
พ.ต.ท. สันติพงษ์  วงษ์ชมภู คด. กตส.1 
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง สิริพรรณ  ศรีนวล คด. กตส.1 
พ.ต.ท. พรีะพงศ์ นามโท คด. กตส.2
พ.ต.ท. ศิวะกร  เสประธานนท์ คด. กตส.3
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ธญัรดี โทณวณิก คด. กตส.3
วา่ที ่พ.ต.ต. สุรเชษฐ์  เดชะพนัธ์ คด. กตส.3
พ.ต.ท. อาณุรักษ์  จนัทรคุณ คด. กตส.4
พ.ต.ท. ศักด์ิวฒิุ  วบิูลสมัย คด. กตส.4
พ.ต.ท.หญิง กณัฑิมา  วงศ์ประธาน คด. กตส.4
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ทิพยว์รรณ  จนัทนะ คด. กตส.4
พ.ต.ท. นิมิตร  แดงดี คด. กชช.
พ.ต.ต. เกยีรติรัตน์  วงศ์แกน่สาร คด. ฝอ.
ร.ต.ท. ปรีชา  แยม้ศรี คด. กตส.1 
วา่ที ่ร.ต.ท. ววิศิน์  ประเสริฐสม คด. กตส.1 
ร.ต.ท. บุญเริง จ าสุข คด. กตส.3
วา่ที ่ร.ต.ท. จริวฒัน์  ปัญญาเจริญสุข คด. กชช.
ร.ต.ท.หญิง รุจริา สิกขะ คด. ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.ท. สันต์ หลวงพนัเทา คด. ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.ต. กฤตนัย บุญรัตนพศิาล คด. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง พไิลวรรณ  บรรหนองทุม่ คด. คด.
ส.ต.อ.หญิง ยภุาพร  กมุชาด คด.  ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง สุชาดา  คัมภรีะ คด. กตส.3 
ส.ต.ต.หญิง วชิุดา   ทองเกล้ียง คด. กตส.3
ส.ต.อ.หญิง ภคัพชิา  ชอบธรรม คด. กตส.4 
ร.ต.อ. อานนท์  เชาวนรัตน์ คด. กตส.2 
พ.ต.อ. เสวก ตะเภาพงษ์ คพ. กลุ่มงานคดีแพง่
พ.ต.อ. ช านาญ ชื่นยนิดี คพ. กลุ่มงานคดีปกครอง
พ.ต.อ. นันทวฒัน์ พวงแกว้ คพ. กลุ่มงานทีป่รึกษา
พ.ต.ท. ธวชัชัย จนัทร์จรุง คพ. กลุ่มงานทีป่รึกษา
พ.ต.ท. รุ่งชาติ รุ่งทอง คพ. กลุ่มงานคดีแพง่
พ.ต.ท. ทศพล ทองใบ คพ. กลุ่มงานคดีแพง่



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. ภมูิสิษฐ์ ต้ังวทิยเ์ดชา คพ. กลุ่มงานทีป่รึกษา
พ.ต.ท. ประสาน ฝึกฝน คพ. กลุ่มงานคดีปกครอง
พ.ต.ท. ธรีพงษ์ วชัรากลู คพ. กลุ่มงานคดีแพง่
พ.ต.ท.หญิง สุมนัส ต้ังเจริญกจิกลุ คพ. กลุ่มงานคดีแพง่
พ.ต.ต. รัฐเขต กระโพธิ์ คพ. กลุ่มงานคดีปกครอง
ร.ต.ท. พสิิษฐ์ กล้าหาญ คพ. กลุ่มงานคดีแพง่
ร.ต.ท. ปรัชญ์ชา กระมลนิติธรรม คพ. กลุ่มงานคดีปกครอง
ร.ต.ท. ปิยะวฒัน์ วริิยะสมบัติ คพ. กลุ่มงานคดีปกครอง
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ไชยสงคราม คพ. กลุ่มงานคดีแพง่
ร.ต.ท. สุชาติ แสงเดือน คพ. กลุ่มงานคดีปกครอง
ร.ต.ท. ศิริวฒัน์ ศรีสวสัด์ิ คพ. กลุ่มงานคดีปกครอง
ร.ต.ท. ทัศพงษ์ ผ่องใส คพ. กลุ่มงานคดีปกครอง
ร.ต.ท. มณฑป คมคิดเกษกลุ คพ. กลุ่มงานคดีแพง่
ร.ต.ท. ยศธร เศรษฐพธู์ คพ. กลุ่มงานทีป่รึกษา
ส.ต.อ. สุทธรัิตน์ พนูพว่ง คพ. กลุ่มงานคดีปกครอง
ส.ต.อ.หญิง อภญิญา ไฝจนัทึก คพ. ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ.หญิง ปิยะนุช บุตรเพชร คพ. กลุ่มงานคดีแพง่
ส.ต.ต. นภทัร บัวไกร คพ. กลุ่มงานคดีปกครอง
พ.ต.อ. เศรษฐศักด์ิ ยิ้มเจริญ สบส. สบส.
พ.ต.อ. ประพจน์ โชติคุณ สบส. กสส.1
พ.ต.อ. สุพกฤษณ์ แกว้ศรี สบส. กสส.2
พ.ต.อ. สมชาย วอ่งไวเมธี สบส. กวช.1
พ.ต.อ. ปกรณ์ ไพรองักรู สบส. กวช.2
พ.ต.ท.หญิง สุชญา แกว้ศรี สบส. ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง ฐานิดานันท์ เกยีรติทับทิว สบส. กสส.2
พ.ต.ท. ธนกฤต คุ้มครอง สบส. กสส.2
พ.ต.ท. สวสัด์ิ ภกัดี สบส. ฝอ.
พ.ต.ท. ชาตรี ตันอ านวย สบส. กสส.1
พ.ต.ท. ยงยทุธ พชิัยวรชิต สบส. กสส.1
พ.ต.ท. เอกอธปิ เกดิแกว้ สบส. กสส.1
พ.ต.ท. ววิฒันวงค์ กล่ าค า สบส. กสส.2
พ.ต.ท. เชษฐา โพนทอง สบส. กสส.2
พ.ต.ท. ประจกัษ์ กลุพานิช สบส. กสส.2
พ.ต.ท. ศรัณย์ เบญจานุวตัร สบส. กวช.1
พ.ต.ท. มนตรี โชติภาคยกลุ สบส. กวช.1
พ.ต.ท. สุริยะ เพง็สุข สบส. กวช.2
พ.ต.ท. กนัตพฒัน์ อื้อศรีวงศ์ สบส. กวช.2
วา่ที ่พ.ต.ต. มานพ วงศ์ประเสริฐ สบส. ฝอ.
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง เพรียบพร้อม เมฆยิานนท์ สบส. กสส.2
ร.ต.อ.หญิง วลัภา โคตรภธูร สบส. ฝอ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. พลูชัย ไม่เส่ือมสุข สบส. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง พรชนก อาจหาญ สบส. กสส.2
ร.ต.ท.หญิง ชริตา ภมูิภทัรภกัดี สบส. กสส.2
ร.ต.ท. วชิชยตุม์ ชื่นยศเจริญ สบส. กวช.1
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ธรุะพนัธ์ สบส. กวช.1
ร.ต.ท. รพพีจน์ เจมิเทียนชัย สบส. กวช.2
ร.ต.ท.หญิง ขนิษฐา สุยาตา สบส. ฝอ.
ร.ต.ท. ปณตพร ผลบุญ สบส. กสส.1
ร.ต.ท. สมใจ รักเสมอ สบส. กสส.1
ร.ต.ท. สายนัต์ นาทอง สบส. กสส.1
ร.ต.ท. กจิจา คุ้มแกว้ สบส. กวช.1
ร.ต.ท. สมศักด์ิ รักษาชล สบส. กวช.1
ร.ต.ท. บุญเลิศ พลแกว้ สบส. กสส.2
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ ชูหวา่ง สบส. กวช.2
ร.ต.ท. กฤษฎา ทองสกลุ สบส. กวช.2
ร.ต.ท. เดชา คนยนื สบส. กวช.2
ร.ต.ท. เขมรัชท์ มีเขยีว สบส. กวช.2
วา่ที ่ร.ต.ท. นิคม สุทธโิสม สบส. ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ชื่นสุวรรณ์ สบส. กสส.1
วา่ที ่ร.ต.ท. เสมอ แกน่โพธิ์ สบส. กสส.2
วา่ที ่ร.ต.ท. สิทธชิัย จนิากว้น สบส. กสส.2
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง ธญัพรลักษณ์ สอนนวล สบส. กสส.1
ร.ต.ต.หญิง อติภา เนาวกติตินาถ กมค. ฝอ.
ด.ต. สมหมาย คาบงูเหลือม สบส. ฝอ.
ด.ต. บพติร วไิลแกว้ สบส. ฝอ.
ด.ต. วรัิตน์ สมจติ สบส. กสส.1
ด.ต. ภทัรกปั ภมูินิพพาน สบส. กสส.2
ด.ต. อมรเทพ สวดตระกลู สบส. กวช.2
ด.ต. ธนพล ข ามา สบส. กวช.1
จ.ส.ต. อ าพล ค าทองสุข สบส. ฝอ.
จ.ส.ต. นิติธร ผลิผล สบส. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ชุลีรัตน์ ช้างหนิ สบส. กสส.1
ส.ต.อ.หญิง ชนิตา เป้จิ๋ว สบส. กสส.1
ส.ต.อ.หญิง สุดารัตน์ เหล่าด้ิม สบส. กสส.1
ส.ต.อ.หญิง นันท์นภสั วงษ์อดุม สบส. กสส.1
ส.ต.อ.หญิง นิตติยา คาร สบส. กสส.2
ส.ต.อ.หญิง อษุา ฉายชัยภมูิ สบส. กสส.2
ส.ต.ต.หญิง จติราพร เพญ็ชาติ สบส. ฝอ.
ส.ต.ต.หญิง จนัทรัตน์ คณาภบิาล สบส. กสส.1
ส.ต.ต. กติิพจัน์ แกว้ค าไสย์ สบส. กสส.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต.หญิง นภสร นภสรานนท์ สบส. กวช.2
พ.ต.ท. พสุิทธิ์ชัย พลธนะ สบส. กวช.2
พ.ต.ท.หญิง กลุวดี พลูเสน สบส. กวช.1
ร.ต.อ. พานิช วาระสิทธิ์ สบส. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง สังวาล เกตุแกว้ สบส. กสส.2
ร.ต.ท. สุทัต ค าเทีย่ง สบส. กสส.1
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ทิพยน์ุรักษ์ สบส. กวช.2
วา่ที ่ร.ต.ต. นราธปิ เสนานุช สบส. กวช.1
พ.ต.อ. นพพร ศุภพฒัน์ อฎ. อฎ.
พ.ต.อ. จารุพนัธ์ เสริมพงศ์ อฎ. ฝ่ายตรวจสอบส านวนคดีฎีกา

พ.ต.อ. วร์ีพล ใหญ่อรุณ อฎ. ฝ่ายตรวจสอบส านวนคดีอทุธรณ์

พ.ต.ท. จกัรพนัธ์ กติติสิริพรกลุ อฎ. ฝ่ายตรวจสอบส านวนคดีอทุธรณ์

พ.ต.ท. ศุภกฤต รอดสิน อฎ. ฝอ.
พ.ต.ท. ประกอบ เหมวรัิชชัย อฎ. ฝอ.
พ.ต.ท. สุวฒัน์ ทาทิตย์ อฎ. ฝ่ายตรวจสอบส านวนคดีฎีกา

พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ คัมภรีะ อฎ. ฝ่ายตรวจสอบส านวนคดีฎีกา

พ.ต.ท. เจริญศักด์ิ ลีสนธไิชย อฎ. ฝ่ายตรวจสอบส านวนคดีอทุธรณ์

วา่ที ่พ.ต.ท.หญิง เกษมาวดี ศุภภญิโญพงศ์ อฎ. ฝ่ายตรวจสอบส านวนคดีอทุธรณ์

ร.ต.ท. อนันต์ อนิทรโชติ อฎ. ฝ่ายตรวจสอบส านวนคดีอทุธรณ์

ร.ต.ท.หญิง มัทนา สิริอนิทร์ อฎ. ฝ่ายตรวจสอบส านวนคดีฎีกา

วา่ที ่ร.ต.ท. ภริูนท์ รุ่งเรือง อฎ. ฝ่ายตรวจสอบส านวนคดีอทุธรณ์

วา่ที ่ร.ต.ท. ปฏพิทัธ์ บุตรสาร อฎ. ฝอ.
ส.ต.ต. เทวนิทร์ ศรีพัว่ อฎ. ฝ่ายตรวจสอบส านวนคดีฎีกา

ส.ต.ต.หญิง ศศิประภา บุรพนัธ์ อฎ. อฎ.
วา่ที ่พ.ต.ต. เรืองวทิย์ รัตนบุญทวี คพ. กลุ่มงานคดีแพง่
พล.ต.ต. นพปฎล อนิทอง สง.ก.ตร.
พล.ต.ต. ไพบูลย์ คงกติติโสภี มน.
พล.ต.ต. นพรัตน์ รินทพล อธ.
พ.ต.อ. มาโนชญ์ จติรภกัดี ตป.
พ.ต.อ. กมลเดช อนุกลู ตป.
พ.ต.อ. มนตรี วชิัยยา ตป.
พ.ต.อ. สามารถ เพยีรชอบ ตป.
พ.ต.อ. อดุลย์ ชัยเลิศ มน.
พ.ต.อ. วชิรพงษ์ แกว้ดวง มน.
พ.ต.อ. ทักษพงศ์ ร่ืนกล่ิน มน.
พ.ต.อ. ก าพล กอสกลุ อธ
พ.ต.อ. วษิณุ รัมมนต์ อธ
พ.ต.อ. ณัฐพงษ์ พลูน้อย รท.
พ.ต.อ. ณัฐพล สุวชาติ รท.
พ.ต.อ. นิธชิาธญัญ์ นิติวฒันานนท์ รท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

วา่ที ่พ.ต.อ. สมเกยีรติ เพญ็ศิริสมบูรณ์ รท.
พ.ต.อ. ยทุธนา ขนัติศุข ฝอ.สง.ก.ตร.
พ.ต.ท. สิรปรเมษฐ์ เกดิอนิท์ ตป.
พ.ต.ท. ศราวรรษ มานะปรีชา ตป.  
พ.ต.ท.หญิง อนุสรณ์ นกเพชร ตป.
พ.ต.ท. เสรี วจสัีจจะ ตป.
พ.ต.ท. สุนทร วรัิตน์ชยางกรู ตป.
พ.ต.ท. สมศักด์ิ อรุณพนัธ์ ตป.  
พ.ต.ท. ประสงค์ ศิลปวานิชย์ ตป.
พ.ต.ท. ปรีชา สระทองค า ตป.
พ.ต.ท. ณัฐนิติ หลุ๊ดหล๊ะ ตป.
พ.ต.ท. พงศ์พฒัน์ แกว้ศรีหาภทัร ตป.
พ.ต.ท.หญิง สุชาดา สุวรรณชาติ ตป.
พ.ต.ท. สุทธพินัธ์ วรรณค า ตป.
พ.ต.ท. พนธพ์พิฎั ธรรมจนิโน ตป.
พ.ต.ท. วโิรจน์ รัตนตรัยเจริญ ตป.
พ.ต.ท. ศิริชัย ปักเสติ มน.
พ.ต.ท. อนุชา แสงทอง มน.
พ.ต.ท. อนุชา สุวรรณวฒันา มน.
พ.ต.ท. สรสิทธิ์ พนัธกจิจกลุ มน.
พ.ต.ท. เศรษฐพงษ์ จติต์โกมุท มน.
พ.ต.ท. รัฐวงศ์ อ าพนิ มน.
พ.ต.ท. สุชาติ ลอยลิบ มน.
พ.ต.ท. ดุลยท์ัศน์ สุวรรณมณี มน.
พ.ต.ท.หญิง เกศมาศ ร่ืนเริงใจ อธ.
พ.ต.ท. ณปภชั สุนทรอ าไพ อธ.
พ.ต.ท. ศิระ กจิสถาน อธ.
พ.ต.ท. ส าเริง วุ่นส่ังท า อธ.
พ.ต.ท. ไกรวศิท์ แสนทวสุีข อธ.
 พ.ต.ท. ชัยยศ ทองแสง  อธ.
พ.ต.ท. วเิศษ รังษีขจี อธ.
พ.ต.ท. ปัญญา แตงฮ่อ อธ.
พ.ต.ท. สรพศั ค าพานิช รท.
พ.ต.ท. วรีพนัธ์ สารธรรม รท.
พ.ต.ท. ยทุธชัย ทรงอภรัิชต์ รท.
พ.ต.ท. สมชาย เทพรักษ์ รท.
วา่ที ่พ.ต.ท. วนัชัย วริิยะสุนทรวงศ์ รท.
พ.ต.ท. สันติ นิยมศิลป์ ฝอ.สง.ก.ตร.
พ.ต.ท. วสุภทัร เกยีรติธนวตัร ฝอ.สง.ก.ตร.
พ.ต.ท. สมรักษ์ เกษแกว้ ฝอ.สง.ก.ตร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

วา่ที ่พ.ต.ต.หญงิ ณชนก เตชะวสัญญู ตป.
วา่ที ่พ.ต.ต.หญงิ เสาวนีย์ พาหรัุกษ์ ตป.  
พ.ต.ต. ปราโมทย์ พุม่บรรเทา อธ.
พ.ต.ต. วสุิทธิ์ พรบุญญพฒัน์ รท.
วา่ที ่พ.ต.ต. ฉตัรชัย ยิ่งชล สง.ก.ตร.
ร.ต.อ. วรีะพล ล้ิมวฒันานิมิตกลุ มน.
ร.ต.ท.หญิง ขวญัเรือน เฉลาพกัตร์ ตป.
ร.ต.ท. เมธี มูลศรี ตป.
ร.ต.ท. จตุรงค์ สุขะเต ตป.
ร.ต.ท.หญงิ พวงวรรณ จนัมหกลุโชติ ตป.
ร.ต.ท. ฉตัรมงคล มิง่เชื้อ ตป.
ร.ต.ท. นิติรักษ์ สัตยส์ารกลุธร ตป.
ร.ต.ท. พทิยา แกว้คง ตป.
ร.ต.ท. ปราโมทย์ วงษ์นรา มน.
ร.ต.ท.หญงิ จติรลดา อนิไชยา มน.
ร.ต.ท. ศุภชัย แป้นทอง มน.
ร.ต.ท. เด่นชัย สีคราม มน.
ร.ต.ท.หญงิ ปิยมน เตชสิริจนิดา มน.
ร.ต.ท.หญงิ อลิษา แผลงเวช มน.
ร.ต.ท.หญงิ ศมนสรณ์ ไพรอนันต์ มน.
ร.ต.ท.หญงิ สลิลดา ธรีะวฒัน์ อธ.
ร.ต.ท. วฒิุพงศ์ ธาดาจนัทร์ อธ.
ร.ต.ท. ไพโรจน์ มุณีจนัทร์ อธ.
ร.ต.ท. อาทรณ์ ดิสระ อธ.
ร.ต.ท. ปรเมท วรีะพสัดุ  อธ.
ร.ต.ท. จรัญ สกณุา รท.
ร.ต.ท. ธนพงศ์ มีแสงเงิน รท.
ร.ต.ท. กฤตภาส เบีย้ไธสง รท.
ร.ต.ท. ธวชัชัย พนัธจ์ิ๋ว รท.
ร.ต.ท.หญงิ มนัสนันท์ ธนาภรณ์ รท.
ร.ต.ท.หญงิ อมุาภรณ์ มากอนิทร์ ฝอ.สง.ก.ตร.
ร.ต.ท.หญงิ เขมจริา สุขเกตุ ฝอ.สง.ก.ตร.
ร.ต.ต. ก าจร บุตรเขยีว มน.
ร.ต.ต. อนิรุทธ ทองพลู ฝอ.สง.ก.ตร.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญงิ ธนัยพร แสงแจน้  อธ.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญงิ อญัชลี จตุัรงค์แสง  อธ.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญงิ ชวพรรณ จ าปีเจริญสุข มน.
วา่ที ่ร.ต.ต. สยามจฬุนพ อตุระภญิโญ รท.
ด.ต. สุภชัย มีมุทา สง.ก.ตร.
ส.ต.อ.หญิง ศิลารักษณ์ สกรรัตน์ ตป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ.หญิง เจนจริา กล่ินสิงห์ ตป.
จ.ส.ต.หญิง อษัฎาพร ส่องสี มน.
ส.ต.อ. ณัฐกฤต บุญรอด มน.
ส.ต.อ.หญิง พรนภา ทองแท้ มน.
ส.ต.อ. พนิต แสงอรุณ ฝอ.สง.ก.ตร.
ส.ต.ต.หญิง สุพตัรา เนือยทอง ตป.
ส.ต.ต. สันติชัย พรหมสิทธิ์ ตป.
ส.ต.ต.หญิง รัตนาภรณ์ เขม้นดี มน.
ส.ต.ต.หญิง นิศามณี ประมา มน.
ส.ต.ต.หญิง เพญ็นรินทร์ วงษ์ชารี อธ.
 ส.ต.ต.หญิง ไอยลดา เกตุเพชร  อธ.
ส.ต.ต.หญิง ดวงใจ เกตุวงษ์ อธ.
ส.ต.ต.หญิง พรพรหม พรหมราษฎร์ รท.
ส.ต.ต.หญิง กานต์ชนก ชิตชลธาร รท.
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ อนิทกรณ์ ฝอ.สง.ก.ตร.
พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก
พล.ต.ต. ประสิทธิ์ ท าดี
พล.ต.ต. สมพล อคัรเดโชชัย
พล.ต.ต. รัษฎากร ยิ่งยง
พล.ต.ต. ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์
ร.ต.อ. ปัญญา ถริกจิพงศ์
พล.ต.ต. ธนายตุม์ วฒิุจรัสธ ารงค์ บก.อก.
พ.ต.อ. คม อมรปิยะกฤษฐ์ บก.อก.
พ.ต.ท. สมภพ วงษ์ดวง บก.อก. ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.
พ.ต.ท. อรรถพนัธ์ วชัระปันตรี บก.อก. ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง ระเบียบ มัน่พรม บก.อก. ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.
พ.ต.ท. กนัตพฒัน์ เติมคิด บก.อก. ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง รัตนภร สุทุม บก.อก. ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. เจริญชัย มัน่ใจ บก.อก. ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. ภคัพนัธุ์ องิคะสุร บก.อก. ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. วรีะยทุธ เพลียวงษ์ บก.อก. ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง เกศรา เกษมสินธุ์ บก.อก. ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง ปิยธดิา นาสุริวงษ์ บก.อก. ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง รัชดา แสงกระจา่ง บก.อก. ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.
ส.ต.ต. พนิิจพล พเิมยปรวร์ี บก.อก. ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.
ส.ต.ต.หญิง ทาริกา ปัญญาดี บก.อก. ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.
ส.ต.ต.หญิง นุชสรา บัวมาศ บก.อก. ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.
ส.ต.ต.หญิง จฑุามาศ เขยีวแกว้  -  -
ส.ต.ต.หญิง จนัทรวดี พฒันศักด์ิ  -  -
พ.ต.ท. ทรงชัย สังขน์าค บก.อก. ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. ไพโรจน์ อิ่มกลับ บก.อก. ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.อ.หญิง สาริสา พณิทอง บก.อก. ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. ทักษิณ สุดาชม บก.อก. ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร.
จ.ส.ต. วรีะเดช ศรีสุข บก.อก. ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ส.ต.อ. พพิฒัน์ โพธิ์ทอง บก.อก. ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ส.ต.ต.หญิง สุพชัรินทร์ เทวบุตร บก.อก. ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร.
พ.ต.ท. วชิิตชัย บุญปัญญาถาวร บก.อก. ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.อ. วรปรีชา อิ่มเอม บก.อก. ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง ณัฐกมล แสงวเิศษ บก.อก. ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง ณัฐรินีย์ ดาวชัยพฤกษ์ บก.อก. ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง บุญสิริ ช่วยชม บก.อก. ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง นิศารัตน์ กลุกชพร บก.อก. ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. กนัตภน ภทัรพชัรกลุ บก.อก. ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ต. เสกสรรค์ เปีย่มลือ บก.อก. ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง พวงเพชร วงัคะฮาด บก.อก. ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง ศศิวมิล นามวงศ์พรหม บก.อก. ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ส.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์ ภบิาลจอมมี บก.อก. ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ส.ต.ต.หญิง วชิราภรณ์ สุระพณิ บก.อก. ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
ส.ต.ต.หญิง จฑุาทิพย์ จรทะผา บก.อก. ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
วา่ที ่พ.ต.ท.หญิง พวงผกา เกตุตรีกรณ์ บก.อก. ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. ธวชัชัย รุ่งโรจน์ บก.อก. ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง ยวุณีา พลูสมบัติ บก.อก. ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง วชิญาดา เมืองกอ้น บก.อก. ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง อญัชลี  ฉมิสันเทียะ บก.อก. ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ณัฐธยาน์ มาดี บก.อก. ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร.
จ.ส.ต. ภาคภมูิ พานิชขจรกลุ บก.อก. ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง ฐานิช จามรกจิสกลุ บก.อก. ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง จติรา โชคทวพีาณิชย์ บก.อก. ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง สถติยพ์ร ชมภพูู่ บก.อก. ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร.
พ.ต.ท. ปัญญา บุญมี บก.อก. ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. นพดล สังดวง บก.อก. ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร.
วา่ที ่ร.ต.ต. บวร เชี่ยวชาญศิลป์ บก.อก. ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. วฒิุไกร ไชยพรหมนิมิตร บก.อก. ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง ศรีวรรณ นวลจนัทร์ บก.อก. ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. นพรัตน์ ไชยสิทธิ์ บก.อก. ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร.
ส.ต.อ. วจพาสน์ เครือสุวรรณ บก.อก. ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร.
พ.ต.อ. อธปิ พงษ์ศิวาภยั กพอ.สพฐ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ์ พดุไทย กพอ.สพฐ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง สุภาวดี ไกรนรา กพอ.สพฐ.ตร.
พ.ต.ท. เกษม เสมสามารถ กพอ.สพฐ.ตร.
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พ.ต.ท.หญิง วภิาดา มาตแยม้ กพอ.สพฐ.ตร.
พ.ต.ต. สมเดช แยม้พจนา กพอ.สพฐ.ตร.
ร.ต.อ. ทสิวฒัน์ หทูอง กพอ.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. อรรถพล สาและ กพอ.สพฐ.ตร.
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง ศรีรัตน์ เมืองทิพย์ กพอ.สพฐ.ตร.
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง พชิชานันท์ ไขสะ กพอ.สพฐ.ตร.
วา่ที ่ร.ต.ท. ทัฬห์ วรรคตอน กพอ.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง นุจรินทร์ ชูหนู กพอ.สพฐ.ตร.
ร.ต.ต. สงกรานต์ พลดงนอก กพอ.สพฐ.ตร.
วา่ที ่ร.ต.ต. จรัญ ทองอนิทร์ กพอ.สพฐ.ตร.
ส.ต.ต.หญิง สถติพร ชมภพูู่ กพอ.สพฐ.ตร.
พ.ต.อ. มินทร์ ชูเลิศ ศขบ.สพฐ.ตร.
พ.ต.ท. สุรนาท วงศ์พรหมชัย ศขบ.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. ชาญ โชคบัณฑิต ศขบ.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. อดุม สิทธพิงศ์ ศขบ.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. นรากร จนิดารัตน์ ศขบ.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. อ านาจ ทองทิพย์ ศขบ.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. ชัยศิริ ขยนัการ ศขบ.สพฐ.ตร.
ร.ต.ท. ดนุภพ ปฐมวานิช ศขบ.สพฐ.ตร.
วา่ที ่ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ชมภู ศขบ.สพฐ.ตร.
วา่ที ่ร.ต.ต. นวพล ชวนสุข ศขบ.สพฐ.ตร.
วา่ที ่ร.ต.ต. เอกภาพ จลุโนนยาง ศขบ.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต. ธวชัชยั เมฆประเสรฐิสุข พฐก.
พ.ต.อ. สมภพ เองสมบุญ พฐก.
พ.ต.อ. ทิวธวชั นครศรี พฐก.
พ.ต.อ. พษิณุ ฟปูล้ืม พฐก.
พ.ต.อ. ศักดา สุวรรณศิริพฒัน์ พฐก.
พ.ต.อ. จริะศักด์ิ เจยีมเจตเจริญ พฐก. กชช.
ร.ต.ท. สถติยพ์งษ์ ดวงสุบรรณ พฐก. ฝอ.
ส.ต.ต.หญิง สุธธีดิารัตน์ ชอบชื่น พฐก. ฝอ.
ร.ต.ต.หญิง อญัชลี เหมะนิล พฐก. ฝอ.
พ.ต.ท. สมชาย เล็กบัว พฐก. ฝอ.
พ.ต.ท. ก าพล ศิริวเิศษ พฐก. ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง อภญิญา ชาวเมือง พฐก. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง เนตรา ขวญันิมิตร พฐก. ฝอ.
จ.ส.ต.หญิง พชัรี วรรณพฤกษ พฐก. กชว.
ส.ต.ต.หญิง ชมพนูุช แสงชมภู พฐก. ฝอ.
ส.ต.ต.หญิง เสริมสุขภรณ์ ล้อจติติกลุ พฐก. ฝอ.
พ.ต.ท. เชิดพงศ์  ชูกล่ิน พฐก. กสก.
พ.ต.ท. จรีศักด์ิ  ผู้ปล้ืม พฐก. กสก.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. สุธยี ์ ฉมิพลี พฐก. กสก.
ร.ต.อ. ธนากฤต ไชยศร พฐก. กสก.
ร.ต.อ. ทศพร  ทับทิม พฐก. กสก.
ร.ต.อ.หญิง อรอษุา  สราญชื่น พฐก. กสก.
ร.ต.อ. สราวธุ อิ่มจติ พฐก. กสก.
ร.ต.อ.หญิง ดุษฎ ี เพญ็สวสัด์ิ พฐก. กสก.
ร.ต.ท.หญิง ธนัญญา  กล่ าประชา พฐก. กสก.
วา่ที ่ร.ต.ต. สุชาติ เจติโคตร พฐก. กสก.
วา่ที ่ร.ต.ต. ปริญญา สีลานันท์ พฐก. กสก.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ภคัภร เตชเมธาพงศ์ พฐก. กสก.
ด.ต. ณัฐพงค์  กลันทกพนัธ์ พฐก. กสก.
ด.ต. ปัญญา  โพธิ์ทอง พฐก. กสก.
ด.ต. นรินทร  เสียงล้ าเลิศ พฐก. กสก.
ด.ต. นราธปิ  ไชยทิพย์ พฐก. กสก.
ด.ต. สมพงษ์ วงศ์สุวรรณ พฐก. กสก.
ด.ต. ประกรณ์ ปัจฉมิางกรู พฐก. กสก.
ด.ต. ศราวธุ  กล่ินถาวร พฐก. กสก.
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ เพชรวาลวฒัน์ พฐก. กสก.
จ.ส.ต. รัชพล  โรจนะวงษ์ พฐก. กสก.
จ.ส.ต. อนุวฒัน์  เพชรโชติ พฐก. กสก.
ส.ต.ต.หญิง กฤตภคั วชิัยดิษฐ พฐก. กสก.
พ.ต.ท.หญิง ศิริพร จนัทขนัธ์ พฐก. กอส.
พ.ต.ท.หญิง กรอษุา เตชบวรเกยีรติ พฐก. กอส.
วา่ทีร่.ต.ท. ธนากร เกี้ยวฝ้ัน พฐก. กอส.
วา่ทีร่.ต.ท. ชรัลกฤดิ ฤทธิ์ชานนท์ พฐก. กอส.
ด.ต.หญิง ฐานิต นภาอรุณชัย พฐก. กอส.
ส.ต.ต.หญิง สุนันทา จุ้ยศิริ พฐก. กอส.
พ.ต.ท. นพสิทธิ์ อคัรนพหงส์ พฐก. กอป.
พ.ต.ท. กติติศักด์ิ ยาคุ้มภยั พฐก. กอป.
พ.ต.ท. ธนงศักด์ิ บุญมาก พฐก. กอป.
พ.ต.ท. ชัยยงค์ พรมเชียง พฐก. กอป.
ร.ต.ท.หญิง สุธารัตน์ สีหะนาม พฐก. กอป.
ร.ต.ท. ธนชาต จอมงาม พฐก. กอป.
ร.ต.ท. วชัรพล เสียงล้ า พฐก. กอป.
ร.ต.ต.หญิง ชัชชฎา รัตนจนัทร์ พฐก. กอป.
ร.ต.ต. ธณัฐ ศรีวเิศษ พฐก. กอป.
ร.ต.ต. วรวฒิุ วภิาดาเกษม พฐก. กอป.
ด.ต.หญิง ธนัชนันท์ธร อนุศักด์ิ พฐก. กอป.
จ.ส.ต.หญิง วราภรณ์ ขุ่ยหนองบัว พฐก. กอป.
ส.ต.อ.หญิง จฑุาทิพย์ วงศ์พรหม พฐก. กอป.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ทรงยศ บุญทนิมิตร พฐก. กอป.
ส.ต.ต. ภวูดล สายสร พฐก. กอป.
พ.ต.อ. อนุศักด์ิ วนาปกรณ์ พฐก. กคม.
พ.ต.ท.หญิง ประทุม พรมมี พฐก. กคม.
ร.ต.อ. ชวลิต เลาหอดุมพนัธ์ พฐก. กคม.
ร.ต.อ.หญิง วนิดา หมะสะอะ พฐก. กคม.
ร.ต.อ.หญิง ปฤษฎา หมืน่โรจน์ พฐก. กคม.
ร.ต.ท. สุตนันท์ ดวงสูงเนิน พฐก. กคม.
ร.ต.ท. ปิยวฒัน์ มัน่คง พฐก. กคม.
พ.ต.ท.หญิง อนุช หสัคุณไพศาล พฐก. กยส.
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ ใจโอบออ้ม พฐก. กยส.
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ ววิฒันไพศาล พฐก. กยส.
พ.ต.ต.หญิง ศิริกญัญา เรืองศรี พฐก. กยส.
พ.ต.ต.หญิง ธนวรรณ ภสัสรานนท์ พฐก. กยส.
พ.ต.ต.หญิง ญาศินี ขนัติโสภณ พฐก. กยส.
ร.ต.อ. อคัรพล สุวรรณทัต พฐก. กยส.
พ.ต.อ.หญิง สุนันท์  ฟปูล้ืม พฐก. กนฝ.
พ.ต.ท.หญิง อรณี นวลขาว พฐก. กนฝ.
พ.ต.ท.หญิง สุภวรรณ พนัส้ิว พฐก. กนฝ.
พ.ต.ต.หญิง ศิรินดา สุทธจิติ พฐก. กชว.
ส.ต.อ. วรเชษฐ์ บุญยงั พฐก. กชว.
พ.ต.อ. ววิฒัน์ สิทธสิรเดช พฐก. กคพ.
วา่ที ่ร.ต.ท. ธญัญสิทธิ์ เกดิโภคทรัพย์ พฐก. กคพ.
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง วนัทนีย์ ตุลยเสวี ศพฐ.3 กคพ.
ส.ต.อ.หญิง วมิลรัตน์ นฤชัย พฐก. กคพ.
พ.ต.อ. โสฬส พนิิจศักด์ิ ทว. รอง ผบก.ทว.
พ.ต.อ.หญิง นิศานันท์ นุสคง ทว. ฝอ.ทว.
ร.ต.อ. ธวชัชัย ไพรด า ทว. ฝอ.ทว.
ร.ต.ท. นิธวิทิย์ เบอรพนัธุ์ ทว. นว.ผบก.ทว.
ร.ต.ท. สุทัศน์ เชื้อค าฮด ทว. ฝอ.ทว.
ร.ต.ท.หญิง นงค์ลักษณ์ นพสมบูรณ์ ทว. ฝอ.ทว.
ร.ต.ท.หญิง รัชนีกร ชูเกื้อ ทว. ฝอ.ทว.
ร.ต.ต.หญิง กานต์โกมล พรรษาวนัส ทว. ฝอ.ทว.
ส.ต.ต.หญิง ปนัดดา จนัทร์หล้า ทว. ฝอ.ทว.
ส.ต.ต.หญิง ณัฐธดิา คงเพชรศักด์ิ ทว. ฝอ.ทว.
พ.ต.ท. กติติศักด์ิ ตรีรัตนนนท์ ทว. ฝทว. ๑ ทว.
พ.ต.ท.หญิง วณีา ศรีทิพย์ ทว. ฝทว. ๑ ทว.
ร.ต.ท. ธรีพงษ์ บุตรสิมมา ทว. ฝทว. ๑ ทว.
ร.ต.ต. ฤทธชิัย กลับสุกใส ศพฐ.8 ฝอ.
ร.ต.ต. สุพจน์ พนูสุข ทว. ฝทว. ๑ ทว.
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ร.ต.ต.หญิง จริาภรณ์ สายะโสภณ ทว. ฝทว. ๑ ทว.
ด.ต. สุภวฒัน์ โรหติรัตนะ ทว. ฝทว. ๑ ทว.
ด.ต. พรเทพประสิทธิ์ ไกรนรา ทว. ฝทว. ๑ ทว.
จ.ส.ต.หญิง สุวณี โอฬาริ ทว. ฝทว. ๑ ทว.
ส.ต.อ.หญิง ปานฤทัย  ไกรสนาม ทว. ฝทว. ๑ ทว.
ส.ต.ต. จกัรินทร์  อตุมูล ทว. ฝทว. ๑ ทว.
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์  ทิพยส์มบัติ ทว. ฝทว. ๑ ทว.
พ.ต.อ. ชัยวฒัน์ บูรณะ ทว. ฝทว. ๒ ทว.
พ.ต.ท.หญิง อภริติ สุขใจ ทว. ฝทว. ๒ ทว.
พ.ต.ท. จกัรกฤตต์ิ เจนธญัญกรรม ทว. ฝทว. ๒ ทว.
ร.ต.ท. นิพนธ์ แสงศรี ทว. ฝทว. ๒ ทว.
ร.ต.ต. สุเทพ พุม่จนัทร์ ทว. ฝทว. ๒ ทว.
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ นิลสดใส รอง สว.ฝทว.๒ ทว. ฝทว. ๒ ทว.
พ.ต.ท. ทวปี กรวยทอง ทว. ฝทว. ๓ ทว.
พ.ต.ท.หญิง พวงทิพย์ ตุ้มมณี ทว. ฝทว. ๓ ทว.
ร.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ แกว้ทอง ทว. ฝทว. ๓ ทว.
ร.ต.อ.หญิง ขวญัฤดี ศรีนวล ทว. ฝทว. ๓ ทว.
ร.ต.ท. บัญชา ผดุงกจิ ทว. ฝทว. ๓ ทว.
ร.ต.ท. กณัฑ์พจิกัษณ์ จติรีงาม ทว. ฝทว. ๓ ทว.
ร.ต.ต.หญิง ณิชาภทัร พทุธรงค์ ทว. ฝทว. ๓ ทว.
ด.ต. ถาม์พร กรเพช็ร ทว. ฝทว. ๓ ทว.
จ.ส.ต. เชิดชูเกยีรติ แดงแตง ทว. ฝทว. ๓ ทว.
ส.ต.ต. ต่อพงษ์ ดวงค า ทว. ฝทว. ๓ ทว.
ส.ต.ต.หญิง อารีรัตน์ สุจริต ทว. ฝทว. ๓ ทว.
พ.ต.ท. โชคชัย ราษฎร์นิยม ทว. ฝทว. ๔ ทว.
ร.ต.ท. วฒิุชัย บุญใบ ทว. ฝทว. ๔ ทว.
ร.ต.ท.หญิง มารินทร์ สุขสวสัด์ิ ทว. ฝทว. ๔ ทว.
ร.ต.ท.หญิง ลินดา พงษ์พร ทว. ฝทว. ๔ ทว.
ด.ต.หญิง สุบรรณ มาลาบาล ทว. ฝทว. ๔ ทว.
ด.ต.หญิง เกตุนภา ศรีณรงค์ ทว. ฝทว. ๔ ทว.
จ.ส.ต. เศกสันต์ิ มอญขาม ทว. ฝทว.๔ ทว.
จ.ส.ต. อนุวติั เทอดนิเวศน์ ทว. ฝทว. ๔ ทว.
ส.ต.ต.หญิง ภาวณีิ พเิศษฤทธิ์ ทว. ฝทว. ๔ ทว.
ส.ต.ต. นัฐพงศ์ เทียมเงิน ทว. ฝทว. ๔ ทว.
ส.ต.ต.หญิง กลุวดี ศิริศักดากลุ ทว. ฝทว. ๔ ทว.
ส.ต.ต.หญิง มณีนุช เหมืองทอง ทว. ฝทว. ๔ ทว.
ส.ต.ต.หญิง กมลชนก ใจโทน ทว. ฝทว. ๔ ทว.
พ.ต.ท.หญิง วนัเพญ็ ด้วงปัน้ ทว. ฝทว. ๕ ทว.
พ.ต.ต. วราวธุ มัจฉาชีพ ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ร.ต.ท.หญิง ณฑิรนันทน์ วาเสฏฐรัตนิน ทว. ฝทว. ๕ ทว.
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ร.ต.อ. มยรีุ ฤทธริงค์ ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ร.ต.ท. สุภสิทธิ์ ไวเกษตรกรณ์ ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ร.ต.ท. อนุชา อนิทรเรือง ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ร.ต.ต. วารินทร์ ไขท่อง ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ร.ต.ต.หญิง  อุ่นเรือน ชุมชูชื่น ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ร.ต.ต.หญิง กฤษณา ด ารงค์วทิย์ ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ด.ต.หญิง ศศิธร เจริญอนิพรหม ทว. ฝทว. ๕ ทว.
จ.ส.ต. เดวสิ คณาชอบ ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ส.ต.อ. รัฐศักด์ิ ค ามี ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ส.ต.ต.หญิง ปภาวี ศรีส าราญ ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ส.ต.ต. วฒิุนันท์ ชัยแสง ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ส.ต.ต. นราศักด์ิ บุญตา ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ส.ต.ต. ธนพล เอยีดแกว้ ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ส.ต.ต. ปฏพิล ธรุะกจิ ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ส.ต.ต.หญิง นริศรา อนิทรัตน์ ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ส.ต.ต.หญิง นาตยา ปรีกมล ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ส.ต.ต.หญิง เพยีงขวญั เรือนฟา้งาม ทว. ฝทว. ๕ ทว.
ส.ต.ต.หญิง สถติยภ์รณ์ เปรมสิริรัตนากร ทว. ฝทว. ๕ ทว.
พ.ต.อ. สาทิต ธนวฒัน์ ทว. ฝทว. ๖ ทว.
พ.ต.ท.หญิง สุมน ทววีฒันศรีสุข ทว. ฝทว. ๖ ทว.
พ.ต.ท.หญิง สรรัตน์ เผือกมงคล ทว. ฝทว. ๖ ทว.
พ.ต.ท.หญิง วลัค์ุสร แฟงสม ทว. ฝทว. ๖ ทว.
พ.ต.ท. วฒิุชัย ด าทองสุก ทว. ฝทว. ๖ ทว.
ร.ต.อ. ธนบดี ทิพยฤ์าตรี ทว. ฝทว. ๖ ทว.
ร.ต.ท. กฤษกร เจยีรมาศ ทว. ฝทว. ๖ ทว.
ร.ต.ท. ศุภนัฐ แกว้ศรี ทว. ฝทว. ๖ ทว.
ร.ต.ท. บุญเลิศ นิม่เปีย ทว. ฝทว. ๖ ทว.
ร.ต.ต. คณากร หาญยิ่ง ทว. ฝทว. ๖ ทว.
ร.ต.ต. อ าพรรณ ศรีสุวรรณ ทว. ฝทว. ๖ ทว.
ด.ต. มานพ บุญเกดิ ทว. ฝทว. ๖ ทว.
ด.ต.หญิง ณภญิญาวรรณ มาตราช ทว. ฝทว. ๖ ทว.
จ.ส.ต. ชัชชัย แสงจง ทว. ฝทว. ๖ ทว.
จ.ส.ต. พลูสวสัด์ิ ล่ิมสกลุ ทว. ฝทว. ๖ ทว.
จ.ส.ต. ฐัฒพงษ์ มุสิเกตุ ทว. ฝทว. ๖ ทว.
ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์ ทุมสิงห์ ทว. ฝทว. ๖ ทว.
ส.ต.ต. ศิริวฒัน์ วฒิุกรณ์ ทว. ฝทว. ๖ ทว.
ส.ต.ต. หาญณรงค์ ขนัตี ทว. ฝทว. ๖ ทว.
ส.ต.ต.หญิง ชุติมา นาเมืองรักษ์ ทว. ฝทว. ๖ ทว.
ส.ต.ต.หญิง ณัฐณิชา ชรินทร์ ทว. ฝทว. ๖ ทว.
พ.ต.ท.หญิง ณปภา แพงวงษ์ ทว. ฝทว. ๗ ทว.
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พ.ต.ท. ประภาส หยงสตาร์ ทว. ฝทว. ๗ ทว.
พ.ต.ท. อ านวย เด่นเวหา ทว. ฝทว. ๗ ทว.
ร.ต.ท. อรุณ  นันทะ ทว. ฝทว. ๗ ทว.
ร.ต.ท.หญิง ภริดา ชัยชนะเจริญศรี ทว. ฝทว. ๗ ทว.
ร.ต.ต. เนติ บุญประคอง ทว. ฝทว. ๗ ทว.
ด.ต.หญิง สุธดิา ทองรอด ทว. ฝทว. ๗ ทว.
ด.ต.หญิง สรัญญา ภมูิจนัทึก ทว. ฝทว. ๗ ทว.
จ.ส.ต.หญิง กฤษฎิพ์สัวี บุตยะรัตน์ ทว. ฝทว.๗ ทว.
ส.ต.อ.หญิง วนิดา นามอบุล ทว. ฝทว. ๗ ทว.
ส.ต.อ.หญิง อญัชลี ชาวนาฟาง ทว. ฝทว. ๗ ทว.
ส.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ บุญนันท์ ทว. ฝทว. ๗ ทว.
ส.ต.ต. ยทุธนา กระดังงา ทว. ฝทว. ๗ ทว.
ส.ต.ต.หญิง เกศรินทร์ ศรีเสน่หพ์ร ทว. ฝทว. ๗ ทว.
ส.ต.ต.หญิง กนกพร ขนัจนัแสง ทว. ฝทว. ๗ ทว.
ส.ต.ต.หญิง นภสร สีเขม้ ทว. ฝทว. ๗ ทว.
ส.ต.ต.หญิง กล้วยไม้ จามาศ ทว. ฝทว. ๗ ทว.
ส.ต.ต.หญิง ศิริภรณ์ แซ่จวิ ทว. ฝทว. ๗ ทว.
ส.ต.ต.หญิง จฑุามาศ ปุยศรัทธา ทว. ฝทว. ๗ ทว.
พ.ต.อ. พจน์ ฟอร์ต้ี ทว. กชช.ทว.
พ.ต.ต. อยู่รบ สุรวาศรี ทว. กชช.ทว.
ร.ต.ท. สมภพ บัวเทศ ทว. กชช.ทว.
ร.ต.ท. วธันดิศ ธนกลุนันท์ ทว. กชช.ทว.
ร.ต.ต. ดิลก อนินุรักษ์ ทว. กชช.ทว.
ร.ต.ต. นวพล ส่ือดิลกวฒันา ทว. กชช.ทว.
ร.ต.ต. บดินทร์ แสงทองล้วน ทว. กชช.ทว.
ร.ต.ต. อรรถพล พาณิชยจ์ริะสกลุ ทว. กชช.ทว.
ส.ต.ต.หญิง สุภาพร อดุเมืองเฟยี ทว. กชช.ทว.
พ.ต.อ. อรรถพล พงษ์สุพรรณ์ สฝจ. ฝ่ายฝึกอบรม 
พ.ต.ท. มนวร์ี กล่ันบุศย์ สฝจ. ฝ่ายปกครอง
พ.ต.ท.หญิง พชิชาญา แกว้บรรจง สฝจ. ฝึกอบรม
พ.ต.ท. สมเกยีรติ เกยีรติวชิัยงาม สฝจ. ฝ่ายพฒันา
พ.ต.ท. ศุภชัย ภูพ่ลับ สฝจ. กลุ่มงานมาตรฐาน
พ.ต.ท. อรรถพร ภมรมานพ สฝจ. ฝ่ายพฒันา
พ.ต.ท. อคัรวฒัน์ วรวานิช สฝจ. ฝพน.
พ.ต.ต.หญิง พนัธนิภา วนิิจกจิเจริญ สฝจ. ฝ่ายพฒันา
พ.ต.ต.หญิง แสนสุข บุญสืบ สฝจ. ฝ่ายพฒันา
พ.ต.ท. พงษ์พสิิษฐ์ ปรีชาหาญ สฝจ. กลุ่มงานมาตรฐาน
ร.ต.ต.หญิง พมิพ์ หนูกลุ สฝจ. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. วรินทร พอ่นุย้ สฝจ. ฝ่ายฝึกอบรม
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ สระทองจติุ สฝจ. ฝ่ายปกครอง
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ร.ต.ท. วรุตดม ศรีวชิัย สฝจ. ฝ่ายปกครอง
ร.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ ผดุงพร สฝจ. ฝ่ายปกครอง
ร.ต.ท.หญิง ปุริษา การินทร์ ศพฐ.5 พฐ.จว.น่าน ปรท. สฝจ.
ร.ต.ต. ศตพร จนัปรุง สฝจ. ฝ่ายปกครอง
ร.ต.ต.หญิง ทัสนันทน์ แกว้ตานิธรัิชต์ สฝจ. ฝ่ายปกครอง
ส.ต.ต.หญิง บุญรัตน์ จนัทรภกัดี สฝจ. ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต.หญิง มนัสนันท์ ม่วงไหมทอง สฝจ. ฝ่ายฝึกอบรม
ส.ต.ต.หญิง สุธพิร มังยะสุ สฝจ. ฝ่ายพฒันา
ส.ต.ต.หญิง สุกญัญา เหล็กกล้า สฝจ. ฝ่ายปกครอง
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ รักชาติประชาชน สฝจ. กลุ่มงานมาตรฐาน
พ.ต.อ. ณฐพล สามเสน ศพฐ.1 ศพฐ.1
พ.ต.อ. อนุสนธิ์ ธนิิเฉลิมวงศ์ ศพฐ.1 ฝอ.
พ.ต.ท. แวว ผ่อนผัน ศพฐ.1 ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง พมิพวรรณ สุริยะวงศ์ ศพฐ.1 ฝอ.
ร.ต.อ.หญิง บุษกร จนัทร์แรม ศพฐ.1 ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง พจิาริน เจริญพร ศพฐ.1 ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง ชุติมา ฉิ่งเนียม ศพฐ.1 ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง สลักจติต์ ขนัลับ ศพฐ.1 ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ ท้าวทอง ศพฐ.1 ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง รัตพร ทาสีเพช็ร์ ศพฐ.1 ฝอ.
ร.ต.ท. วชัรกรณ์ เขยีวข า ศพฐ.1 ฝอ.
ร.ต.ต. โสภณ สุวรรณโชติ ศพฐ.1 ฝอ.
ด.ต.หญิง ราตรี สวาย ศพฐ.1 ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง มาติญา พรมแดง ศพฐ.1 ฝอ.
พ.ต.อ. พงษ์นเรศวร์ ตันติวฒันา ศพฐ.1 กสก.
พ.ต.ท. อดุมศักด์ิ พาลี ศพฐ.1 กสก.
พ.ต.ท.หญิง เสาวภา พลานนท์ ศพฐ.1 กสก.
พ.ต.ท. ธชักร ไชยสิทธิ์ ศพฐ.1 กสก.
ร.ต.ท. สุรกมล กติิวภิาต ศพฐ.1 กสก.
จ.ส.ต. ธนกฤต ตุระซอง ศพฐ.1 กสก.
ส.ต.ต. สุนทร บัวทอง ศพฐ.1 กสก.
ส.ต.ต. นวพล จนัทสิทธิ์ ศพฐ.1 กสก.
พ.ต.ท. ตะวนั ไวยารัตน์ ศพฐ.1 กอป.
ร.ต.อ. ศุภชัย ด าคง ศพฐ.1 กอป.
ร.ต.ท.หญิง นิตยา นันตะเสน ศพฐ.1 กอป.
ร.ต.ท.หญิง เดือนเพญ็ แจป้้อม ศพฐ.1 กอป.
ร.ต.ท. สุนทร วริิยะ ศพฐ.1 กอป.
ร.ต.ต. สุรสาร ทองยอด ศพฐ.1 กอป.
ด.ต. สันชัย น้ าเหนือ ศพฐ.1 กอป.
จ.ส.ต.หญิง ศศิภา แสงทิตย์ ศพฐ.1 กอป.
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จ.ส.ต.หญิง ประนอม เสาเอก ศพฐ.1 กอป.
จ.ส.ต. พรทวี บุญล้อ ศพฐ.1 กอป.
ร.ต.ท.หญิง สุธนิี แกว้มา ศพฐ.1 กยส.
พ.ต.อ. ศิริ สกประเสริฐ ศพฐ.1 กยส.
พ.ต.ท.หญิง นภสัรพี สุนทราญ ศพฐ.1 กยส.
พ.ต.ท. สมเจตน์ ซ้ายเส้ง ศพฐ.1 กยส.
ด.ต.หญิง นุชจรี ทองหล่อ ศพฐ.1 กยส.
พ.ต.ท.หญิง นริศรา สุวรรณโภชน์ ศพฐ.1 กนฝ.
พ.ต.ท.หญิง บัณชิต สมพงษ์ ศพฐ.1 กนฝ.
พ.ต.อ. สมภพ พฒุศรี ศพฐ.1 กชช.
พ.ต.อ. ถนอม มุสิกะ ศพฐ.1 กชช.
พ.ต.อ. อนุราช จติศีล ศพฐ.1 กชช.
พ.ต.ท. ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ ศพฐ.1 พฐ.จว.นนทบุรี
พ.ต.ท. สมศักด์ิ รัศมีจนัทร์ ศพฐ.1 พฐ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท. ณัฐพล วะราโภ ศพฐ.1 พฐ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท. อเุสน สามารถ ศพฐ.1 พฐ.จว.นนทบุรี
ด.ต.หญิง กญัธมิา ยิ้มมา ศพฐ.1 พฐ.จว.นนทบุรี
จ.ส.ต.หญิง มณฑิรา สังขศิ์ริ ศพฐ.1 พฐ.จว.นนทบุรี
จ.ส.ต.หญิง ประทุมวรรณ เศรษฐี ศพฐ.1 พฐ.จว.นนทบุรี
พ.ต.ท.หญิง ธรีดา ชินสาย ศพฐ.1 พฐ.จว.สระบุรี
ร.ต.อ. เกริกไกร อนิทรกลุ ศพฐ.1 พฐ.จว.สระบุรี
ร.ต.อ.หญิง มาลินี จติรีเนือ่ง ศพฐ.1 พฐ.จว.สระบุรี
ร.ต.ต.หญิง วรรณา ศีลประเสริฐ ศพฐ.1 พฐ.จว.สระบุรี
ด.ต.หญิง ราตรี สวา่งพลกรัง ศพฐ.1 พฐ.จว.สระบุรี
ด.ต.หญิง ก าไล ภูเ่งิน ศพฐ.1 พฐ.จว.สระบุรี
ด.ต.หญิง อรอมล เหมือนโพธิ์ ศพฐ.1 พฐ.จว.สระบุรี
ด.ต. วเิชษฐ ใจเฉพาะ ศพฐ.1 พฐ.จว.สระบุรี
ด.ต. โฆษิต งามประเสริฐ ศพฐ.1 พฐ.จว.สระบุรี
ด.ต. ภริม พลูผล ศพฐ.1 พฐ.จว.สระบุรี
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ เพง็สุวรรณ์ ศพฐ.1 พฐ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. สุริยะ เกตุโพธิ์ทอง ศพฐ.1 พฐ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. บุญเชิด เหล็กข า ศพฐ.1 พฐ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ อุ่นละม้าย ศพฐ.1 พฐ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ต. อนันต์ กล่ินคง ศพฐ.1 พฐ.จว.อา่งทอง
ด.ต. ยทุธ สุภาเลิศ ศพฐ.1 พฐ.จว.อา่งทอง
ด.ต.หญิง เยาวเรศ ชัยพฤกษ์ ศพฐ.1 พฐ.จว.อา่งทอง
พ.ต.ท. พรณรงค์ เจริญวฒันวญิญู ศพฐ.1 พฐ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ท.หญิง ธติิมา ศิริทรัพย์ ศพฐ.1 พฐ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.อ.หญิง เบญจพร พรมลี ศพฐ.1 พฐ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. เมธเถลิง น้ าผ้ึง ศพฐ.1 พฐ.จว.สมุทรปราการ
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ด.ต. ณัฐวตัร บุญช่วย ศพฐ.1 พฐ.จว.สมุทรปราการ
ส.ต.ต.หญิง พรสุดา ผันแปรจติร ศพฐ.1 พฐ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ท.หญิง ณัชชา แสงวา่ง ศพฐ.1 พฐ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.อ.หญิง วลัภา อดุทาพนัธ์ ศพฐ.1 พฐ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. เอกภพ นิตยพพิฒัน์ ศพฐ.1 พฐ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. บุญสืบ ออ่นนาค ศพฐ.1 พฐ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. อ านาจ ต้ังสุขสันต์ ศพฐ.1 พฐ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. บุญธรรม ดิษฐ์ศิริ ศพฐ.1 พฐ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. นิพนธ์ ทัดทอง ศพฐ.1 พฐ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. สาโรจน์ สิงหใ์ส ศพฐ.1 พฐ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. วนัชัย นามผล ศพฐ.1 พฐ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. จรัญ บุญครอบ ศพฐ.1 พฐ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. มานะ พลูสารกจิ ศพฐ.1 พฐ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. เดโช บุญชี ศพฐ.1 พฐ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต.หญิง ปวณีา สักการะ ศพฐ.1 พฐ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. แมนฤทธิ์ กาฬภกัดี ศพฐ.1 พฐ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.ท.หญิง ชลีรัชช์ สระดี ศพฐ.1 พฐ.จว.ลพบุรี
พ.ต.ท.หญิง สันธนา จ าปา ศพฐ.1 พฐ.จว.ลพบุรี
พ.ต.ต.หญิง สุภสดา ทองกร ศพฐ.1 พฐ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท.หญิง สุนิษา สมศักด์ิ ศพฐ.1 พฐ.จว.ลพบุรี
ด.ต. นุโลม วฒันพงษ์ ศพฐ.1 พฐ.จว.ลพบุรี
ด.ต. ชวลิต กนัหา ศพฐ.1 พฐ.จว.ลพบุรี
ด.ต. เสกสรรค์ น้อยแกว้ ศพฐ.1 พฐ.จว.ลพบุรี
ส.ต.ต.หญิง สุจติรา สีสัญ ศพฐ.1 พฐ.จว.ชัยนาท
ส.ต.ต.หญิง เกษณีย์ สายอุ่น ศพฐ.1 พฐ.จว.ชัยนาท
พ.ต.ท. สมพศิ เสียงสวสัด์ิ ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท.หญิง ฐิติมา ทองประดิษฐ์ ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท.หญิง ฐิตินันท์ จนัทร์ตระกลู ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. มนัส ภมุมรินทร์ ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ เพช็ร์ประเสริฐ ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. สุรพล อนิทับ ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต.หญิง วยิะดา อรุาราษฎร์ ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต.หญิง อญัชลี ชมชื่น ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. พรหมชัย โพธิ์เงิน ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต.หญิง พชัรินทร์ สุพรรณ ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต.หญิง พรพรรณ ตลับทอง ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต.หญิง วารินทร์ ผ่องศิริ ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. เสกสรรค์ หรือตระกลู ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต.หญิง วลิาสินี ขนัธโสภา ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. จงยศ กลางประพนัธ์ ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมชาย ไชยสงวนสุข ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ปรีชา เชาวข์นุทด ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. พทิักษ์ โสดาจนัทร์ ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ธงชัย วรรณจติร ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พล.ต.ต. ธติิพงศ์ เศรษฐีสมบัติ ศพฐ.2 ผบก.ศพฐ.2
พ.ต.อ. พชิิต บ ารุงพงษ์ ศพฐ.2 กสก.ศพฐ.2
พ.ต.อ.หญิง ชลัฐธร ธรีะทองค า ศพฐ.2 กชช.ศพฐ2
พ.ต.อ. สมศักด์ิ แกว้เกตุ ศพฐ.2 กชช.ศพฐ2
พ.ต.อ.หญิง ธติิมา ธรรเมศรานนท์ ศพฐ.2 กยส.ศพฐ.2
พ.ต.ท. ณรงค์ มัน่พรม ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
พ.ต.ท. สมศักด์ บุญธรีะเลิศ ศพฐ.2 กอป.ศพฐ2
พ.ต.ท.หญิง รัชนี บูรณะชัย ศพฐ.2 กนฝ.ศพฐ2
พ.ต.ท. อนุวตัร บัวสรวง ศพฐ.2 พฐ.จว.จนัทบุรี
พ.ต.ท.หญิง ชมัยพร เคียรประเสริฐ ศพฐ.2 พฐ.จว.สระแกว้
พ.ต.ท กติติภมูิ สืบพนัธุ์นงค์ ศพฐ.2 พฐ.จว.ระยอง
พ.ต.ท.หญิง สิริพร การุณวงษ์ ศพฐ.2 พฐ.จว.นครนายก
พ.ต.ท.หญิง นันท์นภสั อิ่มพร ศพฐ.2 พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท.หญิง สุรดา มหนัตะกาศรี ศพฐ.2 พฐ.จว.จนัทบุรี
พ.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ ปุณณสิริพนัธ์ ศพฐ.2 กอป.ศพฐ2
พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ์ เพิม่พรสกลุ ศพฐ.2 กอป.ศพฐ2
พ.ต.ท.หญิง กมลทิพย์ สุทธมิรรคผล ศพฐ.2 กยส.ศพฐ.2
พ.ต.ท. อดุลย์ ค้อชากลุ ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
พ.ต.ท. ณรงค์ ยิ้มงาม ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
พ.ต.ท.หญิง รจนาพร   เคนบุปผา ศพฐ.2 พฐ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.ท. องอาจ จนัทร์โสภา ศพฐ.2 กอป.ศพฐ2
พ.ต.ต.หญิง ขนิษฐา หมืน่แสน ศพฐ.2 กอป.ศพฐ2
ร.ต.อ.หญิง วรรณิศา กล่ินจนัทร์ ศพฐ.2 พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. พลูทรัพย์ เสร็จส้ิน ศพฐ.2 พฐ.จว.สระแกว้
ร.ต.อ. พธินธานี บัวทอง ศพฐ.2 กยศ.ศพฐ.2
ร.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ มัน่เหมาะ ศพฐ.2 พฐ.จว.จนัทบุรี
ร.ต.ท. เสกสรร ไกรนารถ ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
ร.ต.ท.หญิง รุจกิาญจน์ ร่องจกิ ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
ร.ต.ท.หญิง พชิามญขุ์ ยะทา ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
ร.ต.ท.หญิง กฑัศมนฐิฌา บาลี ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
ร.ต.ท.หญิง กฤติยา หวานดี ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ จมูแพง ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
ร.ต.ท. พรพศ เจริญชนม์ ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
ร.ต.ท. ชูชาติ เดชพงษ์ ศพฐ.2 พฐ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. สมชาย วงษ์เสง่ียม ศพฐ.2 พฐ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. ปรวฒัน์ธนา หมืน่แสน ศพฐ.2 พฐ.จว.ระยอง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ตรีภพ เกตุสุริยา ศพฐ.2 พฐ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. วชิรวชิญ์ โชติช่วง ศพฐ.2 พฐ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. ไชยยศ วงศ์จริาษฎร์ ศพฐ.2 พฐ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. ชิณวตัร ยิ่งยง ศพฐ.2 พฐ.จว.นครนายก
ร.ต.ท.หญิง ศิวรัตน์ ฤทธิ์แดง ศพฐ.2 พฐ.จว.ตราด
ร.ต.ท. กติิศักด์ิ โสภาชาติ ศพฐ.2 พฐ.จว.ตราด
ร.ต.ท. กติติพฒัน์ บุญคง ศพฐ.2 พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ชาญชัย ศรีใส ศพฐ.2 พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. วรรณพ รัตนพงศ์ ศพฐ.2 พฐ.จว.จนัทบุรี
ร.ต.ท. ศิริชัย เงินมูล ศพฐ.2 พฐ.จว.จนัทบุรี
ร.ต.ท. ตะวนัฤทธิ์ จรรยากลุวนิิจ ศพฐ.2 กอป.ศพฐ2
ร.ต.ท. ประจกัษ์ เหรียญเจริญ ศพฐ.2 กอป.ศพฐ2
ร.ต.ท.หญิง อรวรรณ อรรถโสภา ศพฐ.2 กสก.ศพฐ 2
ร.ต.ท. อรรฆพล เหลืองอรุณ ศพฐ.2 กสก.ศพฐ 2
ร.ต.ท. สุเทพ โดยอาษา ศพฐ.2 กสก.ศพฐ 2
ร.ต.ท. จริวฒัน์ ศิริธร ศพฐ.2 กสก.ศพฐ 2
ร.ต.ท. สุรชัย รุ่งสุข ศพฐ.2 กสก.ศพฐ 2
ร.ต.ท. วโิรจน์ เทศทอง ศพฐ.2 กยส.ศพฐ.2
ร.ต.ท. วกิรานต์   มากคช ศพฐ.2 พฐ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. จรัล   นาคสุก ศพฐ.2 พฐ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. สมพงษ์  พมิภาภรณ์ ศพฐ.2 พฐ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. อดิเรก   เกดิสวา่ง ศพฐ.2 พฐ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ชาติ   เชยประเสริฐ ศพฐ.2 พฐ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. อวยชัย   นาคสมบูรณ์ ศพฐ.2 พฐ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. สมภพ   ตุ้มเสือ ศพฐ.2 พฐ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ คงประจกัษ์ ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
ร.ต.ต. ยทุธศักด์ิ เทียมทัศน์ ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
ร.ต.ต. ชลทรัพย์ ฉายาบล ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
ร.ต.ต. ววิฒัน์ ฟุม่เฟือ่ง ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
ร.ต.ต. พนิิจ ค าศิลป์ ศพฐ.2 กอป.ศพฐ2
ร.ต.ต. สมร วงษ์กวน ศพฐ.2 พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. สุรพงษ์ สุตตสันต์ ศพฐ.2 พฐ.จว.ตราด
ร.ต.ต. คเชนทร์ สามสี ศพฐ.2 พฐ.จว.จนัทบุรี
ร.ต.ต. ชวลิต คงอาวธุ ศพฐ.2 พฐ.จว.จนัทบุรี
ร.ต.ต. เจรียง   มีชัย ศพฐ.2 พฐ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต. ประเดิม   พนัสมตน ศพฐ.2 พฐ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. สุรชาติ ชื่นบาน ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ.2
ด.ต. ธงชัย ถนอมเงิน ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ.2
ด.ต. นฤพนธ์ ผดุงกจิจานนท์ ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ.2
ด.ต.หญิง ชลณี ใจคง ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อคัรชัย จติต์อนงค์ ศพฐ.2 กสก.ศพฐ 2
ด.ต.หญิง รัชนีวรรณ แจม่จ ารัส ศพฐ.2 กยส.ศพฐ.2
ด.ต. จกัรกฤช แสนอุ่น ศพฐ.2 พฐ.จว.ระยอง
ด.ต. ปรีชา มหาเสน ศพฐ.2 พฐ.จว.ระยอง
ด.ต. อธพิงศ์ วงษ์พฒัน์ ศพฐ.2 พฐ.จว.ระยอง
ด.ต.หญิง นพมาศ โชคพพิฒัน์ไพบูลย์ ศพฐ.2 พฐ.จว.ระยอง
ด.ต. วรวทิย์ อดออม ศพฐ.2 พฐ.จว.สระแกว้
ด.ต. มานะชัย เหล็กจาน ศพฐ.2 พฐ.จว.นครนายก
ด.ต. รณกร ทองขาว ศพฐ.2 พฐ.จว.นครนายก
ด.ต. เสรี หมืน่อนิทร์ ศพฐ.2 พฐ.จว.ตราด
ด.ต. พรรษา โท๋เป๋า ศพฐ.2 พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. วทิยา ทุมวงศ์ ศพฐ.2 พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. ธวชัชัย เกลียวชมพนูุท ศพฐ.2 พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. พงศกร ภูม่ณี ศพฐ.2 พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต.หญิง จารุวรรณ แกว้วจิติร ศพฐ.2 พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. มีชัย ศุภางค์จรัส ศพฐ.2 พฐ.จว.จนัทบุรี
ด.ต. สมชาย ชนะสิทธิ์ ศพฐ.2 พฐ.จว.จนัทบุรี
ด.ต.หญิง สุจริา สุทธสุิข ศพฐ.2 พฐ.จว.จนัทบุรี
ด.ต. สงคราม   เสวนันา ศพฐ.2 พฐ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. สิปปภาส   ผจญ ศพฐ.2 พฐ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. มงคล   นัดหา ศพฐ.2 พฐ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต.หญิง พมิพว์ลัญช์   จนัทร์กระจา่ง ศพฐ.2 พฐ.จว.ปราจนีบุรี
จ.ส.ต. กริช ลียากาศ ศพฐ.2 กสก.ศพฐ 2
จ.ส.ต.หญิง พศวยี์ ดิษฐ์จ านงค์ ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
จ.ส.ต.หญิง จนัทร์เพญ็ จอมชัยฤทธ์ ศพฐ.2 พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต.หญิง นงนุช แกว้ตา ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
ส.ต.ต.หญิง พนัทิวา ทาแกว้ ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ คงเอี่ยม ศพฐ.2 ฝอ.ศพฐ2
ส.ต.ต. พจิติร พนัธโุยธี ศพฐ.2 พฐ.จว.สระแกว้
ส.ต.ต. รณกร ทองขาว ศพฐ.2 พฐ.จว.นครนายก
ส.ต.ต. สิทธเิดช บุญมาก ศพฐ.2 พฐ.จว.ตราด
พล.ต.ต. เสรีย์ จนัทรประทิน ศพฐ.๓ สนง.ผบก.ศพฐ.๓

พ.ต.อ. เกษมศักด์ิ หะซะนี ศพฐ.๓ สนง.ผบก.ศพฐ.๓

พ.ต.อ. ธนยศ เทพพชิัยยานนท์ ศพฐ.๓ สนง.ผบก.ศพฐ.๓

พ.ต.ท.หญิง วรรณนภา สุขแสง                        ศพฐ.๓             ฝอ.ศสพฐ.๓ ฝอ.ศพฐ.๓
พ.ต.ท.หญิง เบญจมาภรณ์ สบายแท้                        ศพฐ.๓             ฝอ.ศสพฐ.๓ ฝอ.ศพฐ.๓
ร.ต.ท. ณัฏฐพล อปุัชฌาย์ ศพฐ.๓ ฝอ.ศพฐ.๓
ร.ต.ท. กฤษฎา หารรุ่งศรี ศพฐ.๓ ฝอ.ศพฐ.๓
ร.ต.ท.หญิง ฐานิตา เนตรสวา่ง ศพฐ.๓ ฝอ.ศพฐ.๓
ร.ต.ท.หญิง ศุภรัสมิ์ อกัษรประจกัษ์ ศพฐ.๓ ฝอ.ศพฐ.๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สิงหาญ จมูวนัทา ศพฐ.๓ ฝอ.ศพฐ.๓
ร.ต.ต. เสกสรร แสนสวาสด์ิ ศพฐ.๓ ฝอ.ศพฐ.๓
ร.ต.ต. โชค ทวนัเวช ศพฐ.๓ ฝอ.ศพฐ.๓
ร.ต.ต.หญิง สมพร บาตรโพธิ์ ศพฐ.๓ ฝอ.ศพฐ.๓
ด.ต.หญิง ธรีพร องึพดุซา ศพฐ.๓ ฝอ.ศพฐ.๓
จ.ส.ต.หญิง ชญาณิศา โวหาร ศพฐ.๓ กคพ.(ช่วยการเงิน) ฝอ.ศพฐ.๓

จ.ส.ต.หญิง  กาญจนา อมาตยม์นตรี ศพฐ.๓ ฝอ.ศพฐ.๓
จ.ส.ต.หญิง ปิยภทัร พวงมะเทศ ศพฐ.๓ ฝอ.ศพฐ.๓
พ.ต.ท.หญิง เรวดี วรรณโพธิ์กลาง ศพฐ.๓ กยส.
ด.ต.หญิง สุพตัรา บุบผาวลัย์ ศพฐ.๓ กยส.
พ.ต.อ. ศุทธศ์ริน  สุนทรโภคินสุนทรโภคิน ศพฐ.๓ กคม.
ร.ต.อ.หญิง ณัฐยาภรณ์  เหล่าโกก้ ณัฐยาภรณ์ ศพฐ.๓ กคม.
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ  ธญัญเกษตร ณัฐวฒิุ ศพฐ.๓ กคม.
ด.ต.หญิง ศิริพล  เครือศรี ศิริพล ศพฐ.๓ กคม.
ส.ต.ต.หญิง พชิญาภคั  สีวนัดี พชิญาภคั ศพฐ.๓ กคม.
ด.ต.หญิง ทิพวรรณ สมบูรณ์ ศพฐ.๓ กคม.
พ.ต.อ. เจริญ ปานคล้าย ศพฐ.๓ กชช. (ควบคุมดูแล กอป.)
พ.ต.ท.หญิง อารีรัตน์ ริมใหม่ ศพฐ.๓ กอป.
พ.ต.ท. ปิยพงศ์ พรหมบุตร ศพฐ.๓ กอป.
ร.ต.ท. ดุสิต ระไวกลาง ศพฐ.๓ กอป.
ร.ต.ท.หญิง ศิรินภา น้อยบุง่ค้า ศพฐ.๓ กอป.
ร.ต.ต.หญิง ฐิติชญา เหลืองไพโรจน์ ศพฐ.๓ กอป.
ส.ต.ต. อานนท์ เวยีงสมุทร์ ศพฐ.๓ กอป.
ร.ต.ท.หญิง ฐิติมา ไหลธรรมนูญ ศพฐ.๓ กนฝ.
ร.ต.ต. วรีะชัย วชิัยสุชาติ ศพฐ.๓ กนฝ.
ด.ต. สนิด ลมจะโปะ ศพฐ.๓ กนฝ.
พ.ต.ท. ฉลอง เกดิโมลี ศพฐ.๓  พฐ.จว.สุรินทร์
พ.ต.ท. นิรุตติ แสนทวสุีข ศพฐ.๓  พฐ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. นรินทร์ กระจา่งทอง ศพฐ.๓  พฐ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. สามารถ เฉลาชัย ศพฐ.๓  พฐ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. สมหมาย พรหมสา ศพฐ.๓  พฐ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ต. ช านาญ นภาคเวชน์ ศพฐ.๓  พฐ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ต. รักษ์พล ไชยหาญ ศพฐ.๓  พฐ.จว.สุรินทร์
วา่ที ่ร.ต.ต. ถวลัย์ สุระศร ศพฐ.๓  พฐ.จว.สุรินทร์
ด.ต. ประสิทธิ์ เป็นส าราญ ศพฐ.๓  พฐ.จว.สุรินทร์
ด.ต. ยติุธรรม พากเพยีร ศพฐ.๓  พฐ.จว.สุรินทร์
ด.ต.หญิง สมบูรณ์ เนียมบุญ ศพฐ.๓  พฐ.จว.สุรินทร์
จ.ส.ต. จกัรกฤษณ์ พวงเพชร ศพฐ.๓  พฐ.จว.สุรินทร์
พ.ต.ท. สันติรักษ์ มงคลน า ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
พ.ต.ท. พทิักษ์ แดงสันเทียะ ศพฐ.๓ พฐ.จว.อ านาจเจริญ ปรท.อบุลฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. วสันต์ ไววอ่ง ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ร.ต.ท. ธรีะทัศน์ แกว้ศาล ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ร.ต.ท. วชิัย แร่ไธสง ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ร.ต.ท. ยทุธภมูิชัย ไพรเลียง ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ร.ต.ท. บุญเรือง ใจสมศรี ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ร.ต.ต. ปรีชา ประคองยศ ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ด.ต. สุนทร สานนท์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ด.ต. ศุภมิตร ประทุมเทศ ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ด.ต. บริพตัร เนือ่งขนัตี ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ด.ต. สมคิด ชูมาตย์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ด.ต.หญิง อษุา แยม้บัญชา ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ด.ต.หญิง รัตนา จนัทร์ออ่น ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ด.ต.หญิง ทัศณียว์รรณ ธงภกัดี ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ด.ต.หญิง แสงอรุณ ศิลารักษ์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ส.ต.อ. สรรพสิริ ศิริรังสรรค์กลุ ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ด.ต.หญิง อรุณรัชต สอนอาจ ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
ด.ต.หญิง อญัชิสา จนัทร์หวัโทน ศพฐ.๓ พฐ.จว.อบุลราชธานี
พ.ต.ท.หญิง จรินันท์  ธนะสิงห์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.ยโสธร
พ.ต.ท. ศุภกฤษ    ทองล่ิม ศพฐ.๓ พฐ.จว.ยโสธร
ร.ต.อ. ไกรศร  บุตรเรือง ศพฐ.๓ พฐ.จว.ยโสธร
ด.ต.หญิง เกศณี  ไวพจน์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.ยโสธร
ด.ต.หญิง ทยดิา ไม่โศก ศพฐ.๓ พฐ.จว.ยโสธร
ส.ต.ต.หญิง วไิล แสงสุวรรณ์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.ยโสธร
ด.ต. เอกวฒัน์ ด าเอี่ยมดี ศพฐ.๓ พฐ.จว.อ านาจเจริญ
จ.ส.ต.หญิง ตีณิศราลิล สีลาดเลา ศพฐ.๓ พฐ.จว.อ านาจเจริญ
ส.ต.ต. นัฐพงษ์ สุวรรณวงศ์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.อ านาจเจริญ

ด.ต. สุพศิ สุดสวาท ศพฐ.๓ พฐ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.ท. วฒิุกร  ลวดเงิน ศพฐ.๓ พฐ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ท.หญิง วริุนทรทิพย์ ล้ีประเสริฐ ศพฐ.๓ พฐ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ต. เสกสรร แสนสวาสด์ิ ศพฐ.๓ พฐ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. เอนก ปาร์มวงศ์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. พลชัย เนือ่งจ านงค์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. สมชาย ค าแกน่แกว้ ศพฐ.๓ พฐ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. สมเดช ชวนรัมย์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. ไชยยา จนัทร์ศรจกัร ศพฐ.๓ พฐ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. สุวทิย์ ทองคร่ า ศพฐ.๓ พฐ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. พงษ์ณวี เหลาคม ศพฐ.๓ พฐ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. วเิสก โตอนันต์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต.หญิง ผกาพรรณ เรืองวชัรศักด์ิ ศพฐ.๓ พฐ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต.หญิง เกยีรติขจร พชิญ์ประเสริฐ ศพฐ.๓ พฐ.จว.บุรีรัมย์



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท.หญิง วสินีย์ โลขนัธ์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.ท.หญิง โสภดิา ประภาสะโนบล ศพฐ.๓ พฐ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ อิ่มสวสัด์ิ ศพฐ.๓ พฐ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. วจิารณ์ จนิดามาตย์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. สุเทพ หาญพยคัฆ์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. ส ารวย งอกงาม ศพฐ.๓ พฐ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. ศักดา พลอยครบุรี ศพฐ.๓ พฐ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. มิตรชัย แรมประชา ศพฐ.๓ พฐ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. พรีวงศ์ หรัิญเกดิ ศพฐ.๓ พฐ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. วรศักด์ิ กณัฑะโรจน์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต.หญิง ทัศนีย์ วชิัยวงษ์ ศพฐ.๓ พฐ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต.หญิง ทิพยว์รรณ กองโฮม ศพฐ.๓ พฐ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.ท. วรพล ภูร่ะหงษ์ ศพฐ.๓ กสก.
ร.ต.ท. วรีะยทุธ วงค์กา ศพฐ.๓ กสก.
ร.ต.ท นิพนธ์ ยศปราณี ศพฐ.๓ กสก.
ร.ต.ท. สังคม ระดมจนิดา ศพฐ.๓ กสก.
ร.ต.ต. เดชศรี บุญเพง็รักษ์ ศพฐ.๓ กสก.
ด.ต. ประดุงสิน บ่อยกระโทก ศพฐ.๓ กสก.
ด.ต. ธนพนธ์ สะสม ศพฐ.๓ กคพ.ช่วยงาน กสก.
พ.ต.ท. กติติ ชาญชัยศิลป์ ศพฐ.๓ กสก.
ร.ต.ต.หญิง กรรณิการ์ พรหมรัตน์ ศพฐ.3 ฝอ.
พ.ต.อ. บุญชัย ฤาชัยสา ศพฐ.4
พ.ต.อ. สุรณรงค์ รัตนโกสุมภ์ ศพฐ.4 กชช.
พ.ต.อ. วรัิตน์ มะแกว้ ศพฐ.4 กชช.
พ.ต.อ. รุตจรัิสย์ นามสีฐาน ศพฐ.4 ฝอ.
พ.ต.ต.หญิง พนูทรัพย์ พพิธิหรัิญการ ศพฐ.4 ฝอ.
พ.ต.ท. ประทีป บุญทวี ศพฐ.4 ฝอ.
ร.ต.อ.หญิง ปริชาติ ศิริโชติ ศพฐ.4 ฝอ.
ร.ต.อ.หญิง ชนกานต์ แกว้สิมมา ศพฐ.4 ฝอ.
ร.ต.ท. พสิิฐพงศ์ วงษ์ชารี ศพฐ.4 ฝอ.
ร.ต.ต. ด ารงค์ จติรถาวร ศพฐ.4 ฝอ.
ด.ต.หญิง พรชนก ขติัยนนท์ ศพฐ.4 ฝอ.
ด.ต.หญิง วริตี สมอออน ศพฐ.4 ฝอ.
ด.ต.หญิง สุมิตรา ไชยสงค์ ศพฐ.4 ฝอ.
ด.ต. อธพิงษ์ ฤทธธิ ารงกลุ ศพฐ.4 ฝอ.
จ.ส.ต.หญิง สิริวมิล เบญจปิยะพร ศพฐ.4 ฝอ.
ด.ต.หญิง รุ่งนภา ทิพยม์นตรี ศพฐ.4 ฝอ.
ด.ต. สุพจน์ มะลิ ศพฐ.4 ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง บุศยรินทร์ วรรณโนมัย ศพฐ.4 กยส.
พ.ต.ท. ชวลิต เชาวพ์านิชยเ์วช ศพฐ.4 กยส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

วา่ที ่พ.ต.ท.หญิง เมธาพร นันลา ศพฐ.4 กยส.
ด.ต.หญิง เบญจวรรณ แสงสุวรรณ ศพฐ.4 กยส.
พ.ต.ท. จริวชัร ธนูรัตน์ ศพฐ.4 กอป.
ร.ต.ท.หญิง ศิรินทรา บุตตะโยธี ศพฐ.4 กอป.
ด.ต. วานิช แกว้น่าน ศพฐ.4 กอป.
ส.ต.ต.หญิง พชัราภรณ์ ขานเขวา้ ศพฐ.4 กอป.
พ.ต.ท. วรากลุ กาญจนกญัโห ศพฐ.4 กสก.
ร.ต.ต. สมบัติ ธรุะท า ศพฐ.4 กสก.
ร.ต.ต. วนัชัย ศิริภริมย์ ศพฐ.4 กสก.
ด.ต. ถาวร หาญชนะชัย ศพฐ.4 กสก.
ด.ต. ประพทัธ์ เถาวท์ิพย์ ศพฐ.4 กสก.
ด.ต. ไพรัช ทับอาษา ศพฐ.4 กสก.
ด.ต.หญิง อรวรรณ ธรรมมูลตรี ศพฐ.4 กสก.
พ.ต.ท. จริะพล เขาสูง ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองบัวล าภู
วา่ที ่พ.ต.ต. ศักรินทร์ วรีธนศิลป์ ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองบัวล าภู
วา่ที ่พ.ต.ต. สุเจน หล่ิมน้อย ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต. ไพฑูรย์ จนัทร์นาง ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต. สุชาติ ผิวโพธิ์ ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต.หญิง จดิาภา วงศ์ค าสาย ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต. ไพบูลย์ แกว้จ าปา ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองบัวล าภู
จ.ส.ต. วรรณพสิิษฐ์ พมิพด์า ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองบัวล าภู
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ สายรัตน์ ศพฐ.4 พฐ.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท. ราม พรมโสดา ศพฐ.4 พฐ.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ต. ดุสิต วงัคะฮาต ศพฐ.4 พฐ.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท. พทิักษ์ วริิยะ ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.ท. วทิยา จนัทศิลป์ ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. ปรีชา นุน่สีดา ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. มีชัย เทพดู่ ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. อารีย์ ทองมี ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. ทองอนิทร์ ไชยสิทธิ์ ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. ศุภกร จารุนัย ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. พงษ์เทพ สุริยะสาร ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. มนัส อนิทรกมัพล ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. สุวทิย์ ติณรัตน์ ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ต. สมเหมือน จนัทร์น้อย ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. สมปองธนกร ภปูัญญา ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ชัชวาล ปรมัตถ์ ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. บุญส่ง โอษะคลัง ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ธรีะวฒิุ จารุณี ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
จ.ส.ต. สมศักด์ิ อรัญมิตร ศพฐ.4 พฐ.จว.มหาสารคาม
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พ.ต.ท. ชาติกล้า ไชยประทุม ศพฐ.4 พฐ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท.หญิง รุจี กรเจริญพงพงศ์ ศพฐ.4 พฐ.จว.บึงกาฬ
ด.ต.หญิง สุดสวาท เพชรหมืน่ไว ศพฐ.4 พฐ.จว.บึงกาฬ
ส.ต.ต.หญิง จติภทัรา วนิทะไชย ศพฐ.4 พฐ.จว.บึงกาฬ
ส.ต.ต. อธิ พรีทิตยา ศพฐ.4 พฐ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.ท.หญิง เพยีงหทัย สุพล ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองคาย
พ.ต.ท.หญิง ปิยะพร จงึสถติยก์ลู ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. ภมูิภกัด์ิ บุญครอง ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท.หญิง วชัราภรณ์ วายโศกา ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. นิติวฒัน์ ชากทุน ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองคาย
ร.ต.ต. บุญยรักษ์ เกตุลาด ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองคาย
วา่ที ่ร.ต.ต. ปราโมกข์ ทรงศิลา ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองคาย
ด.ต. สมโชค หรัิญมาลย์ ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองคาย
ด.ต. บัณฑิต ศรีดอนช้าง ศพฐ.4 พฐ.จว.หนองคาย
พ.ต.ท. ภราดร พรหมพนัธ์ ศพฐ.4 พฐ.จว.สกลนคร
พ.ต.ต.หญิง สุพรรษา โพธอิดุม ศพฐ.4 พฐ.จว.สกลนคร
ร.ต.ท. บุญล้น สีปัชชา ศพฐ.4 พฐ.จว.สกลนคร
ร.ต.ต. เสถยีร ธวิะโต ศพฐ.4 พฐ.จว.สกลนคร
ด.ต. รุจริวงศ์ วงศ์กาไสย ศพฐ.4 พฐ.จว.สกลนคร
ด.ต. วสันต์ วทิยาขาว ศพฐ.4 พฐ.จว.สกลนคร
ด.ต. ธารเทพ พองพรหม ศพฐ.4 พฐ.จว.สกลนคร
ด.ต. สุวทิย์ พองพรหม ศพฐ.4 พฐ.จว.สกลนคร
ด.ต. สุรสิทธิ์ เฌธชิัย ศพฐ.4 พฐ.จว.สกลนคร
ด.ต. สัจจา บุญญาสถติย์ ศพฐ.4 พฐ.จว.สกลนคร
จ.ส.ต. วรชาติ แกว้กา่ ศพฐ.4 พฐ.จว.สกลนคร
จ.ส.ต.หญิง อจัฉราวดี วรรณพงษ์ ศพฐ.4 พฐ.จว.สกลนคร
พ.ต.ท. มารุต วงัณะยนูุช ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
ร.ต.ท. ศราวธุ สมบัติมี ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
ร.ต.ท. กมล ชัยล้ินฟา้ ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
ร.ต.ท. วนิัย นามราช ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
ร.ต.ต. ปรีชา ซุยเสนา ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
ร.ต.ต. สัมพนัธ์ ลือยศ ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
ด.ต. ประเสริฐ ส าเภา ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
ด.ต. สุรชัย อวนออ่น ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
ด.ต. เทียนชัย แสงลา ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
ด.ต. คมชาญ อโุคตร ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
ด.ต.หญิง กรรณิการ์ ลาโรส ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
ด.ต.หญิง ระพพีรรณ ไชยสวา่ง ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
ด.ต.หญิง จรัญญา มูลต้น ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
ด.ต.หญิง ศุภสิรา มีสนม ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
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ด.ต. ชรินทร์ พรหมวอินิทร์ ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
ด.ต. สายญั มูหะหมัด ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
ด.ต. เสกสิทธิ์ เนือ่งกลัยา ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
จ.ส.ต. บรรจบ วดัแสงศรี ศพฐ.4 พฐ.จว.อดุรธานี
พ.ต.ท. ศักด์ิชัย สุ่มไพบูลย์ ศพฐ.4 พฐ.จว.ร้อยเอด็
พ.ต.ท. อมัพร สอนสี ศพฐ.4 พฐ.จว.ร้อยเอด็
ร.ต.ต. จรูญ พลท า ศพฐ.4 พฐ.จว.ร้อยเอด็
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ศรีผลสมอ ศพฐ.4 พฐ.จว.ร้อยเอด็
ร.ต.ท. ชาญชัย บางแสง ศพฐ.4 พฐ.จว.ร้อยเอด็
ด.ต. วาทะศิลป์ เจริญเขต ศพฐ.4 พฐ.จว.ร้อยเอด็
ด.ต. ทวี กลมเปลือย ศพฐ.4 พฐ.จว.ร้อยเอด็
ด.ต. ภทัรพล อุ่นภา ศพฐ.4 พฐ.จว.ร้อยเอด็
ด.ต.หญิง ทิพยพ์นิตา ไพรินทร์ ศพฐ.4 พฐ.จว.ร้อยเอด็
ด.ต.หญิง เยาวเรศ พทุธเิกยีรติ ศพฐ.4 พฐ.จว.ร้อยเอด็
ด.ต.หญิง ฌณัญตรี ค าพร ศพฐ.4 พฐ.จว.ร้อยเอด็
จ.ส.ต. ชุมพล แกว้มะเริง ศพฐ.4 พฐ.จว.ร้อยเอด็
ส.ต.อ.หญิง นุจณี วงค์ค า ศพฐ.4 พฐ.จว.ร้อยเอด็
ร.ต.ท. ธรีะยทุธ เจริญทัศน์ ศพฐ.4 พฐ.จว.นครพนม
พ.ต.ท. ประเวส ภบูุญเต็ม ศพฐ.4 พฐ.จว.เลย
ด.ต. สุวฒัน์ กลัยาประสิทธิ์ ศพฐ.4 พฐ.จว.เลย
ด.ต. มงคล แสนธรรมพล ศพฐ.4 พฐ.จว.เลย
ด.ต. วชิัย ชมภสูาร ศพฐ.4 พฐ.จว.เลย
ด.ต. มงคล จนัทรส ศพฐ.4 พฐ.จว.เลย
ด.ต.หญิง สุภาพร ผิวสวสัด์ิ ศพฐ.4 พฐ.จว.เลย
พ.ต.ท. เกยีรติกอ้ง เงินสง่า ศพฐ.4 พฐ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ ดาวศรี ศพฐ.4 พฐ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. สุเทพ ภพูนัธเ์วอ่ ศพฐ.4 พฐ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต.หญิง กรรณิการ์ นาวเิศษ ศพฐ.4 พฐ.จว.กาฬสินธุ์
พล.ต.ต. พล วทิยานนท์ ศพฐ.๕ ศพฐ.๕
พ.ต.อ. ญาณวรุตม์ หวงัดี ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
พ.ต.อ. นพคุณ กรีติการกลุ ศพฐ.๕ กชช.ศพฐ.๕
พ.ต.อ. ชูสิทธิ์ อนิทฤทธิ์ ศพฐ.๕ กชช.ศพฐ.๕
พ.ต.อ. สุทธพินัธุ์ บุรินทราพนัธ์ ศพฐ.๕ กยส.ศพฐ.๕
พ.ต.อ. สนธิ์ จนัทานานนท์ ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
พ.ต.อ. เกรียงไกร แช่มชุ่ม ศพฐ.๕ กชว.ศพฐ.๕
พ.ต.ท.หญิง ขวญัดาว เมษพนัธุ์ ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
พ.ต.ท.หญิง กญัญาภคั โตจนัทร์ ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
พ.ต.ท.หญิง ภรภคั วรรณศรี ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
พ.ต.ท.หญิง กนกกร นนทะมาตย์ ศพฐ.๕ กยส.ศพฐ.๕
พ.ต.ท. อคัรเดช วงค์บุญตัน ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
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พ.ต.ท. สุธาฌาณ สุธรรมแปงก าธร ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
พ.ต.ท.หญิง สุภาพรรณ พฤกษวรรณ ศพฐ.๕ กยส.ศพฐ.๕
พ.ต.ท.หญิง พกิลุ นิลพงศ์ ศพฐ.๕ กนฝ.ศพฐ.๕
พ.ต.ท.หญิง จนิตนา บุรินทราพนัธุ์ ศพฐ.๕ กนฝ.ศพฐ.๕
พ.ต.ท.หญิง ณาตยา ต้ังโพธิ์ทอง ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชร.
พ.ต.ท.หญิง นลินรัตน์ สังวรสิงห์ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ลพ.
พ.ต.ท. วสิิฐ อธวิาส ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
พ.ต.ท. บุญรักษ์ กา้วสมบัติ ศพฐ.๕ กอป.ศพฐ.๕
พ.ต.ท. วชิรวชิญ์ โจมสติ ศพฐ.๕ กอป.ศพฐ.๕
พ.ต.ท. ฐานันดร วทิยาวฑุฒิกลุ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม
พ.ต.ท.หญิง วนัเพญ็ พนัธมุสินชัย ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
พ.ต.ท.หญิง ประไพพมิพ์ หาญม่งธรรม ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
พ.ต.ท. ขวญัใจ ค ายศ ศพฐ.๕ กชว.ศพฐ.๕
พ.ต.ท.หญิง สิริวฒัน์ ทัง่ทอง ศพฐ.๕ พฐ.จว.มส
พ.ต.ท.หญิง กิ่งกมล ตะยะพงศ์ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ลพ.
พ.ต.ต. วโิรจน์ ยอดวฒิุ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชร.
พ.ต.ท. อคัรเดช นิมาลา ศพฐ.๕ กอส.ศพฐ.๕
พ.ต.ท. ศิริพงศ์ พริิยะอนันตกลุ ศพฐ.๕ พฐ.จว.พร.
พ.ต.ต. เอกพงษ์ พอใจ ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
พ.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ เพชรมาตย์ ศพฐ.๕ กชว.ศพฐ.๕
พ.ต.ต.หญิง เบญจ์ พฒุนิล ศพฐ.๕ กคพ.ศพฐ.๕
ร.ต.อ.หญิง นิม่นวล เล้ียงประยรู ศพฐ.๕ กอส.ศพฐ.๕
ร.ต.อ.หญิง ขวัญใจ บุญร้ิว ศพฐ.๕ กอส.ศพฐ.๕
ร.ต.อ. ณัฐพล นิลภมูิ ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
พ.ต.ต.หญิง วรรณิษา ไพศาลธรรม ศพฐ.๕ กนฝ.ศพฐ.๕
พ.ต.ต.หญิง รัฐิกา สมบูรณ์ชัย ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
ร.ต.อ.หญิง สุนิสา อปุมนต์ ศพฐ.๕ กคม.ศพฐ.๕
ร.ต.อ. วรพจน์ สงวนจนี ศพฐ.๕ กคม.ศพฐ.๕
ร.ต.อ. อติชาติ ปฐมพรชัยศิริ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
พ.ต.ต ปภงักร ค าหน้อย ศพฐ.๕ พฐ.จว.พร.
พ.ต.ต. กสิณพจน์ มิง่เมืองแกว้ ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
พ.ต.ต. ธนกฤต ขดัผาบ ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
ร.ต.ท. เอกกมล ทิลาวงค์ ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
ร.ต.ท. สมบุญ เมษพนัธุ์ ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ ชุ่มแกว้ ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
ร.ต.ท. ชูชาติ ชนะหาญ ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
ร.ต.ท.หญิง นันท์นิชา วงค์ตะวนั ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
ร.ต.ท. กมัปนาท ค ารักษ์ ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
ร.ต.ท. ณรงค์ สุวรรณราช ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
ร.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ เขื่อนแกว้ ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
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ร.ต.ท. เทิดศักด์ิ ทาทอง ศพฐ.๕ กคม.ศพฐ.๕
ร.ต.ท. ศุภโชค มังษะชาติ ศพฐ.๕ กคม.ศพฐ.๕
ร.ต.ท.หญิง สุณัฏฐา ตันปลูก ศพฐ.๕ กคม.ศพฐ.๕
ร.ต.ท. นิพนธ์ จวรรณตูม ศพฐ.๕ กยส.ศพฐ.๕
ร.ต.ท. ทวี อายะนันท์ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชร.
ร.ต.ท. ศิลป์ ทองรักษ์ ศพฐ.๕ กชว.ศพฐ.๕
ร.ต.ท. ยทุธชิัย ไชยอปุละ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ลพ.
ร.ต.ท. สืบสกลุ วงค์จกัร ศพฐ.๕ พฐ.จว.ลพ.
ร.ต.ท. ประพนธ์ ไชยแสน ศพฐ.๕ พฐ.จว.ลพ.
ร.ต.ท. ธนภณ จ าปาแกว้ ศพฐ.๕ พ..จว.ชม.
ร.ต.ท. ชนาวร์ี ไชยเหล็ก ศพฐ.๕ พฐ.จว.พร.
ร.ต.ท. สมคิด อนิประชา ศพฐ.๕ พฐ.จว.พร.
ร.ต.ท. สิโรช อมัพชุ ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
ร.ต.ท. อนันต์ สุขสถติย์ ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
ร.ต.ท. สกล มิง่ขวญั ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
ร.ต.ท. ณัฐกรรฐ์กร ชนกสูงศักด์ิ ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
ร.ต.ท. ศราวธุ ดอล๊ะ ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
ร.ต.ท.หญิง ปรัชญพร ท้องธาร ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
ร.ต.ท. ยทุธพร ฤทธิ์มาก ศพฐ.๕ พฐ.จว.มส.
ร.ต.ท. วสัิย จนัทร์อนันต์ ศพฐ.๕ พฐ.จว.มส.
ร.ต.ท. ณัฐพล สิงหค์ะ ศพฐ.๕ กคพ.ศพฐ.๕
ร.ต.ท.หญิง พรพนา กรวงษ์วาล ศพฐ.๕ กอป.ศพฐ.๕
ร.ต.ท.หญิง อนุสรา วงักาวี ศพฐ.๕ กอป.ศพฐ.๕
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ โนจากลุ ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
ร.ต.ต. สามารถ พลัวนั ศพฐ.๕ กอป.ศพฐ.๕
ร.ต.ต.หญิง สมิตา แสงบุญเรือง ศพฐ.๕ กยส.ศพฐ.๕
ร.ต.ต. มนตรี รินทร์ชัยศักด์ิ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
ร.ต.ต.หญิง อรัญญา เศรษฐเสถยีร ศพฐ.๕ พฐ.จว.ลพ.
ร.ต.ต. ณัฐพงศ์ เนืองนิตย์ ศพฐ.๕ พฐ.จว.พร.
ร.ต.ต. ชินพรรธน์ ศิระธญัโรจน์ ศพฐ.๕ พฐ.จว.มส.
ด.ต.หญิง อรอนงค์ พทุธยิาวฒัน์ ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
ด.ต.หญิง สุภาวดี ต๋าค า ศพฐ.๕ กอส.ศพฐ.๕
ด.ต.หญิง พมิพป์วณ์ี เสริมสุข ศพฐ.๕ กอส.ศพฐ.๖
ด.ต. พทุธรินทร์ ธปิาแกว้ ศพฐ.๕ กคม.ศพฐ.๕
ด.ต. สมบัติ แสงเพชร์ ศพฐ.๕ กคม.ศพฐ.๕
ด.ต.หญิง ศิริตา สุดวรรณ์ ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
ด.ต.หญิง บุปผา กนัตะบุตร ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
ด.ต.หญิง มีนา นภตีะภฏั ศพฐ.๕ กนฝ.ศพฐ.๕
ด.ต.หญิง กาญจนา เทพยหุะ ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
ด.ต.หญิง ภคมน องค์สรณคม ศพฐ.๕ กคพ.ศพฐ.๕ (ช่วย ฝอ.ศพฐ.๕)



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ธนพฒัน์ ไชยสวนดอก ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
ด.ต. บรรทม แกว้น้อย ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
ด.ต. ณัฏฐพล สุวรรณศร ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
ด.ต. สุวสันต์ มหาไม้ ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
ด.ต.หญิง นัยนา นนท์เดชกลุ ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
ด.ต. อดุลย์ ดวงใจ ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
ด.ต. บุญชู ปิยะลังกา ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
ด.ต.หญิง อมัพร ทิศธรรม ศพฐ.๕ กนฝ.ศพฐ.๕
ด.ต.หญิง เยาวลักษณ์ ใจชุ่ม ศพฐ.๕ กนฝ.ศพฐ.๕
ด.ต. เรวติั แกว้บุญเรือง ศพฐ.๕ กนฝ.ศพฐ.๕
ด.ต. ทองเดช ตันเป็ง ศพฐ.๕ กนฝ.ศพฐ.๕
ด.ต. ทัศน์ ปันล า ศพฐ.๕ กอส.ศพฐ.๕
ด.ต.หญิง นฤมล นาคะพนัธุ์ ศพฐ.๕ กอส.ศพฐ.๕
ด.ต.หญิง นันท์นภสั ค าวนั ศพฐ.๕ กอป.ศพฐ.๕
ด.ต.หญิง เบญญาภา ต๊ะรังษี ศพฐ.๕ กชช.ศพฐ.๕
ด.ต. สุรณัฐ รุ่งเรืองเลิศ ศพฐ.๕ พฐ.จว.พร.
ด.ต. ปกป้อง สินมณี ศพฐ.๕ พฐ.จว.พร.
ด.ต. สมชาย ครองบ้าน ศพฐ.๕ พฐ.จว.พร.
ด.ต. วศิรุตต์ เหมืองพลู ศพฐ.๕ พฐ.จว.พร.
ด.ต. เสถยีร ยาวะดี ศพฐ.๕ พฐ.จว.พร.
ด.ต. จ าเนียร ฉมิพลี ศพฐ.๕ พฐ.จว.พร.
ด.ต. สุรพงษ์ ประมวล ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชร.
ด.ต. ประภาส ชุ่มใจ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชร.
ด.ต. สายนั กสุาปัน ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชร.
ด.ต. จริยทุธ ทิเลา ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชร.
ด.ต. สวาท บุญยวง ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชร.
ด.ต. พเินตร ต๊ิปโคตร ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชร.
ด.ต.หญิง ภติินันท์ ไชยเดช ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชร.
ด.ต. บุญมี เรืองเดช ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
ด.ต. เผด็จ ไชยยศ ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
ด.ต. พนม เขยีวงาม ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย
ด.ต. สมจติร เขื่อนค า ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
ด.ต. กฤษฏาพงษ์ เมืองมา ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
ด.ต.หญิง พรพรรณ สนธศิรี ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
ด.ต.หญิง เนตรนภา เสียงเยน็ ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย
ด.ต. เสฏฐรัตน เยน็จติต์ ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
ด.ต. นัครินทร์ ค าตันวงศ์ ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
ด.ต. ฑูรญ์วรุตม์ ค าดี ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
ด.ต. สมบูรณ์ สายวงค์เดือน ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.
ด.ต. สมนึก อนิต๊ะสาร ศพฐ.๕ พฐ.จว.พย.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อนันต์ ใจวงค์ผาบ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ลพ.
ด.ต. สอาด พรหมภญิโญ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ลพ.
ด.ต. สิทธโิชค วงศ์ค า ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
ด.ต. วนิัย ศรีสวสัด์ิ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
ด.ต.หญิง กนกอร แม็คนีล ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
ด.ต.หญิง โชติกา ประเสริฐ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
ด.ต. อนันต์ กาศโอสถ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
ด.ต. รุ่งโรจน์ นามวงค์ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
ด.ต.หญิง หทัยกาญจน์ ล้วนโค ศพฐ.๕ กอส.ศพฐ.๕
จ.ส.ต. อนุสรณ์ ผ่านภพ ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
จ.ส.ต. ปริญญา บัวแกว้ ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
จ.ส.ต. ชัยพงษ์ ขติัวงศ์ ศพฐ.๕ กสก.ศพฐ.๕
จ.ส.ต. ณัฐนันท์ วะระ ศพฐ.๕ กอส.ศพฐ.๕
จ.ส.ต. บัญชา ค าตุ้ยเชื้อ ศพฐ.๕ ฝอ.ศพฐ.๕
จ.ส.ต. สมศักด์ิ อนิต๊ะงาม ศพฐ.๕ กอป.ศพฐ.๕
จ.ส.ต. พฒันา น าเวยีง ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
จ.ส.ต. สุพจน์ สิทธสิอน ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
จ.ส.ต. อ านวย บัวละวงค์ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
จ.ส.ต. สุรเชษฐ์ จมุปาลี ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
จ.ส.ต.หญิง นิรัตน์ฌา ปันจะ ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
จ.ส.ต. จติกร หอมออ่น ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
ส.ต.อ. รัฐศักด์ิ ค ามี ศพฐ.๕ พฐ.จว.ชม.
จ.ส.ต. อนุชิต ทัตชัย ศพฐ.๕ พฐ.จว.มส.
จ.ส.ต. ชัยยศ สิทธพิงศ์พนัธ์ ศพฐ.๕ พฐ.จว.พร.
ส.ต.อ. ภาวนา ธเิสนา ศพฐ.๕ พฐ.จว.นน.
ส.ต.ต. ชุติพนธ์ อนุจะน า พฐก. ปฏิบัติราชการ พฐ.จว.พร.

ส.ต.ต. ทัศน์ชัย ค าแปง ศพฐ.๕ พฐ.จว.มส.
ส.ต.ต.หญิง สุพตัรา ปวงเมา ศพฐ.๕ พฐ.จว.มส.
ส.ต.ต.หญิง วรารัตน์ อิ่นแกว้ ศพฐ.๕ พฐ.จว.มส.
ส.ต.ต.หญิง อรทัย จะซา พฐก. ปฏิบัติราชการ พฐ.จว.ชม

พ.ต.อ. ดิเรก ธนานนท์นิวาส ศพฐ.6 ฝอ.
ร.ต.ท. นรา โทนธนู ศพฐ.6 ฝอ.
ร.ต.ต. ทักษิณ ศิริผล ศพฐ.6 ฝอ.
พ.ต.ท. ศุภเดช จติรหมัน่ ศพฐ.6 ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง จนัจริา พรหมมา ศพฐ.6 ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง ฉตัรนภา ภชูาวนา ศพฐ.6 ฝอ.
ร.ต.ท. วฒิฺ เพง็ฤกษ์ ศพฐ.6 ฝอ.
ร.ต.ท. สมควร แดงนาค ศพฐ.6 ฝอ.
ด.ต. ประชวน ปูนปาน ศพฐ.6 ฝอ.
ด.ต.หญิง ปิยะนารถ ภมูิผล ศพฐ.6 ฝอ.

6 6 6 
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต.หญิง ชญาน์นันท์ สินประเสริฐ ศพฐ.6 ทว.
ร.ต.ต. บุญชนก ขตับุญเรือง ศพฐ.6 ทว.
ร.ต.ต. ออ้ย เร่งผูก ศพฐ.6 ทว.
ด.ต.หญิง วราภรณ์ สุขลาภ ศพฐ.6 ทว.
พ.ต.อ. กฤช โอภาสนิพทัธ์ ศพฐ.6 กชช.
พ.ต.อ. พรชัย ผะอบทิพย์ ศพฐ.6 กชช.
พ.ต.ท.หญิง กฤษฎี พงศ์อมัพรขจี ศพฐ.6 กนฝ.
ร.ต.อ.หญิง ศิริอาภา เปล่งทะรัตน์ ศพฐ.6 กนฝ.
ร.ต.ท.หญิง ชุติมณฑน์ กราบกราน ศพฐ.6 กนฝ.
ร.ต.ต. กติติณัฏฐ์ คร้ามมี ศพฐ.6 กนฝ.
พ.ต.ท. วสูิตร พนัธแ์กว้ ศพฐ.6 กอป.
พ.ต.ท.หญิง สุวรินทร์ เล้ียงกอสกลุ ศพฐ.6 กอป.
พ.ต.ท.หญิง ธนกร กนันา ศพฐ.6 กอป.
พ.ต.ต.หญิง เจนจริา ทาพา ศพฐ.6 กอป.
พ.ต.ต.หญิง อจัฉราภรณ์ ประสงค์ ศพฐ.6 กอป.
ร.ต.ท. อภชิาติ ค าภริะวงศ์ ศพฐ.6 กอป.
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ เผยศิริ ศพฐ.6 กอป.
ร.ต.ท. อเุทน ป้อมทอง ศพฐ.6 กอป.
ด.ต.หญิง ณัฐพชัร์ สืบช่างศิลป์ ศพฐ.6 กอป.
จ.ส.ต. อรรถวทิย์ ศรีชัวชม ศพฐ.6 กอป.
จ.ส.ต. อ านาจ นุชท่าโพ ศพฐ.6 กอป.
พ.ต.อ. ฤทธริงค์ บุณยะกาญจน์ ศพฐ.6 กยส.
พ.ต.ท.หญิง นวลละออง จรูญชาติ ศพฐ.6 กยส.
พ.ต.ท.หญิง น้ าฝน โพธิ์นิยม ศพฐ.6 กยส.
พ.ต.ท.หญิง ศรวนีย์ มณีรัตน์ ศพฐ.6 กยส.
ร.ต.ท. ณฐกร ออ่นแสง ศพฐ.6 กยส.
ด.ต.หญิง เสาวณีย์ ปานศรีนวล ศพฐ.6 กยส.
จ.ส.ต.หญิง สุวรรณา ทิพยท์ิวากรกลุ ศพฐ.6 กยส.
พ.ต.ท.หญิง เรณุกา หมอนแพร ศพฐ.6 กสก.
ร.ต.ต. ศิริวฒันา อะช่วยรัมย์ ศพฐ.6 พฐ.จว.สุโขทัย
ด.ต.หญิง จนิดา อนุพนัธ์ ศพฐ.6 พฐ.จว.สุโขทัย
ส.ต.ต. วชิัย พฒันเจริญ ศพฐ.6 พฐ.จว.สุโขทัย
พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ กฑุโณ ศพฐ.๖ พฐ.จว.พจิติร
ร.ต.อ. ปิยะพงษ์ ดอชนะ ศพฐ.๖ พฐ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. ยศพล ทองนุม่ ศพฐ.6 พฐ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. อทุัย ธปูหอม ศพฐ.๖ พฐ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. ประเสริฐ สุยะพอ ศพฐ.๖ พฐ.จว.พจิติร
ด.ต. เสรี ทองแลง ศพฐ.๖ พฐ.จว.พจิติร
ด.ต. ประสูติ เพช็รโต ศพฐ.๖ พฐ.จว.พจิติร
จ.ส.ต. จ ารัส อน้โต ศพฐ.๖ พฐ.จว.พจิติร



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. สมเกยีรติ เสวกมหารี ศพฐ.6 พฐ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.ท. นรพนธ์ อสุาใจ ศพฐ.6 พฐ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท.หญิง อมราภรณ์ พทุธพิทิยาภรณ์ ศพฐ.๖ พฐ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ปารเมศ หล่อหลอม ศพฐ.๖ พฐ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ต. โชคเดชา ถงุพลอย ศพฐ.๖ พฐ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ต.หญิง ดารณี ขนัเพช็ร ศพฐ.6 พฐ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. กฤษฎา โมรารักษ์ ศพฐ.๖ พฐ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. วรีะศิลป์ เดียวสกลุ ศพฐ.๖ พฐ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สุเทพ ออ่นน้อม ศพฐ.๖ พฐ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. ปรีชา พนัถา ศพฐ.๖ พฐ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. มานพ ดีณรงค์ ศพฐ.๖ พฐ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต.หญิง วาสนา ศรีดอกจนัทร์ ศพฐ.๖ พฐ.จว.อตุรดิตถ์
จ.ส.ต.หญิง ภรีพนัธ์ สุขมา ศพฐ.๖ พฐ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.ท.หญิง รัตนา อว่มสุข ศพฐ.๖ พฐ.จว.เพชรบูรณ์
ร.ต.อ. อนุพล พรมปิก ศพฐ.๖ พฐ.จว.เพชรบูรณ์
ร.ต.ท. ชัยศักด์ิ เหรียญทอง ศพฐ.๖ พฐ.จว.เพชรบูรณ์
ร.ต.ท. รังสฤษฏ์ นุสุข ศพฐ.๖ พฐ.จว.เพชรบูรณ์
ร.ต.ต. ชลทรัพย์ ไชยเชิด ศพฐ.๖ พฐ.จว.เพชรบูรณ์
ร.ต.ต. จกัรทิพย์ ทองแกมนาก ศพฐ.๖ พฐ.จว.เพชรบูรณ์
ส.ต.ต. วชัรพงศ์ ปัญญา ศพฐ.๖ พฐ.จว.เพชรบูรณ์
พ.ต.ท.หญิง ดารา มากจาด ศพฐ.6 พฐ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.ท.หญิง กรปภา ชัยนนท์นอก ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.ท. พรชัย วชิชุตารัช ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.ต. ประสงค์ สาตร์ประเสริฐ ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท. อรุณ โพธิ์ค า ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท. สมพงษ์ ทองค า ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
ด.ต. ดุสิต จวิาลักษณ์ ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
ด.ต. นฤทธิ์ เครือแสง ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
ด.ต. กฤตภาส แกน่ไม้หอม ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
ด.ต. เสกสรรค์ สุปรีดี ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
ด.ต.หญิง สุภาวดี ศรีพระธาตุ ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
ด.ต.หญิง ภทัราภรณ์ หมากสุข ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
ด.ต.หญิง อรวรรณ ผิวผ่อง ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
ด.ต. สมิทธ์ เนียรภาค ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
ด.ต. เศรษฐศักด์ิ กล่ินด้วง ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
ด.ต. นคร ยาหมู่ ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
ด.ต.หญิง รัชดาพรรณ สุพรรณกจิ ศพฐ.๖ พฐ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.ท. สุรพล ใจแสน ศพฐ.๖ พฐ.จว.ตาก
ร.ต.ท. ศิริชัย ยิ้มแยม้ ศพฐ.๖ พฐ.จว.ตาก
ร.ต.ต. สุชาติ มีชะคะ ศพฐ.๖ พฐ.จว.ตาก



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.หญิง หฤทัย สุยะลังกา ศพฐ.๖ พฐ.จว.ตาก
ด.ต.หญิง อจัฉรา ถิ่นเถนิ ศพฐ.๖ พฐ.จว.ตาก
ส.ต.ต.หญิง ภทัราภรณ์ ปินต๊ะ ศพฐ.๖ พฐ.จว.ตาก
พ.ต.ต.หญิง วรกมล แน่นอดุร ศพฐ.๖ พฐ.จว.ก าแพงเพชร
พ.ต.ต.หญิง สมหมาย แสงแกว้ ศพฐ.๖ พฐ.จว.ก าแพงเพชร
ร.ต.ท.หญิง ศีลสุภทัร์ อุ่นขจี ศพฐ.๖ พฐ.จว.ก าแพงเพชร
ร.ต.ท. สุจนิต์ มาศิริ ศพฐ.๖ พฐ.จว.ก าแพงเพชร
ร.ต.ท. สุวทิย์ อปุวติั ศพฐ.๖ พฐ.จว.ก าแพงเพชร
ร.ต.ท. ศักด์ิกมล เสือค ารณ ศพฐ.๖ พฐ.จว.ก าแพงเพชร
ร.ต.ต. วสันต์ เสาร์ทอง ศพฐ.๖ พฐ.จว.ก าแพงเพชร
ร.ต.ต. ปิยวฒัน์ บัวขม ศพฐ.๖ พฐ.จว.ก าแพงเพชร
ด.ต. ประภาษ บุญออ้ม ศพฐ.๖ พฐ.จว.ก าแพงเพชร
ด.ต.หญิง อบุลรัตน์ มะนูญ ศพฐ.๖ พฐ.จว.ก าแพงเพชร
ด.ต.หญิง ปิยะดา นันทวงษ์ ศพฐ.๖ พฐ.จว.ก าแพงเพชร
ส.ต.อ. อคัรวฒัน์ คูณธนาเกริกพงศ์ ศพฐ.๖ พฐ.จว.ก าแพงเพชร
พ.ต.ท. ณรงค์ เชิญทอง ศพฐ.๖ พฐ.จว.อทุัยธานี
พ.ต.ท.หญิง รุจฬิา อปุริวงศ์ ศพฐ.๖ พฐ.จว.อทุัยธานี
ร.ต.ท. วรีะ กลายสุข ศพฐ.๖ พฐ.จว.อทุัยธานี
ร.ต.ท. บุญชู ยงค์เยื้องพนัธ์ ศพฐ.๖ พฐ.จว.อทุัยธานี
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ คุณประสาท ศพฐ.๖ พฐ.จว.อทุัยธานี
ร.ต.ต. จ ารอง ปัญญาใส ศพฐ.๖ พฐ.จว.อทุัยธานี
ด.ต. คมสันต์ อกันิษฐธรีพนัธ์ ศพฐ.๖ พฐ.จว.อทุัยธานี
ด.ต. สุชาติ เกดิแกว้ ศพฐ.๖ พฐ.จว.อทุัยธานี
ด.ต. ทนงศักด์ิ คงศัตรา ศพฐ.๖ พฐ.จว.อทุัยธานี
ด.ต.หญิง รัชณี ศรีสุข ศพฐ.๖ พฐ.จว.อทุัยธานี
ด.ต.หญิง ศรีไพร เพง็ศรี ศพฐ.๖ พฐ.จว.อทุัยธานี
ด.ต.หญิง กาญจนา ปัวน้อย ศพฐ.๖ พฐ.จว.อทุัยธานี
ด.ต. ณัฐวฒัน์ พทุธาพทิักษ์ ศพฐ.๖ พฐ.จว.อทุัยธานี

พ.ต.อ. ชูชาติ โชคสถาพร ศพฐ.7 -
พ.ต.อ. ภญิโญ เอี่ยมภู่ ศพฐ.7 ฝอ.
พ.ต.ท. เกยีรติกอ้ง มหาเกตุ ศพฐ.7 ฝอ.

พ.ต.ท.หญิง อิ่มใจ จนัโท ศพฐ.7 ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง แสงจรรย์ ขนัหาญ ศพฐ.7 ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง จติติมา ทองนวล ศพฐ.7 ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง จริายสุ สุตานนท์ ศพฐ.7 ฝอ.

ร.ต.ท. ชลธชิัย นวลลออง ศพฐ.7 ฝอ.
ร.ต.ท. ล าเนาว์ เพชรช่วย ศพฐ.7 ฝอ.
ร.ต.ท. ธรีพล ส่งศรี ศพฐ.7 ฝอ.
ร.ต.ท. จกัรวฒัน์ กระฐินทอง ศพฐ.7 ฝอ.
ร.ต.ท. รุตน์ สุทธี ศพฐ.7 ฝอ.
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.หญิง อรชพร ธนวมิุทร์ ศพฐ.7 ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง ขนบพร เดชาธปิัตย์ ศพฐ.7 ฝอ.

ร.ต.ต. อทิธพล แม้นบุตร ศพฐ.7 ฝอ.
ด.ต. สมศักด์ิ วภิาณุรัตน์ ศพฐ.7 ฝอ.
ด.ต. ไกแ่กว้ จนัโท ศพฐ.7 ฝอ.
ด.ต. มานพ แสงทอง ศพฐ.7 ฝอ.

ส.ต.ต. สมภพ หวัใจเพช็ร์ ศพฐ.7 ฝอ.
พ.ต.อ. เกษม รัตนาวทิย์ ศพฐ.7 กชช.

พ.ต.อ.หญิง ศิริแข โตเล้ียง ศพฐ.7 กชช.
พ.ต.อ. รัชต งามสงวน ศพฐ.7 กสก.
พ.ต.ท. ภกัดี ศุภวริิยกลุ ศพฐ.7 กสก.

พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ เทีย่งเธยีรธรรม ศพฐ.7 กสก.
ร.ต.ท.หญิง จารุวรรณ โล่เรียง ศพฐ.7 กสก.
ร.ต.ท.หญิง พมิพป์ระไพ นิลสุวรรณ ศพฐ.7 กสก.

ร.ต.ท. ชัยธวชั อบเชย ศพฐ.7 กสก.
วา่ที ่ร.ต.ต. สมมาส ทองทวี ศพฐ.7 กสก.
ส.ต.ต.หญิง ศรัณยา เนตรสาคร ศพฐ.7 กสก.

ส.ต.ต. ณัฐพล สกลไชย ศพฐ.7 กสก.
พ.ต.ท.หญิง จรีุภรณ์ ข าภู่ ศพฐ.7 กยส.

ร.ต.ท. สถาพร เจริญสุข ศพฐ.7 กยส.
ร.ต.ท.หญิง พชรพร ศรีสุวรรณ ศพฐ.7 กนฝ.

พ.ต.ท. วฒิุศักด์ิ ศรีบุญราษฎร์ ศพฐ.7 กอป.
ร.ต.ท.หญิง ปุริศร การินทร์ ศพฐ.7 กอป.

ร.ต.ท. อศัวนิ กระฉอ่นวงษ์ ศพฐ.7 กอป.
ร.ต.ท.หญิง อษิฎา ศตภษิัช ศพฐ.7 กอป.

ร.ต.ต. สุขสันต์ พวงสมบัติ ศพฐ.7 กอป.
วา่ที ่ร.ต.ต. พชิัย ทองยี่สุ่น ศพฐ.7 กอป.

ด.ต. ปองพล พงษ์พากเพยีร ศพฐ.7 กอป.
จ.ส.ต.หญิง กญัญ์ชญา เจริญสุข ศพฐ.7 กอป.

พ.ต.ท. อคัรวฒัน์ ชินวรสวสัด์ิ ศพฐ.7 พฐ.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.ท.หญิง วไิลรัตน์ ญานุกลู ศพฐ.7 พฐ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.อ.หญิง ฐิติมา ปานมณี ศพฐ.7 พฐ.จว.สมุทรสาคร
ส.ต.อ.หญิง ธดิารัตน์ ชูกล่ิน ศพฐ.7 พฐ.จว.สมุทรสาคร
ส.ต.ต.หญิง พชัรี  อนิแต่ง ศพฐ.7 พฐ.จว.สมุทรสาคร

พ.ต.ท. สมหมาย โชติกะนาวนิ ศพฐ.7 พฐ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท. มงคล สุนทรวภิาต ศพฐ.7 พฐ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ต. รัฐพล โพธิ์พนัธุ์ ศพฐ.7 พฐ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ต. ปรีชา  แสงกระจา่ง ศพฐ.7 พฐ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ทวี พชัระพรีนันท์ ศพฐ.7 พฐ.จว.สุพรรณบุรี

ด.ต.หญิง พารุณี  ฤทธี ศพฐ.7 พฐ.จว.สุพรรณบุรี
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พ.ต.ท. ณรงค์ธรรม มาศคีรีวงศ์ ศพฐ.7 พฐ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท.หญิง พสนุาถ พงศ์ไพจติร ศพฐ.7 พฐ.จว.สมุทรสงคราม

จ.ส.ต. สีหราช อาวะศรี ศพฐ.7 พฐ.จว.สมุทรสงคราม

พ.ต.ท.หญิง กลุนาถ ชนาชินรัฐ ศพฐ.7 พฐ.จว.ราชบุรี
ร.ต.อ.หญิง ขนิษฐา พกัรกรึก ศพฐ.7 พฐ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท.หญิง อารีนา บูรณประเสริฐกลุ ศพฐ.7 พฐ.จว.ราชบุรี
ด.ต.หญิง ธวลัรัตน์  สุวรรณจติร ศพฐ.7 พฐ.จว.ราชบุรี
ด.ต.หญิง ธนวนั บัวขาว ศพฐ.7 พฐ.จว.ราชบุรี
ด.ต.หญิง วรียา เขม็ประดับ ศพฐ.7 พฐ.จว.ราชบุรี

จ.ส.ต.หญิง มณฑา พึง่โพธิ์ทอง ศพฐ.7 พฐ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ  ลาภมาก ศพฐ.7 พฐ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท.หญิง ชวลัรัชต์  ศรีเฉลียว ศพฐ.7 พฐ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์

ด.ต. นเรศ  ภูสุ่นทรธรรม ศพฐ.7 พฐ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต.หญิง บังอร  เกล้าเกตุ ศพฐ.7 พฐ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
จ.ส.ต. มานิตย์ เส็นจาง ศพฐ.7 พฐ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์

พ.ต.ต.หญิง มาริษา ปักษาสวย ศพฐ.7 พฐ.จว.เพชรบุรี
ร.ต.อ. สันติ ถิ่นวงษ์ม่อม ศพฐ.7 พฐ.จว.เพชรบุรี

ร.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์  สุขพชืกจิ ศพฐ.7 พฐ.จว.เพชรบุรี
ร.ต.ท. ธนพฒัน์  ช่วยทุกขเ์พือ่น ศพฐ.7 พฐ.จว.เพชรบุรี
ร.ต.ท. ชัยทัด  เลิศพฤกษ์ ศพฐ.7 พฐ.จว.เพชรบุรี

วา่ที ่ร.ต.ต. ศักดา  จนัทร์เพชร ศพฐ.7 พฐ.จว.เพชรบุรี
ด.ต. ศุภวชิญ์ จนัทร์มัน่ ศพฐ.7 พฐ.จว.เพชรบุรี
ด.ต. สงัด จารุอรุณชัย ศพฐ.7 พฐ.จว.เพชรบุรี

ด.ต.หญิง บุญเอื้อม  ศรีอนิทร์ ศพฐ.7 พฐ.จว.เพชรบุรี
ด.ต.หญิง ปราณี  ขวญัเมือง ศพฐ.7 พฐ.จว.เพชรบุรี
ด.ต.หญิง เบญจมาศ  คล้ าวนั ศพฐ.7 พฐ.จว.เพชรบุรี
ด.ต.หญิง วนัทนา  แอวงษ์ ศพฐ.7 พฐ.จว.เพชรบุรี

จ.ส.ต.หญิง กณัฐ์ญานัฐ  ฤทธิ์สุวรรณ ศพฐ.7 พฐ.จว.เพชรบุรี
ร.ต.ต. ณรงค์ธรรม  เงินทอง ศพฐ.7 พฐ.จว.กาญจนบุรี

พ.ต.อ. ชัยศักด์ิ เอื้อกฤดาธกิาร ศพฐ.8
พ.ต.อ. สาธติ กอ้นแกว้ ศพฐ.8
พ.ต.อ. ไวพจน์ มีแกว้ ศพฐ.8
พ.ต.อ. ปรอง เกดิมีสุข ศพฐ.8
พ.ต.อ. ธาดา เพชรกาฬ ศพฐ.8
พ.ต.อ. อาชวาคม ลีนานนท์ ศพฐ.8
พ.ต.อ. มานัส จงวมิาณสินธุ์ ศพฐ.8
พ.ต.ท.หญิง เด่นระวี ทองรัตน์ ศพฐ.๘
พ.ต.ท.หญิง อนิทิรา สุทธปิระภา ศพฐ.8
พ.ต.ท. สมพงษ์ จลุศักด์ิ ศพฐ.8
พ.ต.ท.หญิง มรรยาท สุวรรณแสง ศพฐ.8



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. พงษ์พฒัน์ สุทธปิระภา ศพฐ.8
พ.ต.ต.หญิง เนตรทราย วงศ์พรต ศพฐ.8
ร.ต.ท. สมโชค ไทรแกว้ ศพฐ.8
ร.ต.ท.หญิง ประพศิ พลูผล ศพฐ.8
ร.ต.ท. ณัชทรงวฒัน์ มีชูวรพงศ์ ศพฐ.8
ร.ต.ท. พนิิจ คงดี ศพฐ.8
ร.ต.ท. บริพนธ์ รัตนนิพนธ์ ศพฐ.8
ร.ต.ท.หญิง ปิยวรรณ ส้มแป้น ศพฐ.8
ร.ต.ท.หญิง พนัธดิาธิ์ น้ าใส ศพฐ.8
ร.ต.ท. สมคิด ชูเรืองสุข ศพฐ.8
ร.ต.ท. เดโช แดงทอง ศพฐ.8
ร.ต.ท. นิพนธ์ จนัทร์งาม ศพฐ.8
ร.ต.ท. ไพโรจน์ กงัแฮ ศพฐ.8
ร.ต.ท.หญิง แววตา เพชรรัตน์ ศพฐ.8
ร.ต.ท. ชาญทิพย์ พรหมเกตุ ศพฐ.8
ร.ต.ท.หญิง อวยพร สกลุรัตน์ ศพฐ.8
ร.ต.ท. กระจา่ง พรหมจรรย์ ศพฐ.8
ร.ต.ต. วจิติร จนัทร์จงปราณี ศพฐ.8
ร.ต.ต. วฒิุนันท์ พนัธท์อง ศพฐ.8
ร.ต.ต. สุเทพ ไชยนาเคนทร์ ศพฐ.8
ร.ต.ต. สุเทพ ระเหจ็หาญ ศพฐ.8
ร.ต.ต. สาโรจน์ ไชยสมบัติ ศพฐ.8
ร.ต.ต. ธงชัย วงศ์สุบรรณ ศพฐ.8
ร.ต.ต. เดชณรงค์ หลายรุ่งเรือง ศพฐ.8
ร.ต.ต. สมชาย คล้ าจนี ศพฐ.8
ร.ต.ต. สหทรรศน์ วานิชสุขสมบัติ ศพฐ.8
ด.ต. วสุิทธิ์ เทือกสุบรรณ ศพฐ.8
ด.ต. ไกรภมูิ ญาสิทธิ์ ศพฐ.8
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ รัตนานุพงศ์ ศพฐ.8
ด.ต.หญิง ปิยธดิา ยอดเจริญ ศพฐ.8
ด.ต. พงศกร หอกแสง ศพฐ.8
ด.ต. สมศักด์ิ อนิทร์สังข์ ศพฐ.8
ด.ต.หญิง สุภาพร ทองสงค์ ศพฐ.8
ด.ต. ธนดล พรประสิทธิ์ ศพฐ.8
ด.ต. อสิระ รัตนาพล ศพฐ.8
ด.ต. วโิรจน์ จนัทรัตน์ ศพฐ.8
ด.ต. สมภพ ใจเยน็ ศพฐ.8
ด.ต.หญิง แตงออ่น พฒุทอง ศพฐ.8
ด.ต.หญิง นาตยา งามสง่า ศพฐ.8
ด.ต.หญิง จติุมา รอดแกว้ ศพฐ.8



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. กษิเดช เงาพทิักษ์ศิลปิน ศพฐ.8
ด.ต. ประเสริฐ ฤทธชิัย ศพฐ.8
ด.ต.หญิง กลัยภสัร์ อคัคีสุวรรณ์ ศพฐ.8
ด.ต.หญิง ธนัท ยอ้ยบุญมา ศพฐ.8
ด.ต.หญิง จริวรรณ์ หอยทอง ศพฐ.8
ด.ต.หญิง จนิตนา บุญพฒัน์ ศพฐ.8
ด.ต. สุวทิย์ มิตรป่าเว ศพฐ.8
ด.ต. วรีะ รักษาพราหมณ์ ศพฐ.8
ด.ต. วสูิตร บุตรมาตา ศพฐ.8
ด.ต. วรีะพร ขนอม ศพฐ.8
ด.ต. จริพงศ์ เรืองโรจน์ ศพฐ.8
ด.ต. นพดล หลีวทิยานนท์ ศพฐ.8
ด.ต. กฤษทนง เร่ิมฤกษ์ ศพฐ.8
ด.ต. พยงค์ เพชรสุวรรณ ศพฐ.8
จ.ส.ต. เกยีรติพทิักษ์ สาลี ศพฐ.8
พ.ต.ท. กติติศักด์ิ พาหบุุตร ศพฐ.8 พฐ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท. ธนานัติ มาท้วม ศพฐ.8 พฐ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท. ไพศาล คุปตะศิริ ศพฐ.8 พฐ.จว.ชุมพร
ด.ต. จ ารัส อน้สถติย์ ศพฐ.8 พฐ.จว.ชุมพร
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ โกรัมย์ ศพฐ.8 พฐ.จว.ชุมพร
ด.ต. พรประสิทธิ์ ชิตรัตถา ศพฐ.8 พฐ.จว.ชุมพร
จ.ส.ต.หญิง หทัยกาญจน์ เดชพชิัย ศพฐ.๘ พฐ.จว.ชุมพร
ด.ต. ไพฑูรย์ ศิริสวสัด์ิ ศพฐ.๘ พฐ.จว.ชุมพร
ร.ต.อ. จริพงศ์ เจยีดคง ศพฐ.8
ร.ต.ต. สมพล ทองประสม ศพฐ.8 พฐ.จว.นครศรีฯ
ร.ต.ต. อรุณ ออ่นสูง ศพฐ.8 พฐ.จว.นครศรีฯ
ด.ต. โชคชัย ยทุธวิฒัน์ ศพฐ.8 พฐ.จว.นครศรีฯ
ด.ต.หญิง สุนันทา ศิริสมบัติ ศพฐ.๘ พฐ.จว.นครศรีฯ
พ.ต.ต.หญิง ญาณิสร ประสงค์ ศพฐ.8 พฐ.จว.พงังา
ร.ต.ท. ณรงค์ นาวารัตน์ ศพฐ.8 พฐ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. ระวิ แพรกปาน ศพฐ.8 พฐ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. จารึก กลับนวล ศพฐ.8 พฐ.จว.กระบี่
ร.ต.ต. จเร บูระเพง็ ศพฐ.8 พฐ.จว.กระบี่
ร.ต.ต. นาศักด์ิ บุญเฟือ่ง ศพฐ.8 พฐ.จว.กระบี่
ร.ต.ต. วทิยา สิทธฤิาชัย ศพฐ.8 พฐ.จว.กระบี่
ด.ต. อ านวยพร มาสวสัด์ิ ศพฐ.8 พฐ.จว.กระบี่
ด.ต. อสุมาน ดินแดง ศพฐ.8 พฐ.จว.กระบี่
ด.ต. จรัิฏฐ์ เสนพริก ศพฐ.8 พฐ.จว.กระบี่
ด.ต.หญิง นิตยา รักษาชาติ ศพฐ.8 พฐ.จว.กระบี่
ด.ต. จติติพฒัน์ เอง่ฉว้น ศพฐ.9 พฐ.จว.กระบี่



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. วชิรา ละเอยีดศิลป์ ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. จรีวฒัน์ ใจหาญ ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. นิพนธ์ รัตนวมิล ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. อ านวย สุขล้ิม ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ยิ่งยงค์ ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ แกว้พมิล ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
ด.ต. สมใจ ไทรบุรี ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
ด.ต. เดชาธร พรัดรักษา ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
ด.ต. วศิาล วงศ์สวนนท์ ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
ด.ต. วงศ์วฒัน์ วจิติรจนิดา ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
ด.ต. พเิชฎ สุพรรณชนะบุรี ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
ด.ต. สิทธพิงค์ ขนัชู ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ทวศัีกด์ิ เพง็จ ารัส ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
ด.ต. จรัุญ สุขเกษม ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
ด.ต.หญิง ธดิาวรรณ วงศ์สวนนท์ ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
จ.ส.ต.หญิง อนงค์นาฎ นุย้มัง่ ศพฐ.8 พฐ.จว.ภเูกต็
พ.ต.อ. กฤษฎากร เชวงศักด์ิโสภาคย์ ศพฐ.๙ กชช.ศพฐ.9
พ.ต.อ. สมนึก วรรณชิต ศพฐ.๙ กชช.ศพฐ.9
พ.ต.อ.หญิง กนกวรรณ สุขจติ ศพฐ.9 กชช.ศพฐ.9
ด.ต. สิทธโิชค วชัรพนัธุ์ ศพฐ.๙ ศพฐ.9
พ.ต.อ. เอกรินทร์ อทิธวิฒันะ ศพฐ.๙ ฝอ.ศพฐ.9
พ.ต.ท.หญิง โสลัดดา ผังจโิน ศพฐ.๙ ฝอ.ศพฐ.9
ร.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ รัตนพนัธ์ ศพฐ.๙ ฝอ.ศพฐ.9
ร.ต.อ.หญิง เพญ็ศรี แกว้มา ศพฐ.๙ ฝอ.ศพฐ.9
ร.ต.อ.หญิง วราภรณ์ รามคง ศพฐ.๙ ฝอ.ศพฐ.9
ร.ต.ท. สมเกยีรติ นวลใย ศพฐ.๙ ฝอ.ศพฐ.9
ร.ต.ท.หญิง ดวงใจ ด าสง ศพฐ.๙ ฝอ.ศพฐ.9
ร.ต.ท.หญิง ธนัตถสั์ณห์ จนัทองพนู ศพฐ.๙ ฝอ.ศพฐ.9
ร.ต.ท.หญิง ศิลาลักษณ์ ชูรัตน์ ศพฐ.๙ ฝอ.ศพฐ.9
ร.ต.ท.หญิง ศุภราภรณ์ ชื่นจติ ศพฐ.๙ ฝอ.ศพฐ.9
ด.ต.หญิง ฤทัยกาญจน์ วงศ์งาม ศพฐ.๙ ฝอ.ศพฐ.9
ด.ต.หญิง บุญพา สุขสวสัด์ิ ศพฐ.๙ ฝอ.ศพฐ.9
พ.ต.อ.หญิง ดวงหทัย เลาหเวชรานันท์ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
พ.ต.ต.หญิง กรุณา เหลืองเอกพนัธุ์ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ร.ต.อ. สมชาติ พลันสังเกตุ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ร.ต.ท.หญิง อษุา นิลสุวรรณ์ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ร.ต.ท.หญิง ธนันพชัญ์ นักเลิศพนัธ์ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ร.ต.ท. วชิิต กจิบ าเพญ็ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ร.ต.ท. ทิพยเ์จริญ ปิน่ทอง ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ร.ต.ท. สมพงษ์ แกว้เป็นบุญ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. กติติพล รอดอบุล ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ด.ต. สมชาย ชาติภยั ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ด.ต. สมนึก หนูเสือ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ด.ต. ปรีชา อนุสาร ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ด.ต. สุวฒัน์ จนัทร์จะนะ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ด.ต. อากร สิทธกิลุ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ด.ต.หญิง จนิดา ชูสิงหแ์ค ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ด.ต.หญิง เบญจมาศ เพชรฤทธิ์ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ด.ต.หญิง ทิพรินทร์ โรจนสุวรรณ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ด.ต. สุชาติ ราชแดหวา ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ด.ต. องัซอรี บิลยะลา ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ด.ต. นิคม จนัทร์ส่องภพ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ด.ต. สันติวฒัน์ สุขธรณ์ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
ด.ต.หญิง พรรณี แกว้จนัทร์ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
จ.ส.ต. ไพโรจน์ ชูวงศ์ ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
จ.ส.ต.หญิง สุดาพร พนัคง ศพฐ.๙ กสก.ศพฐ.9
พ.ต.อ. สิทธภิมูิ เธยีนชัยวฒันา ศพฐ.๙ กยส.ศพฐ.๙
พ.ต.ท.หญิง นิศากร คชรัตน์ ศพฐ.๙ กยส.ศพฐ.๙
พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ ทองมีเหลือ ศพฐ.๙ กยส.ศพฐ.๙
พ.ต.ท.หญิง จนัทร์จริา ยอดรักษ์ ศพฐ.๙ กยส.ศพฐ.๙
ด.ต. สุวทิย์ หนูแกว้ ศพฐ.๙ กยส.ศพฐ.๙
ด.ต.หญิง เฉลิมขวญั มูลติไชย ศพฐ.๙ กยส.ศพฐ.๙
ด.ต.หญิง ดวงเดือน เอยีดทอง ศพฐ.๙ กยส.ศพฐ.๙
ด.ต.หญิง วนิดา เรืองพบิูลย์ ศพฐ.๙ กยส.ศพฐ.๙
ด.ต.หญิง นันท์นภสั หิน้นุกลู ศพฐ.๙ กยส.ศพฐ.๙
พ.ต.ท. ภญิโญ อุ่นแดง ศพฐ.9 กอป.ศพฐ.9
พ.ต.ท.หญิง วรากร ขนุทกาฬา ศพฐ.9 กอป.ศพฐ.9
พ.ต.ท. ฐิติกร กณัฐตุริต ศพฐ.9 กอป.ศพฐ.9
ร.ต.ต. นิคม พลหาญ ศพฐ.9 กอป.ศพฐ.9
ร.ต.ต. สอด เอยีดหมุน ศพฐ.9 กอป.ศพฐ.9
วา่ที ่ร.ต.ต. มนัส นิลโกสีย์ ศพฐ.9 กอป.ศพฐ.9
ด.ต. สมมารถ เหลืองสุก ศพฐ.9 กอป.ศพฐ.9
ด.ต.หญิง ณิชมน ใจซ่ือ ศพฐ.9 กอป.ศพฐ.9
จ.ส.ต. อาทิตย์ เวทมาหะ ศพฐ.9 กอป.ศพฐ.9
ร.ต.ท.หญิง ชฎาพร ทองทา ศพฐ.9 กนฝ.ศพฐ.9
จ.ส.ต.หญิง กมลวรรณ ทองเทพ ศพฐ.9 กนฝ.ศพฐ.9
พ.ต.ท. สราวธุ  จงจติ ศพฐ.๙ พฐ.จว.ตรัง
ร.ต.ท. จรูญ แคนยกุต์ ศพฐ.๙ พฐ.จว.ตรัง
ร.ต.ท. พณิ ชูค า ศพฐ.๙ พฐ.จว.ตรัง
ด.ต. สุริยา หมัน่ทวี ศพฐ.๙ พฐ.จว.ตรัง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วชิัย ลุ้งใหญ่ ศพฐ.๙ พฐ.จว.ตรัง
ด.ต.หญิง ภทัราวดี ศรีสังขจร ศพฐ.๙ พฐ.จว.ตรัง
ด.ต.หญิง ศรธฤวรรณ์ วงศ์สัมพนัธ์ ศพฐ.๙ พฐ.จว.ตรัง
ด.ต. สมชาย โชติสวสัด์ิรักษา ศพฐ.๙ พฐ.จว.ตรัง
จ.ส.ต.หญิง ธนพร ทองเส็ม ศพฐ.๙ พฐ.จว.ตรัง
จ.ส.ต.หญิง เบญจรัตน์ รักษ์ณรงค์ ศพฐ.๙ พฐ.จว.ตรัง
ด.ต. อ ามฤต จนัทร์มุข ศพฐ.๙ พฐ.จว.ตรัง
พ.ต.ท.หญิง พรภมิล สังขเ์พชร ศพฐ.9 พฐ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. สุภาพ นาถมทอง ศพฐ.9 พฐ.จว.พทัลุง
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง กญัจน์ริศา ปัญจพรอดุมสิน ศพฐ.9 พฐ.จว.พทัลุง
ด.ต.หญิง ศิริสรรพ์ ด าใส ศพฐ.9 พฐ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต.หญิง สุภาภรณ์ พรมแกว้ ศพฐ.9 พฐ.จว.พทัลุง
ส.ต.อ.หญิง จฬุาภรณ์ มีโหมด ศพฐ.9 พฐ.จว.พทัลุง
ด.ต. มนตรี จนัทร์เต็ม ศพฐ.9 พฐ.จว.พทัลุง
ด.ต. พศิิษฐ์ ญาณภทัรภานุพงศ์ ศพฐ.9 พฐ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ อนุรักษ์ภวูดล ศพฐ.9 พฐ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. จริโชติ เฮ้งนุย้ ศพฐ.9 พฐ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. มาดี สมุหเ์สนีโต ศพฐ.9 พฐ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. บุญส่ง วั่นเส้ง ศพฐ.9 พฐ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. ปรีชา ด้วงทอง ศพฐ.9 พฐ.จว.พทัลุง
พ.ต.ท. บริภณัฑ์ บริรักษ์ ศพฐ.๙ พฐ.จว.สตูล
ร.ต.ท.หญิง อรอนงค์ แกว้บุตร ศพฐ.๙ พฐ.จว.สตูล
ร.ต.ท. ณรงศักด์ิ ทองเกล้ียง ศพฐ.๙ พฐ.จว.สตูล
ร.ต.ท. สิงหา เลขานุกจิ ศพฐ.๙ พฐ.จว.สตูล
ร.ต.ท. ดิลก ซ่อนศรี ศพฐ.๙ พฐ.จว.สตูล
ร.ต.ท. นิวตัร ทิพยช์ูศรี ศพฐ.๙ พฐ.จว.สตูล
ด.ต. อบัดุลเลาะ หลีเยาว์ ศพฐ.๙ พฐ.จว.สตูล
ด.ต. เชาวลิต ไฝนุย้ ศพฐ.๙ พฐ.จว.สตูล
ด.ต. ปรีชา เรืองยิ่ง ศพฐ.๙ พฐ.จว.สตูล
ด.ต. สนัน่ เถาวลัย์ ศพฐ.๙ พฐ.จว.สตูล
ด.ต. สายณั ทองช่วย ศพฐ.๙ พฐ.จว.สตูล
ด.ต. อนันต์ หมืน่สุวรรณ ศพฐ.๙ พฐ.จว.สตูล
ด.ต.หญิง ทิพยสุ์ดา จิ้วจวบ ศพฐ.๙ พฐ.จว.สตูล
ด.ต.หญิง อมรรัตน์ ฮ่องสกลุ ศพฐ.๙ พฐ.จว.สตูล
จ.ส.ต. ธรีพงศ์ เยี่ยมศักด์ิ ศพฐ.๙ พฐ.จว.สตูล
ส.ต.อ. พสิิษฐ ชูหนู ศพฐ.9 ฝอ.ศพฐ.9
พ.ต.อ. ทนงค์ ทองประดับเพชร ศพฐ.10
พ.ต.อ. กระจา่ง รักษ์ณรงค์ ศพฐ.10
พ.ต.ท. นิวฒัน์ ฐิติพนัธกลุ ศพฐ.10
พ.ต.ท.หญิง จนัทร์จริา ยอดรักษ์ ศพฐ.10



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท.หญิง จรีพนัธ์ ศรีสุมล ศพฐ.10
พ.ต.ต. วรุิฬห์ ประจกัษ์เลิศวทิยา ศพฐ.10
พ.ต.ต. ศราวธุ เกาะสมัน ศพฐ.10
พ.ต.ต.หญิง อาซีซะ นิลวสุิทธิ์ ศพฐ.10
พ.ต.ต.หญิง บุญตา ใจตรง ศพฐ.10
ร.ต.อ. ทนงศักด์ิ มินไธสง ศพฐ.10
ร.ต.อ. อนุชา บิลละ ศพฐ.10
ร.ต.อ. นริศ สายแกว้ ศพฐ.10
ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ หมืน่ระยา้ ศพฐ.10
ร.ต.ท. ประสพ กาฬมิค ศพฐ.10
ร.ต.ท. ประพนัธ์ แกว้มณี ศพฐ.10
ร.ต.ท. ปิยะพงษ์ จนัทรมาศ ศพฐ.10
ร.ต.ท. พณิ ไชยแพทย์ ศพฐ.10
ร.ต.ท. วชิล คงสุวรรณ ศพฐ.10
ร.ต.ท. ชินวฒิุ บุญสนอง ศพฐ.10
ร.ต.ท. ณรงค์ บางพระ ศพฐ.10
ร.ต.ท. ธานินทร์ ทัดระเบียบ ศพฐ.10
ร.ต.ท. พงศ์เทพ นกแกว้ ศพฐ.10
ร.ต.ท. จรัญ แสงมณี ศพฐ.10
ร.ต.ท. วสุพล หวุ่นจนัทร์ ศพฐ.10
ร.ต.ท. ปรีชา หลุงชม ศพฐ.10
ร.ต.ท. สุธรรม เต็มพร้อม ศพฐ.10
ร.ต.ท. ทองเล็ก จลุเทพ ศพฐ.10
ร.ต.ท.หญิง อาริญา พงศ์กระพนัธ์ ศพฐ.10
ร.ต.ท.หญิง ประนอม วรรณลักษณ์ ศพฐ.10
ร.ต.ท.หญิง เอื้อมพร ทิมาบุตร ศพฐ.10
ร.ต.ท.หญิง ศศิธร อว่มปาน ศพฐ.10
ร.ต.ท.หญิง วรีดา พงษ์พชิาชาญ ศพฐ.10
ร.ต.ท.หญิง อลิษา เยาวด์ า ศพฐ.10
ร.ต.ท.หญิง เรือนทรัพย์ เจริญผล ศพฐ.10
ร.ต.ท.หญิง นิศากร จนัทร์ชื่น ศพฐ.10
ร.ต.ท.หญิง นวลปราง พทิักษ์กาญจนกลุ ศพฐ.10
ร.ต.ท.หญิง ชนิดาภา ใจอา้ย ศพฐ.10
ร.ต.ต. วลัลภ ศิริวารุจน์ ศพฐ.10
ร.ต.ต. จรูญ ปานแกว้ ศพฐ.10
ด.ต. ปกรณ์ มาสเนตร ศพฐ.10
ด.ต. ชูเกยีรติ ทองจนิดา ศพฐ.10
ด.ต. เชษ ไชยกจิ ศพฐ.10
ด.ต. ณัฐพงษ์ แกว้เป็นทอง ศพฐ.10
ด.ต. มาร์วนิ กะโด ศพฐ.10



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สรอดสี ขวญัพรมศรี ศพฐ.10
ด.ต. นาวาวี มะ ศพฐ.10
ด.ต. มุกตาร์ อาบ๊ะ ศพฐ.10
ด.ต. ดุลยมาน อะปะแต ศพฐ.10
ด.ต. ซุลกฟิลี ฮูลูสาแล๊ะ ศพฐ.10
ด.ต.หญิง อมรรัตน์ พริิยะการสกลุ ศพฐ.10
ด.ต.หญิง ปริญญา รัตนพสิิฎฐ์ ศพฐ.10
จ.ส.ต. อนุศักด์ิ ขนุเมือง ศพฐ.10
จ.ส.ต. องอาจ บุญให้ ศพฐ.10
จ.ส.ต. ประทีป อนิน้อย ศพฐ.10
จ.ส.ต.หญิง จฎิาภา ด ากรี ศพฐ.10
จ.ส.ต.หญิง จติรติมา บุตรจนี ศพฐ.10
จ.ส.ต.หญิง ดรุณี ท้าวสกลุ ศพฐ.10
จ.ส.ต.หญิง สาหหิลา ส าลี ศพฐ.10
จ.ส.ต.หญิง บุษราภรณ์ ยงัทอง ศพฐ.10
จ.ส.ต.หญิง จริาภรณ์ ศรีแกว้แฝก ศพฐ.10
จ.ส.ต.หญิง กาญจนา เชี่ยวน้อย ศพฐ.10
จ.ส.ต.หญิง ขนิษฐา คงทอง ศพฐ.10
จ.ส.ต.หญิง ปมลภรรท กรดเต็ม ศพฐ.10
จ.ส.ต.หญิง ภาณุนี นิเลาะ ศพฐ.10
จ.ส.ต.หญิง ธญัผกาญจน์ ชูตระกลู ศพฐ.10
ส.ต.อ.หญิง นาฎยา แสนโยชน์ ศพฐ.10
ส.ต.อ.หญิง จาริณี สุวรรณราช ศพฐ.10
ส.ต.อ.หญิง แพรพรรณ เรืองสุวรรณ์ ศพฐ.10
ส.ต.อ.หญิง วารุณี กติติชัย ศพฐ.10
ส.ต.ต.หญิง ชลิดา ศิลปทินกร ศพฐ.10
พล.ต.ท. วทิยา ประยงค์พนัธุ์ สง.ผู้บัญชาการประจ า สง.ผบ.ตร.
พล.ต.ท. ด ารงศักด์ิ กติติประภสัร์ ผบช.สกพ.
พล.ต.ต. ปิยะ อทุาโย รอง ผบช.สกพ.
พล.ต.ต. นิทัศน์ ล้ิมศิริพนัธ์ รอง ผบช.สกพ.
พล.ต.ต. อภชิาติ เพชรประสิทธิ์ รอง ผบช.สกพ.
พ.ต.อ. ชุมวร ชมะทัต พท.สกพ.
พ.ต.ท. ภาคภมูิ สุริยาชัยวฒันะ ฝอ.สกพ.
พ.ต.ท. คมสันต์ิ ศรีสองเมือง ฝอ.สกพ.
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ ท าทาน ฝอ.สกพ.
พ.ต.ท. ธนัชพงษ์ จติรสังวรณ์ สว.(ปฏบิัติงาน กอ.รมน.)สกพ.

พ.ต.ท.หญิง กนัยารัตน์ พึง่ม่วง ฝอ.สกพ.
วา่ที ่พ.ต.ต. ณัฐวฒิุ มาระตา ฝอ.สกพ.

ร.ต.อ. กฤบ อนิทร์แกว้ ฝอ.สกพ.
ร.ต.อ. กติติพนัธ์ แท่นต้ังเจริญชัย ฝอ.สกพ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.หญิง ชลธชิา วมิลอรรถ ฝอ.สกพ.
ส.ต.อ.หญิง ศศิธร ออมชมภู ฝอ.สกพ.
ส.ต.อ.หญิง ประสิทธิ์ ชุมแสง

ผบ.หมู ่(ปฏบิัติงาน กอ.รมน.)
สกพ.

ส.ต.อ.หญิง กมลวรรณ จนีกล่ัน
ผบ.หมู ่(ปฏบิัติงาน กอ.รมน.)
สกพ.

ส.ต.อ.หญิง สมสุดา ควรค าคง
ผบ.หมู ่(ปฏบิัติงาน กอ.รมน.)
สกพ.

ส.ต.อ. ศราวฒิุ พจิติร
ผบ.หมู ่(ปฏบิัติงาน กอ.รมน.)
สกพ.

ส.ต.ต.หญิง สุรีภรณ์ เหล้าคุ้ม ฝอ.สกพ.
พ.ต.อ. นริศ แสวงจติร์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.อ. มนตรี อนันตวงษ์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.อ. สุวชิ เยน็สุจติร กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.อ.หญิง อจัฉรากรณ์ ธรรมเจริญรักษ์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.อ. คงกฤช เลิศสิทธกิลุ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.อ. พฤทธพิงศ์ นุชนารถ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.อ. จ ารัส รุ่งเรือง กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.อ. มนัส รุ่งนาค กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.อ. ธนวฒัน์ โภคา กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.อ. ปริญ อร่ามเรืองกลุ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. เพลิน กล่ินพยอม กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. ชัชวาลย์ วงศ์อาจ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. เสกสรรค์ สุทธหลวง กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ ขนุชิต กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. ศุภนัย โกษากลุ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. พสิิฐชัย ประชิตวติั กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. องอาจ มีคุณสมบัติ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. จติติณัติ รักชาติ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. วรงค์ศักด์ิ ต้ังปกรณ์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท.หญิง ปราณี จลุวงศ์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. กติติพงศ์ พนัธศ์รี กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. ณัฐวฒิุ เสรีรมย์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. อคัฆนันท์ อศิรางกรู ณ อยธุยา กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. สดายุ ณ นคร กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท.หญิง ณัฐนันท์ โอลอฟส์สัน กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท.หญิง สุชีรา ยวงอกัษร กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. วนิัย ฃูประเทศ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. วกิรานต์ชนม์ ไชยสุวรรณ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. พฒัน์พงศ์ ทองสาริ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. ณฐพล แสนสดชื่น กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท.หญิง วภิาลักษณ์ นันตา กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. ศตยุ ไชยสุวรรณ์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. วรากร ขาวเมืองน้อย กอ.รมน. สกพ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. สันติ พนาวงศ์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา จามจรีุรักษ์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. วรัิตน์ ยลพธัน์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. สุรพล เดชรัตนวไิชย กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท.หญิง ศิวนาถ เปล่งสงวน กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. เด่นทนุ เถาธรรมพทิักษ์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. กฤษณ์ นาคแกว้ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. วริะ บ ารุงศรี กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. สมชาย ภกัด์ิปาน กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. สุดเขตร์ บุญวงษ์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. สุธรรม ชาวศรีทอง กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. สมเจตน์ จนัทร์ศิริ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. ฐานิสร อทุัยวงษ์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. ศุภกติ กองค้า กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. เปรมสุข ฤทธมิัติ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท.หญิง วมิล ปฏภิาณเฉยีบ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท.หญิง ชนม์ณกานต์ สรวงศิริถาวร กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท.หญิง พชันีย ์ สุวรรณธานี กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. พงษ์ทอง ทุมดี กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. ภวูสิษฐ์ แสงซ่ือชญานันท์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. พรพงศ์ อลุปาธรณ์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. นิธิ ปิยะพนัธ์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. ธนธชั ปานวงษ์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. นิรันดร์ โรหติาคนี กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. คึกฤทธิ์ สุรคุปต์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. วรีเดช ใช้สิทธชิัย กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. ทินพนัธุ์ เอื้อวชัรนันท์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. ธติิมันต์ พงษ์ประเสริฐ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ท. สุรวฒิุ อทุัยวงษ์ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ต.หญิง สมศรี ทะเลสุข กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ต. ธนัวธ์วชั ใจแน่ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ต. ธนวชิญ์ เพชรกาฬ กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.ต. สืบสกลุ เขม็ทอง กอ.รมน. สกพ.
ร.ต.อ. อคัรพณัณ์ ดิษกวี กอ.รมน. สกพ.
ร.ต.ท. เฉลิม มายะ กอ.รมน. สกพ.
ร.ต.ท. อฐัพล ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา กอ.รมน. สกพ.
ด.ต. กฤษณะ พะโยม กอ.รมน. สกพ.
พ.ต.อ. สมกิต พุม่วารี อต. กองอัตราก าลัง

พ.ต.อ. จักริช ชินวงศ์ อต. กองอัตราก าลัง

พ.ต.อ. ปรีดา สถาวร อต. กองอัตราก าลัง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ. เจษฎา วงัศเมธกีรู อต. กองอัตราก าลัง

ร.ต.อ. กรวกิ จารุปรัชญ์ อต. กองอัตราก าลัง

พ.ต.อ. ไชยยันต์ ปาทาน อต. ฝ่ายอ านวยการ อต.

พ.ต.ท.หญงิ ปัทมาวดี สนองนารถ อต. ฝ่ายอ านวยการ อต.

ร.ต.ท. เกมกุลิน นิธชิลสุข อต. ฝ่ายอ านวยการ อต.

วา่ที ่ร.ต.ท.หญงิ ทิพย์มณี ทองเกดิ อต. ฝ่ายอ านวยการ อต.

วา่ที ่ร.ต.ท. สุรพงศ์ ยิ่งคุ้ม อต. ฝ่ายอ านวยการ อต.

ร.ต.ต. ธนานันต์ ปันติ อต. ฝ่ายอ านวยการ อต.

วา่ที ่ร.ต.ต.หญงิ รัชนี สุขเกษม อต. ฝ่ายอ านวยการ อต.

ส.ต.ต.หญงิ มัญธดิา ทองศรี อต. ฝ่ายอ านวยการ อต.

ส.ต.ต. สัมฤทธิ์ สุขโข อต. ฝ่ายอ านวยการ อต.

ส.ต.ต. ฉัตรชัย หงษ์สาม อต. ฝ่ายอ านวยการ อต.

พ.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ เจริญวงษ์ อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 1 อต.

พ.ต.ท. เชาวรัตน์ เฉลิมพนัธ์ อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 1 อต.

พ.ต.ท.หญงิ รษา สังขสุ์วรรณ อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 1 อต.

พ.ต.ท. รอรัฐ เจริญพร อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 1 อต.

พ.ต.ท.หญงิ อัมพวนั สังคง อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 1 อต.

พ.ต.ท. พิตตินันท์ คัมภรีะนันท์ อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 1 อต.

วา่ที ่พ.ต.ต.หญงิ ขวญัสุดา นุรักษ์ภกัดี อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 1 อต.

ร.ต.ท. ยุทธการ เช่นรัมย์ อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 1 อต.

วา่ที ่ร.ต.ท.หญงิ พิไล ภมูิชัยสุวรรณ อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 1 อต.

วา่ที ่ร.ต.ท.หญงิ จารุวรรณ พรมชาติ อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 1 อต.

วา่ที ่ร.ต.ท.หญงิ โบนัส อาจหนิกอง อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 1 อต.

วา่ที ่ร.ต.ต.หญงิ จารุวรรณ สวา่งแผ้ว อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 1 อต.

ส.ต.ต.หญงิ จิราภรณ์ เรืองรักษ์ อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 1 อต.

พ.ต.อ. ศุภกร ผิวออ่น อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 2 อต.

พ.ต.ท. จิรพัฒน์ ศรีสุข อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 2 อต.

พ.ต.ท. สมนึก ปานน้อย อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 2 อต.

ร.ต.อ.หญงิ ยุพิน มันตะเข อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 2 อต.

ร.ต.ท. บรรเจิด คุณากรวงศ์ อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 2 อต.

ร.ต.ท. วรวทิย์ เพช็รสีขาว อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 2 อต.

วา่ที ่ร.ต.ท. พรชัย สาเล็ก อต. ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 2 อต.

พ.ต.อ. สมนึก ถวลัยภ์ยิโย อต. ฝ่ายมาตรฐานต าแหน่ง อต.

พ.ต.ท. ธนทร วงแหวนกลุธร อต. ฝ่ายมาตรฐานต าแหน่ง อต.

ร.ต.อ.หญงิ กัญญณัช ข าทอง อต. ฝ่ายมาตรฐานต าแหน่ง อต.

วา่ที ่ร.ต.ท. นพรัตน์ ยาวริาช อต. ฝ่ายมาตรฐานต าแหน่ง อต.

วา่ที ่ร.ต.ท. ศราวธุ สุขบัวแกว้ อต. ฝ่ายมาตรฐานต าแหน่ง อต.

วา่ที ่ร.ต.ท.หญงิ อรวรานันท์ ทาทอง อต. ฝ่ายมาตรฐานต าแหน่ง อต.

วา่ที ่ร.ต.ต. เอกอาทิตย์ มังคะชาติ อต. ฝ่ายมาตรฐานต าแหน่ง อต.

ส.ต.ต. จักรพันธ ์ สุดวงัยาง อต. ฝ่ายมาตรฐานต าแหน่ง อต.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท.หญงิ พวงเพ็ญ มณีศิลป์ อต. ฝ่ายเงินเพิม่และเงินประจ าต าแหน่ง อต.

วา่ที ่พ.ต.ต.หญงิ สุธสิา ศึกสม อต. ฝ่ายเงินเพิม่และเงินประจ าต าแหน่ง อต.

วา่ที ่พ.ต.ต.หญงิ นพัชชนน์ นิมิตพนูผล อต. ฝ่ายเงินเพิม่และเงินประจ าต าแหน่ง อต.

วา่ที ่ร.ต.ท.หญงิ วรรณศิริ สุขออ่ง อต. ฝ่ายเงินเพิม่และเงินประจ าต าแหน่ง อต.

พ.ต.ท. สกนธ์ ด าสาคร อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

พ.ต.ท.หญงิ สุจินดา สุมังสะ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

พ.ต.ท. กิตติคุณ พว่งนาคพนัธุ์ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ใจเร็ว อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

ร.ต.อ. สทรัตน์ แกน่ดี อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

วา่ที ่ร.ต.อ. ปฏิภัสส์ ยกประสพรัตน์ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

ร.ต.ท. เลอสรรค์ อริยรัฐวงศ์ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

ร.ต.ท. สันติ สอนวริิยะ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

ร.ต.ท. นคร โชคมานุสรณ์ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

ร.ต.ท. เสกสรร ฉนัท์ประภากลุ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

ร.ต.ท.หญงิ นิษก์นิภา สุขแกว้ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

วา่ที ่ร.ต.ท.หญงิ ภาวดี ศิริพนัธ์ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

วา่ที ่ร.ต.ท.หญงิ ภิญญดา วจิติรโสภา อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

วา่ที ่ร.ต.ท.หญงิ จุรีรัตน์ หนูเกดิ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

วา่ที ่ร.ต.ท.หญงิ ภัทรมน จติตสัจจะ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

วา่ที ่ร.ต.ท. พีรภพ สังขวงษ์ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

วา่ที ่ร.ต.ท. นิรุตน์ พดัจนัทร์หอม อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

วา่ที ่ร.ต.ต.หญงิ นวรัตน์ มงคงลักษณ์ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

ส.ต.ต.หญงิ ศิวภา หาพทุธา อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

ส.ต.ต.หญงิ ฐาณัชชา มาบุญลือ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

ส.ต.ต.หญงิ นริศรา เดชะผล อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

ส.ต.ต.หญงิ ภิญญาพัชน์ วรรณบุญญรัศมิ์ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

ส.ต.ต.หญงิ ธญัลักษณ์ ราวชิัย อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

ส.ต.ต.หญงิ พรเพ็ญ ศรีพระจนัทร์ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

ส.ต.ต.หญงิ สุพรรษา เวชสานนท์ อต. ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต.

ร.ต.ท. สมพร สังขว์งษ์ อต. กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน อต.

ส.ต.อ.หญงิ สุปราณี ทองค า อต. ฝ่ายอ านวยการ อต.

วา่ที ่ร.ต.ท.หญงิ ลภัสนันท์ โชติวชัรพศุิทธ์ อต. กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน อต.

พล.ต.ต. สรไกร พลูเพิม่ ทพ.
พ.ต.อ. อรรถภณ วลิาวรรณ ทพ.
พ.ต.อ. วบิูลย์ สีสุข ทพ.
ด.ต. นันทิยา สุขานนท์ ทพ.
ด.ต. กาญจนา แกว้สม ทพ.
ส.ต.ต.หญิง กชมนฑ์ ธนะมูล ทพ.
พ.ต.ท.หญิง อ าพนั ธนาอศัวพนัธ์ ทพ. ฝอ.
พ.ต.ท. พษิณุ กศุลศารทูล ทพ. ฝอ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท.หญิง เขมิกากญั หลักแหล่ง ทพ. ฝอ.
วา่ที ่พ.ต.ต. วรีะพล นวลมา ทพ. ฝอ.
ร.ต.อ. มณู อนิแปลง ทพ. ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.อ. สุริยา บัวงาม ทพ. ฝอ.
ร.ต.ท. สยาม วงค์สม ทพ. ฝอ.
ร.ต.ท. ววิฒัน์ อยักลู ทพ. ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง อมัพร มุทาธร ทพ. ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.ท. กติิสัณห์ อคัรขนัตีวงศ์ ทพ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง พฐัชัญญ์ ธนโชติพงค์ ทพ. ฝอ.
พ.ต.ท. สามศักด์ิ โกละบุญ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
พ.ต.ท. ชาญชัย เรนชนะ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
พ.ต.ท.หญิง วนัเพญ็ เจษฎาพรชัย ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
พ.ต.ท.หญิง ปาณิศา บุญประเสริฐ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
พ.ต.ต.หญิง ชณากาณ เทีย่งแท้ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ร.ต.อ.หญิง สุรีย์ แสนพทิักษ์ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ร.ต.อ.หญิง อมัพวนั วชิาชาญ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ร.ต.ท. ก าธร ธารเอี่ยม ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ร.ต.ท. ธนภทัร จนัธบิุญ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ร.ต.ท. เอกยทุธ อดิสร ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ร.ต.ท.หญิง ปรพรรณพร ช่วงมณี ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ร.ต.ท. วทิยา พศิาลภทัรกจิ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ร.ต.ท. ทวสิีน ศรีชัยกลุ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ พลูผล ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ร.ต.ท. เดชา ธญัญเจริญ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ร.ต.ท.หญิง อษุา ขนุทอง ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง เกษร  อุ่มยนืยง ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ร.ต.ต. สัมพนัธ์ ภูร่ะหงษ์ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ชนกกมล ภบิาลสุข ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ด.ต. สนอง สุขส าราญ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ด.ต. รณภพ อิ่มอารมณ์ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ด.ต. เอกฉนัท์ ฤทธไิชย ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ด.ต.หญิง สยมพร สมาธิ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ด.ต.หญิง นารี บุญมี ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
จ.ส.ต. ธนวฒิุ ธะนะ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
จ.ส.ต. ยทุธนา สุดสม ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.อ.หญิง ขวญัฤดี คงแกว้ขาว ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.อ.หญิง สุนิศา คงฤทธิ์ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.อ.หญิง แพรวนภา ธะนะ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.อ.หญิง สุนันทา อุ่นวเิศษ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.อ.หญิง จรัิชญา ปันวาละ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
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ส.ต.อ.หญิง อษุณีย์ ศรีวชิา ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.อ.หญิง ญาตาวี จริาธนโภคิน ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.อ.หญิง ธญัยรัตน์ ภโูบราณ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.อ.หญิง นุชนาถ ชูชาติ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.ต. อ านาจ อนุันชัย ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.ต. ธนบูรณ์ เกษารัตน์ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.ต. ชนาธปิ สรงกระสินธ์ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.ต.หญิง กลุวดี ไตรรัตน์ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.ต.หญิง อาภสัรา จ าปีทอง ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.ต.หญิง ทิพยภสัสร์ สวนดอน ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.ต.หญิง พรรณทิพา ขนัธะหตัถ์ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
ส.ต.ต.หญิง ชุติกาญจน์ เซ่งเขม็ ทพ. ฝ่ายประวติับุคคล 
พ.ต.อ. ธงชัย วไิลพรหม ทพ. ฝ่ายแต่งต้ัง
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ พนูแสงศิริ ทพ. ฝ่ายแต่งต้ัง
พ.ต.ท. รัฐชัย ศรีวชิัย ทพ. ฝ่ายแต่งต้ัง
ร.ต.ท.หญิง อาภรณ์ แมนเมือง ทพ. ฝ่ายแต่งต้ัง
ด.ต. ธงชัย ศรีนาค ทพ. ฝ่ายแต่งต้ัง
ด.ต. พเิชษฐ์ บุญขนั ทพ. ฝ่ายแต่งต้ัง
จ.ส.ต. เชษฐ ไทวะกริติ ทพ. ฝ่ายแต่งต้ัง
ส.ต.ต. นิติธร ปานพวงแกว้ ทพ. ฝ่ายแต่งต้ัง
ส.ต.ต. อนุชิต สุทธโิชติ ทพ. ฝ่ายแต่งต้ัง
วา่ที ่พ.ต.อ. ถาวร มีข า ทพ. ฝ่ายบรรจุ
พ.ต.ท.หญิง วรรณนภา สุวรรณเพช็ร ทพ. ฝ่ายบรรจุ
พ.ต.ท. ไพโรจน์ มะโนขนัธุ์ ทพ. ฝ่ายบรรจุ
พ.ต.ต. ประชา หงส์พนูพพิฒัน์ ทพ. ฝ่ายบรรจุ
พ.ต.ต. อดิศักด์ิ อรพนัธ์ ทพ. ฝ่ายบรรจุ
พ.ต.ต.หญิง รัฏฐภรณ์ คุณัชญาศิรัณ ทพ. ฝ่ายบรรจุ
ร.ต.ท.หญิง นิลุบล ชลศิริ ทพ. ฝ่ายบรรจุ
ร.ต.ท.หญิง องัคณา เพช็รมาลัย ทพ. ฝ่ายบรรจุ
ด.ต. จริะ บัวเกตุ ทพ. ฝ่ายบรรจุ
ด.ต.หญิง ธนัญกานต์ รอดสุวรรณ ทพ. ฝ่ายบรรจุ
จ.ส.ต.หญิง กาญจนา ไกรบ ารุง ทพ. ฝ่ายบรรจุ
ส.ต.อ.หญิง สาธกิา โพธสิาร ทพ. ฝ่ายบรรจุ
ส.ต.ต. ฤทธพิร กล้ังกระโทก ทพ. ฝ่ายบรรจุ
ส.ต.ต.หญิง พมิพน์ารา สวา่งพฒันกลุ ทพ. ฝ่ายบรรจุ
ส.ต.ต.หญิง พรทิพย์ ทิพยจ์นัทร์ ทพ. ฝ่ายบรรจุ
ส.ต.ต.หญิง สุนียรั์ตน์ ทาบ้านฆอ้ง ทพ. ฝ่ายบรรจุ
ส.ต.ต.หญิง กรีติกา อนันตนิกร ทพ. ฝ่ายบรรจุ
พ.ต.อ. บริสุทธิ์ นุศรีวอ ทพ. ฝ่ายความชอบ
พ.ต.ท. ปิยะ ขวญัทอง ทพ. ฝ่ายความชอบ
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พ.ต.ท. คมสัน ทัพเสน ทพ. ฝ่ายความชอบ
พ.ต.ท. พฒันพงษ์ ภมูิเจริญ ทพ. ฝ่ายความชอบ
พ.ต.ท. พงศ์สุข คงปัญโญ ทพ. ฝ่ายความชอบ
ร.ต.อ. ชร พรประกฤต ทพ. ฝ่ายความชอบ
ร.ต.อ. อาณัต อศัวมงคล ทพ. ฝ่ายความชอบ
ร.ต.อ.หญิง คุณากร กมุขนุทด ทพ. ฝ่ายความชอบ
ร.ต.ท. กฤษดากร เหมวนัต์ ทพ. ฝ่ายความชอบ
ร.ต.ท. นุศาสน์ เพชรเปีย่มแสงงาม ทพ. ฝ่ายความชอบ
ร.ต.ท.หญิง ฎชันีกร สุขดี ทพ. ฝ่ายความชอบ
ร.ต.ท.หญิง อรุณกมล พงศ์ประยรู ทพ. ฝ่ายความชอบ
ร.ต.ท. ธเนศพล ละอองทอง ทพ. ฝ่ายความชอบ
ด.ต. วรียทุธ สุทธรัิตน์ ทพ. ฝ่ายความชอบ
จ.ส.ต.หญิง ปราณี วนิิทธานันท์ ทพ. ฝ่ายความชอบ
ส.ต.ต.หญิง กนกวรรณ กนัค า ทพ. ฝ่ายความชอบ
พ.ต.ท. กล้าหาญ โชคพพิฒัน์ไพบูลย์ ทพ. ฝ่ายประเมินบุคคล
พ.ต.ท. ปัญญา เขมะกนก ทพ. ฝ่ายประเมินบุคคล
ร.ต.อ. พงศธร เนติพฒัน์ ทพ. ฝ่ายประเมินบุคคล
ร.ต.ท. ทวชีัย จนัทร์ขอนแกน่ ทพ. ฝ่ายประเมินบุคคล
ร.ต.ท. ธาตรี พงมาลา ทพ. ฝ่ายประเมินบุคคล
ส.ต.ต. ศุภวฒิุ เถื่อนกลาง ทพ. ฝ่ายประเมินบุคคล
ส.ต.ต. จริวฒัน์ สอนวเิชียร ทพ. ฝ่ายประเมินบุคคล
พล.ต.ต. อภชิัย ศรีโสภติ กองสวสัดิการ บก.สก.
พ.ต.อ. ปิยวฒัน์ ชาน้อย กองสวสัดิการ บก.สก.
พ.ต.อ.หญิง สุทิศา วฒิุธรวทิิต กองสวสัดิการ บก.สก.
พ.ต.อ. วสันต์ อาษารอด กองสวสัดิการ บก.สก.
พ.ต.อ. วรีวชิญ์ บัวประเสริฐยิ่ง กองสวสัดิการ บก.สก.
ร.ต.อ. วรรณศักด์ิ กระจา่งศรี กองสวสัดิการ บก.สก.
พ.ต.อ.หญิง เมธณีิ จารุวสัตร์ กองสวสัดิการ ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ต. ธนิยะ บุณยรังควร กองสวสัดิการ ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. ส าราญ ราชาภกัดี กองสวสัดิการ ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. นเรศ ปันทะศรีวชิัย กองสวสัดิการ ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท. พลูศักด์ิ สุบินดี กองสวสัดิการ ฝ่ายการจดัสวสัดิการ
วา่ที ่พ.ต.ต. ธรรศพงศ์ ธนัสกลุศาสตร์ กองสวสัดิการ ฝ่ายการจดัสวสัดิการ
ร.ต.ท.หญิง ชนัญธดิา ธรรมรงค์รัตน์ กองสวสัดิการ ฝ่ายการจดัสวสัดิการ
พ.ต.อ.หญิง วไิลวรรณ เอื้อไตรรัตน์ กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการการเงิน
พ.ต.ท. อฐัพร กญุแจทอง กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการการเงิน
พ.ต.ท.หญิง พรวภิา เสนะวณิีน กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการการเงิน
พ.ต.ท.หญิง ฐิติชญา ผางแพง่ กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการการเงิน
ร.ต.ท.หญิง นุชนารถ เส็งทอง กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการการเงิน
ร.ต.ท. จริวฒัน์ งามทรง กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการการเงิน
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ร.ต.ต.หญิง ทัศนีย์ เพง็หนู กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการการเงิน
ร.ต.ต. ศุภมิตร นวลออ่น กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการการเงิน
วา่ที ่พ.ต.อ. ปจภณ รอดโพธิ์ทอง กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั
พ.ต.ท. สนอง สุดวารี กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั
พ.ต.ท. ปัญญวฒัน์ นุชนา กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั
พ.ต.ท.หญิง วรรณธนา แซ่เหล้า กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั
พ.ต.ท. เอกชัย จนัทะนะ กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั
พ.ต.ท. กรุงพล พทุธจิณุ กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั
พ.ต.ท. มนัท ประจง กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั
ร.ต.ท.หญิง นิตยา แกว้พนู กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั
ร.ต.ท.หญิง วไิลพร สัญจรโคกสูง กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั
วา่ที ่ร.ต.ท. เขตโสภน ชาญประโคน กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั
ร.ต.ท.หญิง ฉตัรทองพรรณ เม่นทอง กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั
ร.ต.ท.หญิง พทัธรวรรณ จนิดากลุ กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั
ร.ต.ท. แผน เลาะหะพนัธุ์ กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั
ร.ต.ท.หญิง เนาวรัตน์ แสงค า กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั
ร.ต.ต. ศิระศักด์ิ ธนาวบิูลยก์ลุ กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั
พ.ต.อ. สายณัห์ ภูส่มบูรณ์ กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห์
พ.ต.ท. พงษ์สันต์ิ ค าเมืองไสย์ กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ยนัทะรักษ์ กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห์
พ.ต.ท. เจริญโรจน์ เพชรงาม กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห์
พ.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ พจนะลาวณัย์ กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห์
พ.ต.ท. วรพล บุญสิงมา กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห์
วา่ที ่พ.ต.ท.หญิง ษิญาดา สกนุตะวภิาต กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห์
ร.ต.ท. ชัยนรินท์ ธนนชัยวรัิตน์ กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห์
ร.ต.ท. อาทิตย์ บือซา กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห์
ร.ต.ท.หญิง ยวุดี เทพแกว้ กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห์
ร.ต.ท.หญิง บุปผา หนอสีหา กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห์
ร.ต.ต. ธนูศิลป์ วทิเวทย์ กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห์
ร.ต.ต.หญิง เกษร เกดิคุณ กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห์
พ.ต.ท. เมธี บุญสร้อย กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ
พ.ต.ท.หญิง อทิธิ ยทุธารักษ์ กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ
พ.ต.ท.หญิง เปีย่มสุข นาคทอง กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ
พ.ต.ท. บัณฑิต แสงรัตนายนต์ กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ
ร.ต.ท.หญิง ชมเดือน ปัญญา กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ
ร.ต.ท.หญิง อรทัย สิงหท์อง กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ
วา่ที ่ร.ต.ท. มนัส ภาคีธรรม กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ
วา่ที ่ร.ต.ท. อภชินนท์ แกน่พรม กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ
วา่ที ่ร.ต.ท. บุญล้น จนัทะขนิ กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ
ร.ต.ต.หญิง ชนิตสิรี เรืองด ารงรัตน์ กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ
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ร.ต.ต. มาโนช อยู่สงค์ กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ
ร.ต.ต. วรมันต์ โอภากลุ กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ
พ.ต.ท. อทิธพิล หรัิญนิธธิ ารง กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ร.ต.อ. อนุรักษณ์ อิ่มรส กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ร.ต.อ. กติติกลุ วรรณกจิ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ร.ต.อ. อ านวย สนหลี กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ร.ต.ท.หญิง นิสากร จติถนอม กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ร.ต.ท. บัญเรง รักจนัทร์ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ร.ต.ท. สมศักด์ิ บุญมาเลิศ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ร.ต.ต.หญิง ชุติกาญจน์ อสิสระเสรี กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ร.ต.ต. เลิศพงศ์ เพชรกลุเศรษฐ์ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ร.ต.ต. จริะศักด์ิ โกละบุญ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ร.ต.ต. ภชัระ พุม่ชัย กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ร.ต.ต. โอภาส แสงชะอุ่ม กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
 ร.ต.ต. ธธีสั ภกัดี กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
 ร.ต.ต. สุชาติ ใจหล่อ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
 ร.ต.ต. ส าราญ ประพนัธพ์กัตร์ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
พ.ต.อ. ประภสัสร ชาติพรหม กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา
พ.ต.ท. ชาตรี จติรีธาตุ กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา
พ.ต.ท. อทิธโิรจน์ พหลเวชช์ กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา
พ.ต.ท. วทิยา ดวงปัญญา กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา
พ.ต.ต. กติตินันท์ ดีอว่ม กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา
ร.ต.อ.หญิง ลภสัภร ถาวรเจริญ กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา
ร.ต.ท. ไพศาล มาตราช กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา
ร.ต.ท. โรจนศักด์ิ กองโพธิ์ กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา
ร.ต.ท.หญิง พชัรณัฏฐ์ ทิพยพ์ลู กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา
ร.ต.ต.หญิง สุทธพิร รอดสัมฤทธิ์ กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา
พ.ต.อ. วรีศักด์ิ ทองสาริ กองสวสัดิการ กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์
พ.ต.ท. ภริูวจัน์ บุญสุยา กองสวสัดิการ กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์
พ.ต.ท. สืบสด สิงหเสนี กองสวสัดิการ กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์
ร.ต.ท. ปณัฐชัย โป๊ะไธสง กองสวสัดิการ กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์
ส.ต.ต. อภชิล ชัยยนัต์ กองสวสัดิการ บก.สก.
ส.ต.อ.หญิง ชญานิศ ยทุธมานพ กองสวสัดิการ ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ.หญิง ทิชารัศมิ์ พึง่วงษ์ญาติ กองสวสัดิการ ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ.หญิง พรรณสุนันท์ ทองนิตย์ กองสวสัดิการ ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต. อรรถพล ชวดนุช กองสวสัดิการ ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต.หญิง เสาวภา สกลุรัตน์ กองสวสัดิการ ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต. เด่นนคร จรูญรัตน์ กองสวสัดิการ ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต. เกยีรติยศ แฉล้มเขตร์ กองสวสัดิการ ฝ่ายอ านวยการ
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จ.ส.ต. ธนโชติ วงศ์ประธาน กองสวสัดิการ ฝ่ายการจดัสวสัดิการ
ส.ต.ต. สุทธวิฒิุ หอกลาง กองสวสัดิการ ฝ่ายการจดัสวสัดิการ
ส.ต.อ.หญิง มลฤดี พลเดชา กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการการเงิน 
ส.ต.อ.หญิง กมลพรรณ แดงสูงเนิน กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการการเงิน 
ส.ต.ต.หญิง ธชิารัตน์ ลบบ ารุง กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการการเงิน 
จ.ส.ต. ธนกร ยอดสุวรรณ กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั 
ส.ต.อ. ธนาสันต์ ค าออ้ กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั 
ส.ต.อ.หญิง พจิติรา อนิทร์ค า กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั 
ส.ต.อ.หญิง วรีะญา วงศ์แจง้ กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั 
ส.ต.อ. จกัรพงษ์ โคกเกษม กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั 
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ นาคเงิน กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั 
ส.ต.ต.หญิง พทุธชาติ ชัยเพช็ร์ กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั 
ส.ต.ต. กริชพงษ์ ศิริโภคานนท์ กองสวสัดิการ ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั 
ด.ต. ปราโมทย์ นิยมลักษณ์ กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห ์
ส.ต.ต. รัฐภมูิ ทองอนิปัน กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห ์
ส.ต.ต.หญิง ศิรินันทน์ จนัทสร กองสวสัดิการ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห ์
ด.ต.หญิง กนัทิมา ภริะบรรณ์ กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ 
ส.ต.อ.หญิง ขนิษฐา สุริมา กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ 
ส.ต.อ.หญิง ชลาลัย เกยีรติก าจร กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ 
ส.ต.อ.หญิง ภทัรฤทัย เทียนทอง กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ 
ส.ต.ต. กติติพงษ์ คงดี กองสวสัดิการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ 
ด.ต. นิรันด์ิ เสือเทศ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. เอนก เผ่าทหาร กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. ชูชาติ พนิธกุนก กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. นพดล ใจหล่อ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. ชเนตร ก่ าแพ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. ไพรัตน์ ส่ิงทีสุ่ข กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. จ ารัส ชนะโชติ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. วฒันา รัชอนิทร์ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต.หญิง ทัศนีย์ ผิวออ่น กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต.หญิง สมลักษณ์ เทดี กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต.หญิง อดุมทรัพย์ เสณีพงษ์ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. ฐากร จะนะพรม กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต.หญิง วณีากร กรุณานนท์ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. ทยากร หล่อบรรจง กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต.หญิง ปริญญา ดุริยะวจิติร กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต.หญิง วาสนา วงศ์จโิน กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. ไพโรจน์ โหมดงาม กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. ส าราญ ดวงไชยเงิน กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
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ด.ต. อทิธพินัธ์ เหล่าทอง กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. สิทธพิงษ์ นวลนิล กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. ศักด์ิพนัธ์ เจอืไทย กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. สมชาย โอริส กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. รนกร ข าประสาท กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. สุเมธ ไวปัญญา กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. อาวธุ วงศ์พนัธสิ์งห์ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. กติติพนัธ์ พงษ์แพทย์ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. จติกร บุญลอย กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. พมิุก ศาสนนันท์ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. กวนิพงศ์ วงษ์วสุโรจน์ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. จารุวฒั เกตุแกว้ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. เฉลิมชัย จนัทร์ชมเชย กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
จ.ส.ต.หญิง สุมาลี คล้ายฉ่ า กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
จ.ส.ต. มงคล บุดดาห์ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
จ.ส.ต. กณัฐ์ธร สานสุข กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
จ.ส.ต.หญิง กนิษฐา ภทัรกติติกวนิ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
จ.ส.ต. อรุุพงษ์ ฤทธเิดช กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
จ.ส.ต. ธนินท์รัฐ รุ่งอริยะศิริโชค กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.อ.หญิง มารยาท ไกรกระโทก กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.อ. จรินทร์ ศรีพนา กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.อ. ณรงค์เดช วาดมณี กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.อ. เอกพนัธุ์ บานชื่น กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.อ. สุรเชษฐ เกยีรติขจรสิริ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.อ. หสันัญ เขม็ทอง กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.อ. ชยนัต์ แกว้แบน กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.อ.หญิง ณัฐกรณ์ กลุจติตินิพนัธ์ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.อ.หญิง นิษฐ์ชลีย์ ยอดสร้อย กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ หงษ์ประสิทธิ์ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.อ. ขนัติชัย โพธิ์พรม กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.อ.หญิง กรปภา หลักสิม กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.อ. ประกาศิต พปิระโคน กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.ท. ประเดิม สาหร่าย กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.ท. นัยวฒัน์ จนัท์วงษ์ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ส.ต.ต. ธนกฤษณ์ ศาสตร์ศิลป์ กองสวสัดิการ ฝ่ายดนตรี
ด.ต. ณัฐวฒัน์ มานะดี กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา 
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ ใจมัน่ กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา 
ส.ต.อ. อรรถพล พลูสวสัด์ิ กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา 
ส.ต.อ. อรรถพล ออ้มทอง กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา 
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ส.ต.ต. วรพฒัน์ เจริญมาก กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา 
ส.ต.ต. ธนา ชะนะบุตร กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา 
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ พรมแกว้ กองสวสัดิการ ฝ่ายกฬีา 
ส.ต.ต.หญิง บุณณดา อนัท้าว กองสวสัดิการ กลุ่มงานอนุศาสนาจารย ์
พล.ต.ท. วสินุ ปราสาททองโอสถ สทส. -
พล.ต.ต. พรีะวฒัน์  บุญลักขะ สทส. -
พล.ต.ต. อภชิัย   ธอิามาตย์ บก.อก.สทส. -
พ.ต.อ. รณชัย  เมฆชัย บก.อก.สทส. ฝอ.๑ บก.อก.สทส.
พ.ต.ท. สุรกาญจณ์ นาคสิงห์ บก.อก.สทส. ฝอ.๑ บก.อก.สทส.
พ.ต.ท. นิกร  แทนสุวรรณ บก.อก.สทส. ฝอ.๑ บก.อก.สทส.
พ.ต.ท. .อดีต   เพยีรเจริญ บก.อก.สทส. ฝอ.๑ บก.อก.สทส.
พ.ต.ท. กติิชัย  ระรวยร่ืน บก.อก.สทส. ฝอ.๑ บก.อก.สทส.
ร.ต.ท. กมล  วาสนา บก.อก.สทส. ฝอ.๑ บก.อก.สทส.
ร.ต.ท.หญิง หนึง่ฤทัย  ยศอบุล บก.อก.สทส. ฝอ.๑ บก.อก.สทส.
ร.ต.ท.หญิง  ศศิวมิล กลุเสนา บก.อก.สทส. ฝอ.๑ บก.อก.สทส.
ร.ต.ท.หญิง  ขวญัชนก  รัตนกจิ บก.อก.สทส. ฝอ.๑ บก.อก.สทส.
วา่ที ่ร.ต.ท.  ฐิตาภรณ์ คณเกณฑ์ บก.อก.สทส. ฝอ.๑ บก.อก.สทส.
จ.ส.ต.หญิง  ธนัชญา  กาฬปักษ์ บก.อก.สทส. ฝอ.๑ บก.อก.สทส.
ส.ต.ต.หญิง  ปิยะกานต์ ลาเหลา บก.อก.สทส. ฝอ.๑ บก.อก.สทส.
ส.ต.ต.หญิง  วนัวสิา  ธรีะปัญญาชัย บก.อก.สทส. ฝอ.๑ บก.อก.สทส.
ส.ต.ต. จตุรงค์ วฒันไพรสณฑ์ บก.อก.สทส. ฝอ.๑ บก.อก.สทส.
พ.ต.อ. พชร โคตะ บก.อก.สทส. ฝอ.๒ บก.อก.สทส.
พ.ต.ท.หญิง  รัตนา ละมูนกจิ บก.อก.สทส. ฝอ.๒ บก.อก.สทส.
พ.ต.ท.หญิง  สุชาดา คุระวรรณ บก.อก.สทส. ฝอ.๒ บก.อก.สทส.
พ.ต.ท. ภทัรธร ภทัรกลูนิยม บก.อก.สทส. ฝอ.๒ บก.อก.สทส.
พ.ต.ต. สรช ชาติทอง บก.อก.สทส. ฝอ.๒ บก.อก.สทส.
ร.ต.ท.หญิง  ชญาณิศา  เวชยชัย บก.อก.สทส. ฝอ.๒ บก.อก.สทส.
ร.ต.ท. ขวญัชัย จ าปาโพธิ์ บก.อก.สทส. ฝอ.๒ บก.อก.สทส.
ร.ต.ท. ประยทุธ อร่ามนิติกลุ บก.อก.สทส. ฝอ.๒ บก.อก.สทส.
ร.ต.ท.หญิง  กาญจนา  พนัโบ บก.อก.สทส. ฝอ.๒ บก.อก.สทส.
ร.ต.ท. วษิณุพร ด้วงศรี บก.อก.สทส. ฝอ.๒ บก.อก.สทส.
ร.ต.ท. ขวญัไพร  แซ่เรือง บก.อก.สทส. ฝอ.๒ บก.อก.สทส.
ร.ต.ท. รพงศ์ วงษ์จริาษฎร์ บก.อก.สทส. ฝอ.๒ บก.อก.สทส.
ส.ต.ต.หญิง  ณิชกลุ  ฟองยอ้ย บก.อก.สทส. ฝอ.๒ บก.อก.สทส.
ส.ต.ต.หญิง  อรนุช  จนีมัชยา บก.อก.สทส. ฝอ.๒ บก.อก.สทส.
พ.ต.ท.หญิง  ชลินทรา  กลุรัตน์ บก.อก.สทส. ฝอ.๓ บก.อก.สทส.
วา่ที ่ร.ต.ท. อสัมาน  หมัดหมาน บก.อก.สทส. ฝอ.๓ บก.อก.สทส.
ส.ต.ต. เกริกพล ประกอบชาติ บก.อก.สทส. ฝอ.๓ บก.อก.สทส.
ส.ต.ต. อานุภาพ ตู้จนิดา บก.อก.สทส. ฝอ.๓ บก.อก.สทส.
พ.ต.อ. สัญญา เนียมประดิษฐ์ บก.อก.สทส. ฝอ.๔ บก.อก.สทส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ.หญิง หญิง ศิริพร  ค ากองแกว้ บก.อก.สทส. ฝอ.๔ บก.อก.สทส.
วา่ที ่ร.ต.ท. จรัญ  วาฤทธิ์ บก.อก.สทส. ฝอ.๔ บก.อก.สทส.
วา่ที ่ร.ต.ท. อนาวนิ   เฟือ่งอารมย์ บก.อก.สทส. ฝอ.๔ บก.อก.สทส.
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง  ศิรวดี วงศ์ขนัตี บก.อก.สทส. ฝอ.๔ บก.อก.สทส.
ส.ต.ต. ธรีะ รัตนมงคล บก.อก.สทส. -
ส.ต.ต. ไกรสร  สอนแกว้ สทส. -
พล.ต.ต. พรกศุล  ยศธร สส. -
พ.ต.อ. อาคม  ไตรพยคัฆ์ สส. -
พ.ต.อ. สหภมูิ   สง่าเมือง สส. -
พ.ต.อ. กลัป์   ทังสุพานิช สส. -
พ.ต.อ. มานะ  ปุยะกลุ สส. -
พ.ต.อ. วริศร์สิริภ ์  ลีละสิริ สส. ฝอ.สส.
พ.ต.ท. อทุัย   พนัธโ์กศล สส. ฝอ.สส.
พ.ต.ท. ภชูิชย ์  กจิโกศล สส. ฝอ.สส.
ร.ต.อ.  ธญัพร  ต๊ิปรัตน์ สส. ฝอ.สส.
ร.ต.อ.หญิง สมใจ  ลอยมา สส. ฝอ.สส.
ร.ต.ท. ณยศ   ยศธร สส. -
ร.ต.ท.หญิง ธนิตา   เอมพทิักษ์ สส. ฝอ.สส.
ร.ต.ท.หญิง  รสสุคนธ ์   จ าปาทิพย์ สส. ฝอ.สส.
ร.ต.ท. ชูชาติ  พรหมพนัธกรณ์ สส. ฝอ.สส.
ร.ต.ท. มนตรี ฉวนีาค สส. ฝอ.สส.
ร.ต.ท. รอคิ  สะเมาะ สส. ฝอ.สส.
ร.ต.ท. นิรัญ   คุณารักษ์ สส. ฝอ.สส.
ร.ต.ท.หญิง  ชุดาภคั   เปล่ียนศรี สส. ฝอ.สส.
ด.ต.หญิง  จติุมา   สุวรรณา สส. ฝอ.สส.
จ.ส.ต.หญิง  อชัรีย ์   โต๊ะยิ สส. ฝอ.สส.
ส.ต.ต.หญิง  ปิยนันท์  ชาติช านิ สส. ฝอ.สส.
ส.ต.ต.หญิง  วจิติรา   แสงอว่ม สส. ฝอ.สส.
ส.ต.ต. ธงไชย    ควรชม สส. ฝอ.สส.
วา่ที ่ร.ต.ต. .รตเวช   ทองมุนี สส. ฝอ.สส.
พ.ต.อ. เฉลิมพนธ ์  มะลิวลัย์ สส. ฝสส.1 สส.
พ.ต.ท. สุนันท์   จนัทร์โนทัย สส. ฝสส.1 สส.
พ.ต.ท. วชิัย    เสริฐวชิา สส. ฝสส.1 สส.
พ.ต.ท. นมัสการ    นิลก าแหง สส. ฝสส.1 สส.
พ.ต.ท. โสจรัิตน์  โลหะเนตร สส. ฝสส.1 สส.
พ.ต.ท. สรวศิ    ปาณะจ านงค์ สส. ฝสส.1 สส.
พ.ต.ท. สันตศิริ   ประสงค์ทรัพย์ สส. ฝสส.1 สส.
ร.ต.ท. ดุสิต   สิงหบ์ุญตา สส. ฝสส.1 สส.
ร.ต.ท. มงคลชัย    ทะรักษา สส. ฝสส.1 สส.
ร.ต.ท. ธงชัย   อนิทุแสง สส. ฝสส.1 สส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ    ธนูพนัธ์ สส. ฝสส.1 สส.
ร.ต.ท. ชยพล   ไพยะแสน สส. ฝสส.1 สส.
ร.ต.ท. สิทธพิรรณ   ชัยปิตินานนท์ สส. ฝสส.1 สส.
ร.ต.ท. รัชพล    ด่ืนตา สส. ฝสส.1 สส.
ร.ต.ท. มณี   แสงอรุณ สส. ฝสส.1 สส.
ร.ต.ท. สาน  จนัทินมาธร สส. ฝสส.1 สส.
ร.ต.ท. บุญส่ง  สร้อยปิน่ สส. ฝสส.1 สส.
ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ    หสัโรห์ สส. ฝสส.1 สส.
ร.ต.ท. ทองเดช    กลุสุวรรณ์ สส. ฝสส.1 สส.
ร.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ   อตุะละมาตร์ สส. ฝสส.1 สส.
ร.ต.ต. สุวฒัน์   สิทธปิระสงค์ สส. ฝสส.1 สส.
ร.ต.ต. จ ารัส   เรือนหลวง สส. ฝสส.1 สส.
ด.ต. บุญลือ   บุญมา สส. ฝสส.1 สส.
ด.ต. ธรีกานต์  ชื่นสิน สส. ฝสส.1 สส.
ด.ต. เนติพงค์    เมืองทอง สส. ฝสส.1 สส.
ด.ต. ประกจิ   จนัสน สส. ฝสส.1 สส.
ด.ต. ชนะภสัร์    จ าปาเงิน สส. ฝสส.1 สส.
ด.ต. ด.ต.วรีะ   มหาปาน สส. ฝสส.1 สส.
ส.ต. มนัส  กนัยะดอย สส. ฝสส.1 สส.
ส.ต.ต. อาคม  ปาน้อย สส. ฝสส.1 สส.
ส.ต.ต. .ชูศักด์ิ  วงศ์ศักด์ิขนิษฐ์ สส. ฝสส.1 สส.
ส.ต.ต. ประสพชัย  คงเจริญ สส. ฝสส.1 สส.
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ  นามราช สส. ฝสส.1 สส.
ส.ต.ต. เอกพงษ์   ยาสมุทร์ สส. ฝสส.1 สส.
ส.ต.ต. ดนัยศักด์ิ    บัวขาว สส. ฝสส.1 สส.
ส.ต.ต. สุริยา  วนัทา สส. ฝสส.1 สส.
ส.ต.ต. ประดิษฐ์    ผ่านสุวรรณ สส. ฝสส.1 สส.
ส.ต.ต. นัฐพงษ์   ทับทิม สส. ฝสส.1 สส.
ส.ต.ต. สิทธพินัธ ์   พลึิก สส. ฝสส.1 สส.
ส.ต.ต. ธรีะศักด์ิ สือรี สส. ฝสส.1 สส.
พ.ต.ท. ธรีะยทุธ์   ทองสาริ สส. ฝสส.2 สส.
พ.ต.ท. สุนทร   คลายโศรก สส. ฝสส.2 สส.
ร.ต.ท.หญิง เพญ็พกัตร์   ตันติด ารงค์ สส. ฝสส.2 สส.
ร.ต.ต.หญิง  ทิพยภ์าวดี   ปรากฎผล สส. ฝสส.2 สส.
จ.ส.ต.หญิง  อญัชราภรณ์   ทิค า สส. ฝสส.2 สส.
ส.ต.ต. สุรเชษฐ์   สายทอง สส. ฝสส.2 สส.
ส.ต.ต. เฉลิมพงษ์   กลุาดี สส. ฝสส.2 สส.
พ.ต.ท. ประเมษฐ์   แกว้นาค สส. ฝสส.2 สส.
ร.ต.ท. สนธยา    พนัธญักจิ สส. ฝสส.2 สส.
ด.ต. สมพงษ์    ประเสริฐผล สส. ฝสส.2 สส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ธนา    ฐานุตดม สส. ฝสส.2 สส.
พ.ต.ต. เนติรัฐ    ศรีชมภู สส. ฝสส.2 สส.
ร.ต.ต. ประสิทธิ์   อทุัยเรือง สส. ฝสส.2 สส.
จ.ส.ต.หญิง  เนตรนภา    เนือ่งจากน่วม สส. ฝสส.2 สส.
ส.ต.ต. จารณ  จนัทร์ดี สส. ฝสส.2 สส.
ส.ต.ต. อชัชฎากร    ปันปวง สส. ฝสส.2 สส.
ร.ต.ต. ปัญจา   ชนะชัย สส. ฝสส.2 สส.
ร.ต.ต. เจตวฒัน์   จรกจิ สส. ฝสส.2 สส.
ด.ต. พทิักษ์  มนต์เนรมิตร สส. ฝสส.2 สส.
ส.ต.ต. กลุวชั   ขนุไพชิต สส. ฝสส.2 สส.
พ.ต.ท. ชัยยทุธ    โนแกว้ สส. ฝสส.2 สส.
ร.ต.ท. พชิิตพงษ์  โคตาโม สส. ฝสส.2 สส.
ร.ต.ต. สุโพธ   เชื้อเชียง สส. ฝสส.2 สส.
ร.ต.ท. บุญแทน  ฤทัยแช่มชื่น สส. ฝสส.2 สส.
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์  วริิยะ สส. ฝสส.2 สส.
ส.ต.ต. ชัยพร   เอมดี สส. ฝสส.2 สส.
ส.ต.ต. เฉลิมพล   โตสุวรรณถาวร สส. ฝสส.2 สส.
ส.ต.ต. จกัรี    คนภู สส. ฝสส.2 สส.
พ.ต.ท. ชัย   วรากลุวณิช สส. ฝสส.3 สส.
ร.ต.ท.หญิง สุปรียา มะโนมัน่ สส. ฝสส.3 สส.
ร.ต.ต. สายณัห ์  โพธสุิวรรณ สส. ฝสส.3 สส.
ด.ต. ภชุงค์   ศรีสุข สส. ฝสส.3 สส.
ส.ต.ต. กติติวนิท์   เอี่ยมส าอางค์ สส. ฝสส.3 สส.
พ.ต.ท. ดิเรก  กรณ์สิงห์ สส. ฝสส.3 สส.
ร.ต.ท. พษิณุ  คงใหญ่ สส. ฝสส.3 สส.
ร.ต.ท. วนัชัย   ชาแจง้ สส. ฝสส.3 สส.
ร.ต.ต. ศักด์ิชัย ประสพสิทธุ์ สส. ฝสส.3 สส.
ร.ต.ต. .ธรีะ  วสิาระพนัธ์ สส. ฝสส.3 สส.
ส.ต.อ. สิทธพิงษ์  เคร่งจริง สส. ฝสส.3 สส.
ส.ต.ต. เกรียงไกร   ชัยมงคล สส. ฝสส.3 สส.
ส.ต.ต. เฉลิมชัย  วกิรมาภริมย์ สส. ฝสส.3 สส.
พ.ต.ท. ชัยยทุธ  หลายสุทธสิาร สส. ฝสส.3 สส.
ร.ต.ท. พฤกษ์    มดแสง สส. ฝสส.3 สส.
ร.ต.ท. สาคร    สัตยาลักษณ์ สส. ฝสส.3 สส.
ส.ต.ต. ปราโมทย ์  เสสสี สส. ฝสส.3 สส.
ส.ต.ต. วรนาถ    ทองประดับ สส. ฝสส.3 สส.
ส.ต.ต. คณิตศักด์ิ   ถิ่นสุวรรณ สส. ฝสส.3 สส.
ร.ต.ต. ยทุธชัย   หนองคาย สส. ฝสส.3 สส.
ส.ต.ต. นิรัญ   สุขหล่อ สส. ฝสส.3 สส.
พ.ต.อ. สุเทพ   ค าคม สส. ฝสส.4 สส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. เพทาย   ดีสีปาน สส. ฝสส.4 สส.
พ.ต.ท. สุภาพ    ขนุวเิศษ สส. ฝสส.4 สส.
ร.ต.ท. ชลณธ ี  วรนาม สส. ฝสส.4 สส.
ด.ต. วชิาญ   สวา่งใจ สส. ฝสส.4 สส.
ด.ต. พอน  วกสูงเนิน สส. ฝสส.4 สส.
จ.ส.ต.หญิง  สิริวรรณ  ระดาบุตร สส. ฝสส.4 สส.
ส.ต.อ. แทน เงินมูล สส. ฝสส.4 สส.
ส.ต.ต. สมัคร  สุนทรรัตน์ สส. ฝสส.4 สส.
ส.ต.ต. ภทัรพงศ์    ภคู าวงค์ สส. ฝสส.4 สส.
พ.ต.ท. ศิระ  สวดธรรมกติต์ิ สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.3 นม.)
ร.ต.ท. สมคิด  สาลีรัมย์ สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.3 นม.)
ร.ต.ต. ภานุมาศ   ดวงสูงเนิน สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.3 นม.)
ด.ต.หญิง  จรีุรัตน์   เอมกลาง สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.3 นม.)
ด.ต.หญิง  มาลี    นวมโคกสูง สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.3 นม.)
ส.ต.อ. อมรศักด์ิ    ศรีสุข สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.3 นม.)
พ.ต.ท. บุญชิด   ศรีจดุานุ สส.  ฝสส.4 สส.(ศบส.3 อบ.)
ร.ต.ท. ประเสริฐ   ไชยจกัร์ สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.3 อบ.)
ร.ต.ท. อ านาจ  เฉลียวไว สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.3 อบ.)
ด.ต.หญิง  ณัฐชานันท์    สุวรรณเพช็ร สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.3 อบ.)
ด.ต. เดชา    เคยพดุชา สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.3 อบ.)
ด.ต. กมุุท   วกิรัยพฒัน์ สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.3 อบ.)
ด.ต. บุญมี    แกว้บุญเรือง สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.3 อบ.)
ด.ต. กฤษฎา   สิงหนาค สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.3 อบ.)
ด.ต. สุระศักด์ิ  บุญรมย์ สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.3 อบ.)
พ.ต.ท. วรัณรุตม์  แสนวเิศษ สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.4 ขก.) 
ร.ต.ท.หญิง  กญัญา  บัวขาว สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.4 ขก.) 
ร.ต.ท. ประเสริฐ   สวสัด์ิวอ สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.4 ขก.) 
ร.ต.ต แผน    อุ่นบุญเรือง สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.4 ขก.) 
ร.ต.ต. สิทธพิงษ์   ศรีทองแท้ สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.4 ขก.) 
ร.ต.ต. สุวชิ    ถิ่นแสนดี สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.4 ขก.) 
ด.ต. เรืองศิลป์  บุปะปา สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.4 ขก.) 
ด.ต. ปรีชา   ขวาโยธา สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.4 ขก.) 
ด.ต. สุรสิทธิ์    เมืองสุข สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.4 ขก.) 
ด.ต. ยทุธนา    แสนสวาสด์ิ สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.4 ขก.) 
ด.ต.หญิง  จริยา    พนัธแ์กว้ สส. ฝสส.4 สส.(ศบส.4 ขก.) 
ร.ต.ท. ภู ่  จติอามาตย์ สส. ฝสส.4 สส.(สบส.4 สน.)
ร.ต.ท. จริบูรณ์   ธนะสูตร สส. ฝสส.4 สส.(สบส.4 สน.)
ร.ต.ท. อนุชา  ลิขติวาส สส. ฝสส.4 สส.(สบส.4 สน.)
ร.ต.ต. ดุษิต   นนธริาช สส. ฝสส.4 สส.(สบส.4 สน.)
ด.ต. พทิยา   คลังทอง สส. ฝสส.4 สส.(สบส.4 สน.)



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ. สุชาติ  หวานวาจา สส. ฝสส.5 สส.
พ.ต.ท. พษิณุ  สิทธฑูิรย์ สส. ฝสส.5 สส.
พ.ต.ท. ยศวฒัน์  เรือนอนิทร์ สส. ฝสส.5 สส.
จ.ส.ต.หญิง  ดวงกมล   เอี่ยมจุ้ย สส. ฝสส.5 สส.
พ.ต.ท. สุนทร    เชิดโฉม สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.6 พล.)
วา่ที ่ร.ต.ท. บุญศรี  นาถาดทอง สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.6 พล.)
วา่ที ่ร.ต.ท. ศูนยน์พพา  โสดจ าปา สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.6 พล.)
ส.ต.ต. พษิณุ   ม่วงคุ้ม สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.6 พล.)
พ.ต.ท. สิรภพ   วงษ์ค า สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.6 นว.)
วา่ที ่ร.ต.ท. อ านวย    เกง่ก าลังพล สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.6 นว.)
วา่ที ่ร.ต.ท. ชาญ   ภูป่รางค์ สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.6 นว.)
วา่ที ่ร.ต.ท. พเยาว์   จรไกร สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.6 นว.)
วา่ที ่ร.ต.ท. สมชาย   สิงหะเมธา สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.6 นว.)
วา่ที ่ร.ต.ท. กนก    ชมภนูุช สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.6 นว.)
ร.ต.ต. วรวทิย ์   ภญิญาคง สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.6 นว.)
วา่ที ่ร.ต.ท. วเิชียร    แพงกิ่ง สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.6 นว.)
ส.ต.อ.หญิง  วรีญา    คุณเกษม สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.6 นว.)
ด.ต.สัญญา  สัญญา   เชิดเมืองปัก สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.6 นว.)
พ.ต.ต. สมชาย   ออมสิน สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.)
ด.ต. ชาลี    บัลลังการ สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.)
ด.ต. พลูศักด์ิ   สาระณา สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.)
จ.ส.ต. ชาญวทิ    ภาชนะ สส. ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.)
พ.ต.อ. ธนาชาติ   ศุภาวฒิุ สส. ฝสส.6 สส.
พ.ต.ท. สมชัย    ไววอ่ง สส. ฝสส.6 สส.
พ.ต.ท.หญิง กศุลิน   งดงาม สส. ฝสส.6 สส.
พ.ต.ท. คมศักด์ิ  มัชฌิมวงศ์ สส. ฝสส.6 สส.
พ.ต.ท. ชาลี   ข าแดง สส. ฝสส.6 สส.
ร.ต.ท. ประสิทธิ์   วสิโยภาส สส. ฝสส.6 สส.
ร.ต.ท. วมิล บุญฤทธิ์ สส. ฝสส.6 สส.
ร.ต.ท. ววิฒัน์  เอี่ยมชื่น สส. ฝสส.6 สส.
ร.ต.ท. มนตรี ทองสลับ สส. ฝสส.6 สส.
ร.ต.ท. เอกรัตน์   กระออมกาญจน์ สส. ฝสส.6 สส.
ร.ต.ท. ประวฒิุ    ปาลสาร สส. ฝสส.6 สส.
ร.ต.ท. นภดล    จารีย์ สส. ฝสส.6 สส.
ร.ต.ท. อ านวย    จงกลนี สส. ฝสส.6 สส.
ร.ต.ท. พเิชษฐ   บุญกรณ์ สส. ฝสส.6 สส.
ร.ต.ต. พรฤทธิ์    ช่วยนุกลู สส. ฝสส.6 สส.
ร.ต.ต. สุชินโน  จติต์วเิศษ สส. ฝสส.6 สส.
ร.ต.ต. สมปอง  จนัทร์มณี สส. ฝสส.6 สส.
วา่ที ่ร.ต.ต. อรุณ    นุน่สงค์ สส. ฝสส.6 สส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ธวชัชัย   ชัยสิทธิ์ สส. ฝสส.6 สส.
ด.ต. สุริยนัต์   พุม่อนิทร์ สส. ฝสส.6 สส.
ด.ต. เอกสิทธิ์  สิทธมินต์ สส. ฝสส.6 สส.
ด.ต. จรัญ พลายด้วง สส. ฝสส.6 สส.
ด.ต. ชีพ  ศรีอทุัย สส. ฝสส.6 สส.
ด.ต. พลวตัร   สงวนพร้อม สส. ฝสส.6 สส.
ด.ต. ธนาวฒิุ  นวลมังสอ สส. ฝสส.6 สส.
ด.ต.หญิง  อจัฉรา   อนิทร์ศิริ สส. ฝสส.6 สส.
จ.ส.ต. .ธรีะศักด์ิ   ชูแสง สส. ฝสส.6 สส.
จ.ส.ต.หญิง ราตรี    เพง็ด า สส. ฝสส.6 สส.
ส.ต.ต. ณัฏฐพงศ์    เวชชศาสตร์ สส. ฝสส.6 สส.
ส.ต.ต. กฤตยชญ์   แยม้ลังกา สส. ฝสส.6 สส.
พ.ต.อ. สมศักด์ิ   พรหมพชิัย สส. ฝสส.7 สส.
พ.ต.ท. สุคนธ ์   เพชรสุวรรณ สส. ฝสส.7 สส.
ร.ต.ท.หญิง เฉลิมพร   ซุ้นสุวรรณ สส. ฝสส.7 สส.
จ.ส.ต.หญิง จรีุรัตน์   บุรีศรี สส. ฝสส.7 สส.
พ.ต.ต. วเิรนทร์   รัตนคช สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 สข.)
ร.ต.ท. ศรายทุธ ์  พนิตกมล สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 สข.)
ร.ต.ต. สิทธรัิตน์   พรมเพช็ร์ สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 สข.)
ด.ต. ประสิทธิ์   ทองชู สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 สข.)
ด.ต. จติติศักด์ิ   เพชรรัตน์ สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 สข.)
ด.ต. สุวทิย ์  แมงทับ สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 สข.)
ด.ต. จรีะวฒัน์  ชัยพฒัน์ สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 สข.)
ด.ต. นิทัศ   โพธิ์ทอง สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 สข.)
ด.ต. บุญช่วย   นพรัตน์ สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 สข.)
ด.ต. นิติพงศ์    ต้ิงมุข สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 สข.)
ด.ต. สุชีพ   ด าทอง สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 สข.)
ส.ต.ต. รุ่งโรจน์   นพภาศรี สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 สข.)
ส.ต.ต. ขตัติยะ    นวลแกว้ สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 สข.)
พ.ต.ท. ชยเดช    มิง่รักษาธนา สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 ยล.)
ร.ต.ท. ก าพล   พรพพิฒัน์ สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 ยล.)
ร.ต.ท. ธนากร   แกว้มาก สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 ยล.)
ร.ต.ท. อาซิส   มาสามา สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 ยล.)
ร.ต.ท. นิรวตัร    ป.ปาน สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 ยล.)
ร.ต.ต. สุชาติ    ศรียาเทพ สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 ยล.)
ด.ต. สุวทิย ์  จนัทะนาขา่ สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 ยล.)
ด.ต. อภสิิทธิ์   สิตะพงศ์ สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 ยล.)
จ.ส.ต.หญิง ณิชานันท์  เหมกลุ สส. ฝสส.7 สส.(ศบส.9 ยล.)
พ.ต.ท. ทว ิ   ประทุมทาน สส. กพถ.สส.
พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์   ด้วงแพง สส. กพถ.สส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. วโิรจน์   ดอกล าเจยีก สส. กพถ.สส.
พ.ต.ท.หญิง ดวงสมร   โสภณธาดา สส. กพถ.สส.
พ.ต.ต. สัณฑิชัย    ลองพชิัย สส. กพถ.สส.
พ.ต.ต.หญิง  บุปผา   นิลมณี สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท. เจษฎา    เจริญเกยีรติตรัย สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท. สุนัย    เนสะและ สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท. อเุทน    รักษาคุณ สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท. ธนัชพงศ์  หลีจว้น สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท. พนากร    สุคชเดช สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท. อภลัิกษณ์   สิงครุธ สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท.หญิง  รัลยา    ทัดภธูร สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท.หญิง รวรีรณ   สุขล้ า สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท. สิทธพิงษ์    เมฆวงศา สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท. ธนากร   ชโนวรรณ สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท. พยาน   นุชธสิาร สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท. อมรศักด์ิ    มดแสง สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท. ธรียทุธ   พอสม สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท. สราวฒิุ   วใิจค า สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท. กฤษฎา    นนท์แกว้ สส. กพถ.สส.
ร.ต.ท. ดิเรก    ทองร้อยยิ่ง สส. กพถ.สส.
ร.ต.ต. อทิธพิล   รัศมีวฑิิต สส. กพถ.สส.
วา่ที ่ร.ต.ต. อนวชั    เสริมชีพ สส. กพถ.สส.
ด.ต. ชัยรัฐ   เพง่ไพฑูรย์ สส. กพถ.สส.
จ.ส.ต. นพพล   แกว้มี สส. กพถ.สส.
ส.ต.ต. ฐนิศร์   ร่มเงิน สส. กพถ.สส.
ส.ต.ต. นันทนคร    บุรี สส. กพถ.สส.
ส.ต.ต. ณัฐพล    องิบุญ สส. กพถ.สส.
ส.ต.ต. อ านาจ    ธรรมกนัทะ สส. กพถ.สส.
ส.ต.ต. สมเกยีรต์ิ    รัตนพนัธ์ สส. กพถ.สส.
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์    สุทธอิาคาร สส. กพถ.สส.
ส.ต.ต. ปิยะพงค์   ฟา้แลบ สส. กพถ.สส.
ส.ต.ต. สมเกยีรติ   ลือไกร สส. กพถ.สส.
ส.ต.ต. วนัชัย   พมิพง์าม สส. กพถ.สส.
พ.ต.อ.หญิง  ขนิษฐา   วรีวธัน์วณิชย์ สส. กวท.สส.
พ.ต.ท. อศิัวนิ    วงศ์บัวเจริญ สส. กวท.สส.
พ.ต.ท.หญิง ฉตัร์รว ี   ศิวฒัน์ธญัโชติ สส. กวท.สส.
พ.ต.ท. ณัฐวฒิุ    ฝ้ันมงคล สส. กวท.สส.
ร.ต.อ.หญิง  นงนุช  ลาภเกนิ สส. กวท.สส.
ร.ต.ท.หญิง จติรตรา    เกตุปลี สส. กวท.สส.
ร.ต.ท. อนันต์   ชูตินันท์ สส. กวท.สส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สยาม  ขาวเรือง สส. กวท.สส.
ร.ต.ท. สวสั   ดอนปิน่ไพร สส. กวท.สส.
ส.ต.ต. ชูเกยีรติ   ระบือสันเฑียะ สส. กวท.สส.
ส.ต.ต. ผลชัย   กิ่งพวง สส. กวท.สส.
ส.ต.ต. ปรัชญา    เกษบัวขาว สส. กวท.สส.
พล.ต.ต. สุนทร    เฉลิมเกยีรติ บก.สสท. -
พ.ต.อ. พ.ต.อ.อรรถพล   เฉลิมศรี บก.สสท. กลุ่มงานวจิยัพฒันาฯ
พ.ต.อ.หญิง สายฝน    สุกญัจนาถ บก.สสท. กลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะหฯ์
พ.ต.อ. กอ้งกฤดาคม   กติติถริะพงษ์ บก.สสท. กลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะหฯ์
พ.ต.ท. พชิิต   คงพทิักษ์ บก.สสท. กลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะหฯ์
พ.ต.ท. วรีศักด์ิ   ขจรศรีเพชร บก.สสท. ฝอ.บก.สสท.
พ.ต.ท. พรชัย    โฆษิตสุรังคกลุ บก.สสท. กลุ่มงานอนิเทอร์เน็ต
พ.ต.ท. ธรรม์พร   กาญจนาภา บก.สสท. กลุ่มงานวจิยัพฒันาฯ
พ.ต.ท.หญิง  สุภทัรา   ชัยรัตน์ บก.สสท. กลุ่มงานวจิยัพฒันาฯ
พ.ต.ท. กฤษณพร   ทัพทวี บก.สสท. กลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะหฯ์
พ.ต.ท. ชนวฒัน์   พดัวจิติร บก.สสท. กลุ่มงานวจิยัพฒันาฯ
พ.ต.ท.หญิง ณัฐศิริ   มณีรัตน์ บก.สสท. กลุ่มงานวจิยัพฒันาฯ
พ.ต.ต. วรีวฒัน์   สีพนัธโ์คตร์ บก.สสท. กลุ่มงานวจิยัพฒันาฯ
พ.ต.ท.หญิง หญิง มนชนก    จ ารูญโรจน์ บก.สสท. กลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะหฯ์
พ.ต.ต. วรรณสิงหฐ์   ทับทิมธงไชย บก.สสท. กลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะหฯ์
ร.ต.ท.หญิง เพญ็ศิริ  ทองลับแลง บก.สสท. ฝอ.บก.สสท.
ร.ต.ท.หญิง  ปิยาอร   เพชรอาวธุ บก.สสท. ฝอ.บก.สสท.
ร.ต.ท. สราวธุ   พวงทอง บก.สสท. กลุ่มงานอนิเทอร์เน็ต
ร.ต.ท. ปิยมิตร    ศรีหะรัญ บก.สสท. กลุ่มงานอนิเทอร์เน็ต
ร.ต.ท. เทียนชัย    เขม็งาม บก.สสท. กลุ่มงานอนิเทอร์เน็ต
ร.ต.ท.หญิง หนึง่ฤทัย   นันทพานิช บก.สสท. กลุ่มงานอนิเทอร์เน็ต
ร.ต.ท. นพปฎล    ชะฎลิ บก.สสท. กลุ่มงานวจิยัพฒันาฯ
ร.ต.ท. บดินทร์    แสงสิทธิ์ศักด์ิ บก.สสท. กลุ่มงานวจิยัพฒันาฯ
ร.ต.ท. เจนวทิย ์   วจิติต์พนัธ์ บก.สสท. กลุ่มงานวจิยัพฒันาฯ
ร.ต.ท. พงษ์เมธสั    ภมูิภทัรสวสัด์ิ บก.สสท. กลุ่มงานวจิยัพฒันาฯ
ร.ต.ท. วงศ์ยศ    เกดิศรี บก.สสท. กลุ่มงานวจิยัพฒันาฯ
ร.ต.ท. พรเสกข ์   เชาวสันต์ บก.สสท. กลุ่มงานวจิยัพฒันาฯ
ร.ต.ท. จกัรธร   เลาหภชาติชัย บก.สสท. กลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะหฯ์
ร.ต.ท. ภทัรพงศ์   ศรีสวสัด์ิ บก.สสท. กลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะหฯ์
ร.ต.ท. จรัญญู   เครือแวงมนต์ บก.สสท. กลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะหฯ์
ร.ต.ต. ธรรมชาติ   ด ารงจกัษ์ บก.สสท. กลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะหฯ์
ร.ต.ต. ปฏญิญา    เมืองมา บก.สสท. กลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะหฯ์
ด.ต.หญิง จงกลนี    เดชะปัญญา บก.สสท. กลุ่มงานอนิเทอร์เน็ต
ส.ต.อ. อ าพล    ปาทอง บก.สสท. ฝอ.บก.สสท.
ส.ต.อ. รัตนชัย    กลางประพนัธ์ บก.สสท. กลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะหฯ์
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ส.ต.อ.หญิง เจนจริา    เขยีวงาม บก.สสท. กลุ่มงานวจิยัพฒันาฯ
ส.ต.ต. พพิฒัน์พงษ์   อนิยก บก.สสท. ฝอ.บก.สสท.
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ   สมัครการ บก.สสท. บก.สสท.
ส.ต.ต.หญิง ขวญัชนก   ศรีระบาย บก.สสท. ฝอ.บก.สสท.
ส.ต.ต.หญิง ยวุดี   ประสารศรี บก.สสท. ฝอ.บก.สสท.
ส.ต.ต. พพิฒัน์    กงัวาฬเดช บก.สสท. กลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะหฯ์
ส.ต.ต. ปิยะณัฐ  รัตนเพยีร บก.สสท. กลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะหฯ์
พล.ต.ต. สมัคร   เสียงเลิศ ศทก. -
พ.ต.อ. จารุวตัร   วทุราพงษ์วฒันา ศทก. กลุ่มงานบริหารจดัการระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์

พ.ต.อ. อษัฎางค์   ม่วงศรี ศทก. กลุ่มงานบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล
พ.ต.อ. จริวชัร   ไชยโย ศทก. ฝ่ายอ านวยการ ศทก.
พ.ต.อ. พนัเลิศ   พฒันาดี ศทก. กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือประสมเพื่อการบริหาร

พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ  ขาวดี ศทก. กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ

พ.ต.ท. อกัษร    เพลิงเทียน ศทก. กลุ่มงานบริหารจดัการระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์

พ.ต.ท.หญิง สุพฒันา   สุนทรอภชิาต ศทก. กลุ่มงานบริหารจดัการระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์

พ.ต.ท. ยติุธรรม   มหานิล ศทก. ฝ่ายอ านวยการ ศทก.
พ.ต.ท. ภานุภณ  ราชวงศ์ ศทก. ฝ่ายอ านวยการ ศทก.
พ.ต.ต. กมัพล   พงษ์แสงศรี ศทก. กลุ่มงานบริหารจดัการระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์

พ.ต.ต. โชค   ล่ิมสกลุ ศทก. กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือประสมเพื่อการบริหาร

ร.ต.อ. ธนกจิ   ข าล้วน ศทก. ฝ่ายอ านวยการ ศทก.
ร.ต.ท. พนิิจ  กองแกว้ ศทก. กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ร.ต.ท. ชารีฟ   มะมิง ศทก. กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ร.ต.อ. เกื้อกลู   ศรีสุขโข ศทก. กลุ่มงานบริหารจดัการระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ร.ต.ท. ชัยณรงค์  เอง่ฉว้น ศทก. กลุ่มงานบริหารจดัการระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ร.ต.ท. จรัิฎฐธรณ์   จติศิริ ศทก. กลุ่มงานบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล
ร.ต.ท. ขจรศักด์ิ  ศรีปัญญา ศทก. กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ร.ต.ท. วรกร   ทองสุข ศทก. กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ร.ต.ท. ปานเทพ   ทวโีค ศทก. กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือประสมเพื่อการบริหาร

ร.ต.ท. ภาณุพนัธุ์  สังขพฒัน์ ศทก. กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือประสมเพื่อการบริหาร

ร.ต.ท. สันติศักด์ิ  สินเธาว์ ศทก. กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือประสมเพื่อการบริหาร

ร.ต.ท. ยศวรรธก์  วงษ์จนัทร์ ศทก. กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือประสมเพื่อการบริหาร

ร.ต.ท.หญิง  ชุติมา หล้าจนัทรา ศทก. กลุ่มงานบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล
ร.ต.ท.หญิง  นพวรรณ    จนัทร์เดช ศทก. กลุ่มงานบริหารจดัการระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ร.ต.ท. ธรีวฒัน์   ธนัครสมบัติ ศทก. กลุ่มงานระบบเครือขา่ย
ร.ต.ท. รว ิ  ทองปาน ศทก. กลุ่มงานฐานขอ้มูล
ร.ต.ท. ธนบูรณ์   กมลรัตนกลุ ศทก. กลุ่มงานฐานขอ้มูล
ร.ต.ต. ชุมพล  นโนนชัย ศทก. กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือประสมเพื่อการบริหาร

ร.ต.ต. ณัฐชา บุญยรัตน์ ศทก. กลุ่มงานบริหารจดัการระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ร.ต.ท.หญิง  ดารณี  สาริกะวณิช ศทก. กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือประสมเพื่อการบริหาร

วา่ที ่ร.ต.ท. ธรานภ  สายหรุ่น ศทก. กลุ่มงานบริหารจดัการระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์
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ด.ต.หญิง  ประทุมพร   ประศรีศิลป์สกลุ ศทก. กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ด.ต.หญิง  เครือวลัย์  ธานินทร์พงศ์ ศทก. กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือประสมเพื่อการบริหาร

ส.ต.ต.หญิง  จดิาภา  เพชรแยม้ ศทก. กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือประสมเพื่อการบริหาร

จ.ส.ต.หญิง ลลนา  ทองแกมแกว้ ศทก. กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือประสมเพื่อการบริหาร

จ.ส.ต. ประสาน   แสนค า ศทก. ศทก.
ส.ต.อ. ธรีวฒัน์  ศรีสมุทร ศทก. ฝ่ายอ านวยการ ศทก.
ส.ต.ต. ธณัฐพงศ์  จ าปาทอง ศทก. ฝ่ายอ านวยการ ศทก.
ส.ต.ต.หญิง แพรพลิาส   ศรีค า ศทก. ฝ่ายอ านวยการ ศทก.
พล.ต.ท. สมบูรณ์ ตันตระกลู รพ.ตร.
พล.ต.ต. ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ รพ.ตร.
พล.ต.ต. วฑูิรย์ นิติวรางกรู รพ.ตร.
พล.ต.ต. วชัรพงษ์ ศิวเวชช รพ.ตร.
พล.ต.ต. กติติพงษ์ สุวธันเดชา รพ.ตร.
พล.ต.ต.หญิง ณุตตมา ชวาลเวชกลุ รพ.ตร.
พ.ต.อ. โชคชัย เกษมไพบูลยสุ์ข รพ.ตร.
พ.ต.อ.หญิง นัทธมน แสนยนิดี รพ.ตร.
พ.ต.ท. พรรณชาติ อดุมพรรษา รพ.ตร.
พ.ต.ท. สมพงษ์ สาธติพเิคราะห์ รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง หทัยชนก บุญญฤทธิ์ รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง ดารารัตน์ หงษ์ทอง รพ.ตร.
ร.ต.อ.หญิง เนติกาญจน์ เปาโสภา รพ.ตร.
ร.ต.ต.หญิง ศรีสกลุ นันทะยาวงศ์ รพ.ตร.
จ.ส.ต. ศราวธุ บัตรมาตย์ รพ.ตร.
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ มดแสง รพ.ตร.
ส.ต.ต.หญิง ภคัชัญญา มงคล รพ.ตร.
พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา นาคเกดิ อก.รพ.ตร.
พ.ต.อ.หญิง จารุณี ถมสุวรรณ อก.รพ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง จฑุาทิพย์ สุวภาพ อก.รพ.ตร.
ด.ต. ถาวร เกยีรติโพธิ์ อก.รพ.ตร.
ด.ต.หญิง ปราณี อาริยะ อก.รพ.ตร.
พล.ต.ต. พรชัย สุธรีคุณ นต.รพ.ตร.
พ.ต.อ. จ าเริญ ลุสวสัด์ิ นต.รพ.ตร.
พ.ต.อ. ฉตัรชัย ค าวลัิย นต.รพ.ตร.
พ.ต.อ. วรุิฬห์ ศุภสิงหศิ์ริปรีชา นต.รพ.ตร.
พ.ต.อ. สุพไิชย ล่ิมศิวะวงศ์ นต.รพ.ตร.
พ.ต.อ. ปกรณ์ วะศินรัตน์ นต.รพ.ตร.
พ.ต.อ. วรัิช เทีย่วมาพบสุข นต.รพ.ตร.
พ.ต.ท. สันต์ธร โตไทยะ นต.รพ.ตร.
พ.ต.ท. สรยทุธ ปุสสะ นต.รพ.ตร.
พ.ต.ท. นพรัตน์ จติุรัตนะ นต.รพ.ตร.
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พ.ต.ท. พรีะพฒัน์ ลาภลมูล นต.รพ.ตร.
พ.ต.ท. ชุมกฤษฎิ์ โวหาร นต.รพ.ตร.
พ.ต.ท. วชิรวชิญ์ ต้ังธนานุวฒัน์ นต.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง ภทัรพร ชดช้อย นต.รพ.ตร.
พ.ต.ท. รพพีงศ์ ดีนวลพะเนาว์ นต.รพ.ตร.
พ.ต.ท. จรีะพนัธุ์ สุขสวสัด์ิวงษ์ นต.รพ.ตร.
พ.ต.ต. ภาวพนัธน์ ดุลยพฤกษ์ นต.รพ.ตร.
พ.ต.ต.หญิง ภทัรมณ ยงพานิช นต.รพ.ตร.
ร.ต.อ.หญิง น้ าทิพย์ สรรพสุข นต.รพ.ตร.
ร.ต.อ.หญิง อรทัย กฤษณานุวฒัน์ นต.รพ.ตร.
ร.ต.อ.หญิง สายธาร สุขเกษม นต.รพ.ตร.
ร.ต.อ.หญิง ยสุดามา ชัยมาด นต.รพ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง ยวุนุช พงศ์วกิรานต์ นต.รพ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง ธนิดา วงศ์อาษา นต.รพ.ตร.
ร.ต.ท. สิรภพ ใจโพธิ์ นต.รพ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง พรีเพชร สุดเขยีว นต.รพ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง ชนม์ปวณ์ี ชนะสิทธิ์ นต.รพ.ตร.
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ขนัละ นต.รพ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง อภชิญา ธงศรี นต.รพ.ตร.
ร.ต.ท. ธรนิศ ศิลปเสวต นต.รพ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง ศิริประภา มีบัวทอง นต.รพ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง กมลนันธ์ บัวแกว้ นต.รพ.ตร.
ร.ต.ต. ณัฐภาส สุขคง นต.รพ.ตร.
ด.ต. สมศักด์ิ สิงหแ์กว้ นต.รพ.ตร.
ด.ต. ภทัรชัย โฉมงาม นต.รพ.ตร.
ด.ต. บวรนันท์ อปุมาอ่ า นต.รพ.ตร.
ด.ต. ไพโรจน์ ทัพขวา นต.รพ.ตร.
ด.ต. ทวชีัย โฮมลคร นต.รพ.ตร.
ด.ต. โกเมธ ทุมรินทร์ นต.รพ.ตร.
ด.ต. วนัชัย เสมทรัพย์ นต.รพ.ตร.
ด.ต. ประชารักษ์ สุขพลู นต.รพ.ตร.
ด.ต. สุขสันต์ บุญจ ารัส นต.รพ.ตร.
ด.ต. รุ่งทิวา สีเทา นต.รพ.ตร.
ด.ต. สามารถ โพธิ์พฒัน์ นต.รพ.ตร.
ด.ต. บุญสวน น้อยหลุบเลา นต.รพ.ตร.
ด.ต. สนิทร์ ศรีกอง นต.รพ.ตร.
ด.ต. วรีะศักด์ิ ไชยธงรัตน์ นต.รพ.ตร.
ด.ต. ธวชั พรมภกัดี นต.รพ.ตร.
ด.ต. ธานินท์ เนือ้นิม่ นต.รพ.ตร.
ด.ต. วนัเฉลิม วสุิงเร นต.รพ.ตร.
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ด.ต. อมรฤทธิ์ บุญพรหมออ่น นต.รพ.ตร.
ด.ต. เกษม กราบคุณ นต.รพ.ตร.
ด.ต.หญิง พชิยา ชะโนวรรณ นต.รพ.ตร.
ด.ต. มนตรี ปึงโฆษิต นต.รพ.ตร.
ด.ต. ละพนิ นาสมทรง นต.รพ.ตร.
ด.ต. พรชัย แกล้วทะนงค์ นต.รพ.ตร.
ด.ต. บุญสืบธ์ กล่ าเทศ นต.รพ.ตร.
ด.ต. เจษฎา กิ่งแกน่แกว้ นต.รพ.ตร.
ด.ต. จรีชัย ลิงลม นต.รพ.ตร.
จ.ส.ต. อดุล สวา่งเดือน นต.รพ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง จริยา พจนเสนี นต.รพ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง ณัชชา ชาญเจริญ นต.รพ.ตร.
ส.ต.ต.หญิง ธดิารัตน์ สารคะณา นต.รพ.ตร.
ส.ต.ต. นฤดม ไวยอรรถ นต.รพ.ตร.
ส.ต.ต. เพิม่ ภมูาศ นต.รพ.ตร.
พ.ต.อ.หญิง นงเยาว์ สมพทิยานุรักษ์ วพ.รพ.ตร.
พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ วพ.รพ.ตร.
พ.ต.อ. วราวธุ เจยีมสุข วพ.รพ.ตร.
พ.ต.อ.หญิง กานดามณี พานแสง วพ.รพ.ตร.
พ.ต.อ.หญิง สุรัมภา รอดมณี วพ.รพ.ตร.
พ.ต.อ.หญิง สุมาลี วาจาสิทธศิิลป์ วพ.รพ.ตร.
พ.ต.ท. สุรชัย แกว้พกิลุ วพ.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง กานดา สุขมาก วพ.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง สุภาพร สุขมาก วพ.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง จริะพชัร์ หวงัสุข วพ.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง กญัญา ทองแดง วพ.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ฮากมิ วพ.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง รจนาถ หอมดี วพ.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง นวพรรษ สีมารักษ์ วพ.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง กญัญ์ชิสา สุนทรมาลัย วพ.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง สมสุข ภาณุรัตน์ วพ.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง วถิี ธรุะธรรม วพ.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง สิวาภรณ์ เจริญวงค์ วพ.รพ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง สะสม ยิ้มประไพ วพ.รพ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง นิสากร นามโคตร วพ.รพ.ตร.
ร.ต.ต. จกัรพงศ์ กติติถริกลุ วพ.รพ.ตร.
ด.ต.หญิง นิตยา ชามทอง วพ.รพ.ตร.
ด.ต.หญิง เพยีงใจ บุญทอง วพ.รพ.ตร.
ส.ต.ต.หญิง สุทธวิรรณ พนัธุ์กติิยะ วพ.รพ.ตร.
ส.ต.ต.หญิง พมิพชิญา หญ้างวงช้าง วพ.รพ.ตร.
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พ.ต.ท. เชาวลิต พทิักษ์วงศ์ นย.รพ.ตร.
ด.ต.หญิง พศิมัย คุ่ยเบีย้ว นย.รพ.ตร.
ด.ต. กฤติเดช โคตรประทุม นย.รพ.ตร.
ด.ต.หญิง ยศยา จอ้ยบ ารุง นย.รพ.ตร.
ด.ต.หญิง รัตนาภรณ์ ชัยโยบัว นย.รพ.ตร.
พล.ต.ต. สมชัย ตรีมธรุกลุ ดร.รพ.ตร.
พ.ต.อ.หญิง ชุลีรัตน์ สงคศิริ ดร.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง อไุรวลัย์ โกเสนตอ ดร.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง สุจนิดา รักษ์ฉมิพลี ดร.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง นพวรรณ เอี่ยมสุพรรณ ดร.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ คุ้มพร้อม ดร.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง ฉนัทนา เทีย่งใจ ดร.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง วดี ศรีสุภา ดร.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง ญาณิกา โตค านุช ดร.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง สิริลักษณ์ วสิิฐศิริกลุ ดร.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง ศิริภรณ์ กาญจนมุสิก ดร.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง ภชัราพร เกยงค์ ดร.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง จนัทนา จนัมะโน ดร.รพ.ตร.
ร.ต.อ.หญิง วลัลดา พุม่ไพศาลชัย ดร.รพ.ตร.
ร.ต.ท. กติติเดช สิงหธ์นะ ดร.รพ.ตร.
ร.ต.ท. อาทิตย์ อาภานันโท ดร.รพ.ตร.
ด.ต. เชิดชูพงษ์ กาญจนมุสิก ดร.รพ.ตร.
ด.ต. ธวชัชัย ธรีนิชสัจกลุ ดร.รพ.ตร.
ด.ต.หญิง ณัฐชา ถนอมจติต์ ดร.รพ.ตร.
ด.ต. นนทเขตต์ สังขว์ร ดร.รพ.ตร.
ด.ต.หญิง บัวบาน ไม้คต ดร.รพ.ตร.
ส.ต.ต. ชัชวาล อนิโต ดร.รพ.ตร.
ส.ต.ต.หญิง จนัทร์สุดา ถาแกว้ ดร.รพ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง สมสกลุ บุญถนอม กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู
พ.ต.ท. โชคชัย เหล่าอารยะ กลุ่มงานศูนยส่์งกลับฯ
พ.ต.ท.หญิง ปราณี อนิทร์ทรียว์งศ์ กลุ่มงานศูนยส่์งกลับฯ
พ.ต.ท.หญิง ภคัดิษย์ กะรัต กลุ่มงานศูนยส่์งกลับฯ
ร.ต.อ.หญิง ลัดดา แกว้ทองหล่อ กลุ่มงานศูนยส่์งกลับฯ
ร.ต.อ.หญิง มณีรัตน์ ชัชวาลย์ กลุ่มงานศูนยส่์งกลับฯ
ร.ต.ท.หญิง ยศยา หล่อหลอม กลุ่มงานศูนยส่์งกลับฯ
ร.ต.ท. เสน่ห์ ศิริจนัทร์ กลุ่มงานศูนยส่์งกลับฯ
ร.ต.ท.หญิง พชัระพรรณ มีสิทธิ์ กลุ่มงานศูนยส่์งกลับฯ
จ.ส.ต. อชุุกร ชุมมิง่ กลุ่มงานศูนยส่์งกลับฯ
ส.ต.อ.หญิง ขนิษฐา เวณุผล กลุ่มงานศูนยส่์งกลับฯ
ส.ต.ต.หญิง วราภรณ์ เกดิบุญมา กลุ่มงานศูนยส่์งกลับฯ
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ส.ต.ต. เสกสรร ศิลป์ฟกัฟมู กลุ่มงานศูนยส่์งกลับฯ
พ.ต.อ. บุณยรัสน์ พกุกะเวส กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
พ.ต.ต. อคัรภพ ต้ังส าเริงวงศ์ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
ร.ต.อ.หญิง พลอยแกว้ ตัณฑ์แสงงาม กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
ร.ต.อ.หญิง อภชิญา แสงกาญจนวนิช กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
ร.ต.ท. สรัล ต้ังส าเริงวงศ์ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
ร.ต.ต.หญิง ณัฏฐ์อาภา กลุกนกวรรณ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
พ.ต.อ. สุพล จงพาณิชยก์ลุธร กลุ่มงานจติเวชฯ
พ.ต.อ. วนิัย ธงชัย กลุ่มงานจติเวชฯ
พ.ต.อ.หญิง ผุสดี เหมคุณากร กลุ่มงานจติเวชฯ
พ.ต.ท.หญิง อญัชุลี ธรีะวงศ์ไพศาล กลุ่มงานจติเวชฯ
พ.ต.ท.หญิง ดลนภา รัตนากร กลุ่มงานจติเวชฯ
ร.ต.ท. สิทธพ์สุิทธิ์ บุญจนัทร์ กลุ่มงานจติเวชฯ
ร.ต.ท. พลิทธิ์ วทิยาพงษ์ กลุ่มงานจติเวชฯ
พ.ต.อ.หญิง นิรมล ปัณฑวนันท์ กลุ่มงานรังสีวทิยา
พ.ต.อ.หญิง เกศนี ปัญญาวงศ์สถาพร กลุ่มงานรังสีวทิยา
พ.ต.ท.หญิง ศิราภรณ์ อทิธยิาวฒิุ กลุ่มงานรังสีวทิยา
พ.ต.ต. พษิณุรักษ์ อนิละคร กลุ่มงานรังสีวทิยา
พ.ต.ต.หญิง แกว้ตา ฤกษ์รัตนวราพร กลุ่มงานรังสีวทิยา
ร.ต.ท.หญิง เอมอร ธปูเทียนรัตน์ กลุ่มงานรังสีวทิยา
ร.ต.ท.หญิง ปณิดา ล่ิมสุวรรณ์ กลุ่มงานรังสีวทิยา
ร.ต.ท. ธรีะพนัธ์ แสงฉวี กลุ่มงานรังสีวทิยา
ร.ต.ท. อาวธุ พมุนวน กลุ่มงานรังสีวทิยา
ร.ต.ต.หญิง กติตน์ฉตัร กา้นจกัร กลุ่มงานรังสีวทิยา
ร.ต.ต.หญิง นิลุบล บัวน้ าออ้ม กลุ่มงานรังสีวทิยา
ส.ต.ต. จรูญชัย ทองสุข กลุ่มงานรังสีวทิยา
ส.ต.ต สถาพร เชี่ยวสิทธไิชย กลุ่มงานรังสีวทิยา
พ.ต.อ. บุรี รัตนสุวรรณ กลุ่มงานทันตกรรม
พ.ต.อ.หญิง วสุ เทพชาตรี กลุ่มงานทันตกรรม
พ.ต.อ. พมิล บ ารุง กลุ่มงานทันตกรรม
ร.ต.อ.หญิง วนัวสิาข์ นามวงษ์ กลุ่มงานทันตกรรม
ร.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ กนัเย กลุ่มงานทันตกรรม
ร.ต.ท. ดิษพงศ์ ยงัเจริญ กลุ่มงานทันตกรรม
ด.ต.หญิง กาญจนา แกว้โพนเพก็ กลุ่มงานทันตกรรม
ส.ต.ต.หญิง วรรณภา มากมี กลุ่มงานทันตกรรม
ส.ต.ต.หญิง ทิพวรรณ สิทธสิาร กลุ่มงานทันตกรรม
พ.ต.ต.หญิง อรรัตน์ นครชัย กลุ่มงานกมุารเวชกรรม
พ.ต.ต. โสภณ พรกลุวไิล กลุ่มงานกมุารเวชกรรม
พ.ต.ต.หญิง วนีัส ตันอารีย์ กลุ่มงานกมุารเวชกรรม
ร.ต.อ. อภวิฒัน์ จนัทร์แสงฟา้ กลุ่มงานกมุารเวชกรรม
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ส.ต.ต.หญิง พรนภสั ชัยบัน กลุ่มงานกมุารเวชกรรม
พ.ต.อ. สามารถ ม่วงศิริ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.อ. สรวฒิุ เหล่ารัตนวรพงษ์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.อ. คเณศ บุญเกษมสันติ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.อ. วชัรินทร์ พภิพมงคล กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.อ. พรีะชัย ด ารงค์วานิช กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.อ. ประดิษฐ ปรีดีพร้อมพนัธุ์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.อ. วโิรจน์ ลาภไพบูลยพ์งศ์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.ท. กติติพงศ์ เศรษฐไกรสิงห์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.ท. ช านาญ เอี่ยมศิริกลุมิตร กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.ท. ขวญัชัย พทิักษ์อโนทัย กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.ท. ธงชัย ธรีะจรรยาภรณ์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.ท. จารุวตัร เวชศิลป์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.ท. พรีพงษ์ ปิยพทิยานันต์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.ต. ชินันดร พธุานานนท์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.ต. ธนวฒัน์ อ าพนัทรัพย์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.ต. อกุฤษฏ์ ฉววีรรณากร กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
ร.ต.อ. พฤทธพินัธ์ แพรกทอง กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
ร.ต.อ. ประเสริฐ วงัสตุรค กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
ร.ต.ท. ถาวร ศิษยนเรนทร์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
ด.ต. นิรัล ตังกวย กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
พ.ต.อ.หญิง เสาวลักษณ์ วงศ์แป้น กลุ่มงานวสัิญญี
พ.ต.ท. สุวฒัน์ ปัญญจสกลุวงศ์ กลุ่มงานวสัิญญี
พ.ต.ท.หญิง พสิมัย ปฏสัิมภทิากลุ กลุ่มงานวสัิญญี
พ.ต.ท.หญิง ศศิกาญจน์ จนัทราพพิฒัน์ กลุ่มงานวสัิญญี
พ.ต.ท.หญิง นัคมน นิม่นวล กลุ่มงานวสัิญญี
พ.ต.ท.หญิง สุธรีา สุมานัส กลุ่มงานวสัิญญี
พ.ต.ท.หญิง มณฑา บุรีเจริญ กลุ่มงานวสัิญญี
พ.ต.ท.หญิง วารุลี ไชยวงศ์ กลุ่มงานวสัิญญี
พ.ต.ท.หญิง หนึง่ฤทัย สุขเกษม กลุ่มงานวสัิญญี
พ.ต.ท.หญิง พรรณชลิตา นิสยนัต์ กลุ่มงานวสัิญญี
พ.ต.ท.หญิง จนิดาพร ลากวงษ์ กลุ่มงานวสัิญญี
พ.ต.ท.หญิง นวนันท์ สรวมศิริ กลุ่มงานวสัิญญี
พ.ต.ท.หญิง นภาพร บัวผัน กลุ่มงานวสัิญญี
พ.ต.ต. ธรียทุธ อนิทปัญญ์ กลุ่มงานวสัิญญี
ร.ต.อ.หญิง ปภาวรินทร ณัฏฐภทัรกานต์ กลุ่มงานวสัิญญี
พ.ต.ท.หญิง ศิริมา ชวะโนทัย กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
ร.ต.ต. อศิเรศ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
ส.ต.ต. ศิรินภา กมลรัตน์ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
พ.ต.ท. อ านาจ กล่ าเอม กลุ่มงานชีวเคมี
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ร.ต.อ. วศิิษฏ์ ออ่นเรือง กลุ่มงานชีวเคมี
ร.ต.อ. กติติพงษ์ สงวนวงศ์ กลุ่มงานชีวเคมี
ร.ต.อ. เฉลิมพล เนียมหอม กลุ่มงานชีวเคมี
ร.ต.ท.หญิง อรัญญา ศิริอฐั กลุ่มงานชีวเคมี
ร.ต.ต. วชัรพงษ์ แซกรัมย์ กลุ่มงานชีวเคมี
พ.ต.อ. เชาวรัช สมแกว้ กลุ่มงาน ตา
พ.ต.อ. อนุสรณ์ รัตนพาณิชยก์จิ กลุ่มงาน ตา
พ.ต.อ. สรรเพช็ญ์ บุณยวณิชย์ กลุ่มงาน ตา
พ.ต.อ. กฤษณะ พงศกรกลุ กลุ่มงาน ตา
ร.ต.ท. กติิศักด์ิ รอดวมิุต กลุ่มงาน ตา
ร.ต.ท.หญิง ปรียทรรศน์ ศุขโรจน์ กลุ่มงาน ตา
ส.ต.ต. อภชิาติ ล้วนแกว้ กลุ่มงาน ตา
พ.ต.อ.หญิง มุกดา เจรจาปรีดี กลุ่มงาน ห ูคอ จมูก
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ เจมิจ ารูญ กลุ่มงาน ห ูคอ จมูก
พ.ต.ต.หญิง สุภาภรณ์ บุญชิต กลุ่มงาน ห ูคอ จมูก
ร.ต.อ.หญิง จนัทิมา ชัฏไพศาล กลุ่มงาน ห ูคอ จมูก
ร.ต.ต.หญิง ณิชรัตน์ ศรีเกนิ กลุ่มงาน ห ูคอ จมูก
ส.ต.อ.หญิง จารุวรรณ์ สวนน้อย กลุ่มงาน ห ูคอ จมูก
ส.ต.ต.หญิง มัทธนาพร ชูมงคล กลุ่มงาน ห ูคอ จมูก
พ.ต.ท. สุรชัย จนัทะวารีย์ กลุ่มงานพยาธวิทิยา
พ.ต.ท.หญิง กติินภา นภากร กลุ่มงานพยาธวิทิยา
พ.ต.ท. เอกสิทธิ์ หงส์แกว้ กลุ่มงานพยาธวิทิยา
พ.ต.ต.หญิง ปิยะรัตน์ เลิศตระกลู กลุ่มงานพยาธวิทิยา
ร.ต.อ.หญิง นพรัตน์ ธมิากลุ กลุ่มงานพยาธวิทิยา
ร.ต.อ.หญิง ศุภรดา องิคนันท์ กลุ่มงานพยาธวิทิยา
ร.ต.ท. นเรศ สาวะจนัทร์ กลุ่มงานพยาธวิทิยา
ร.ต.ท. สันติ พนัประสิทธิ์ กลุ่มงานพยาธวิทิยา
พ.ต.อ. เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
พ.ต.อ. แดน สุวรรณะรุจิ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
พ.ต.ท. เกริกกมล แยม้ประยรู กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
พ.ต.ท.หญิง จารุณี ทิพยพ์ญาชัย กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
พ.ต.ท. กฤษฎา ตันติไพบูลยว์งศ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
พ.ต.ต. ธนพงษ์ วรีะประเสริฐศักด์ิ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
พ.ต.ต.หญิง รัชณัน ชิณกลุกจินิวฒัน์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
พ.ต.ท.หญิง ธารทิพย์ คงคาทอง กลุ่มงานเภสัชกรรม
พ.ต.ท.หญิง อลิศรา แสงวรุิณ กลุ่มงานเภสัชกรรม
พ.ต.ท. วฒิุนันท์ ช านิยนัต์ กลุ่มงานเภสัชกรรม
ร.ต.อ. ภาคิน กลุศิรโชติ กลุ่มงานเภสัชกรรม
ร.ต.ท. นิมมิต เทียนงามดี กลุ่มงานเภสัชกรรม
ร.ต.ท. ชลอ ตราชู กลุ่มงานเภสัชกรรม
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ร.ต.ท. ณรงค์ เพง็ศรี กลุ่มงานเภสัชกรรม
ด.ต.หญิง สุพนิ สุภารส กลุ่มงานเภสัชกรรม
ด.ต.หญิง นุชจรีย์ เพง็ศรี กลุ่มงานเภสัชกรรม
ด.ต.หญิง ธนวนัต์ เลิศพพิฒัน์กลุ กลุ่มงานเภสัชกรรม
ส.ต.ต.หญิง ปีณภชัล์ แสงราวี กลุ่มงานเภสัชกรรม
พ.ต.อ. สุขสันต์ กอแพร่พงศ์ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
พ.ต.อ.หญิง รววิรรณ เจยีมอนุกลูกจิ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
พ.ต.ท.หญิง อรพนิท์ รัตนพนัธมณี กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
ร.ต.ท.หญิง เทพจงจติ อาวเจนพงษ์ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
ร.ต.ต.หญิง อารมย์ มิง่มงคล กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
พ.ต.อ. อนันต์ สุวรรณเทวะคุปต์ กลุ่มงานศัลยกรรม
พ.ต.อ. พงศ์ธร สุโฆสิต กลุ่มงานศัลยกรรม
พ.ต.อ. ไพบูลย์ เจยีมอนุกลูกจิ กลุ่มงานศัลยกรรม
พ.ต.อ. โสภณรัชต์ สิงหจารุ กลุ่มงานศัลยกรรม
พ.ต.อ. กติติ ชีวะอสิระกลุ กลุ่มงานศัลยกรรม
พ.ต.อ. ณัฏฐพงษ์ กลุสิทธจินิดา กลุ่มงานศัลยกรรม
พ.ต.ท. บัญชา ชีวะอสิระกลุ กลุ่มงานศัลยกรรม
พ.ต.ท. จมุพฏ อรุุพงศา กลุ่มงานศัลยกรรม
พ.ต.ท. ธวชัชัย กล่ินสุคนธ์ กลุ่มงานศัลยกรรม
พ.ต.ต. ขวญัชัย ลาวลัยว์งษ์ กลุ่มงานศัลยกรรม
พ.ต.ต. สุรัติ กติติศุภพร กลุ่มงานศัลยกรรม
พ.ต.ต. ชนะ จงโชคดี กลุ่มงานศัลยกรรม
พ.ต.ต. วรเทพ กจิทวี กลุ่มงานศัลยกรรม
ร.ต.อ. องักรู อนุวงศ์ กลุ่มงานศัลยกรรม
ร.ต.ท. นิรันดร์ ชื่นอารมณ์ กลุ่มงานศัลยกรรม
ร.ต.ท.หญิง ลักษณา ธรรมกลัยา กลุ่มงานศัลยกรรม
ร.ต.ท.หญิง สุภาพร สอดสี กลุ่มงานศัลยกรรม
พ.ต.อ. สุรัตน์ ทรงพานิช กลุ่มงานอายรุกรรม
พ.ต.อ. วรชาติ โมฬีฤกษ์ภมูิ กลุ่มงานอายรุกรรม
พ.ต.อ. อนุรักษ์ เจยีมอนุกลูกจิ กลุ่มงานอายรุกรรม
พ.ต.อ. โสภณ กฤษณะรังสรรค์ กลุ่มงานอายรุกรรม
พ.ต.ต. วสันต์ ซุนเฟือ่ง กลุ่มงานอายรุกรรม
ร.ต.ท.หญิง ยวุา ทุง่อว่น กลุ่มงานโภชนาการ
ส.ต.ต.หญิง มริสา ภานุทัศนาภร กลุ่มงานโภชนาการ
พ.ต.อ. อดิศักด์ิ เมฆาอภรัิกษ์ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายเวชระเบียน
พ.ต.ท. ปริญญา ค าเบ้าเมือง บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายเวชระเบียน
พ.ต.ท.หญิง สวชิญา ตะนะวไิชย บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายเวชระเบียน
พ.ต.ท.หญิง ผกามาศ เครือเนียม บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายเวชระเบียน
พ.ต.ท.หญิง วจิติรา แสนรัตน์ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายเวชระเบียน
ร.ต.อ. ตฤษณะ ดีววิฒัน์ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายเวชระเบียน
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ร.ต.ท.หญิง ดาราพร ทองค า บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายเวชระเบียน
ร.ต.ท. ศุขภฒ สุนนท์ชัย บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายเวชระเบียน
ร.ต.ต. กติติพงศ์ คามะปะใน บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายเวชระเบียน
ด.ต.หญิง ติระภทัร์ ศิลา บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายเวชระเบียน
ส.ต.อ.หญิง รัตนา สีมาวงษ์ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายเวชระเบียน
พ.ต.ท.หญิง ณัชจกัษณ์ บุญศักด์ิเลิศ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายกฎหมายและวนิัย
ร.ต.อ. ด ารงพล คุณานพรัตน์ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายกฎหมายและวนิัย
ร.ต.อ. ธรีพงศ์ ใจอารีรอบ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายกฎหมายและวนิัย
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายกฎหมายและวนิัย
ร.ต.ท. โสภณ สุริยาบุตร บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายกฎหมายและวนิัย
ร.ต.ท. เสริมศักด์ิ สีนวลแกว้ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายกฎหมายและวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ต. ชินเชาว์ เอื้ออารีตระกลู บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายกฎหมายและวนิัย
ด.ต. วฒิุวงศ์ ร่างน้อย บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายกฎหมายและวนิัย
จ.ส.ต. อคัรัช ผ่องบุรุษ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายกฎหมายและวนิัย
พ.ต.ท. สมเนตร์ ดัดใจเทีย่ง บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายซ่อมบ ารุง
พ.ต.ท. สุพจน์ ฉมิม่วง บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายซ่อมบ ารุง
พ.ต.ท. สมศักด์ิ ดวงผุยทอง บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายซ่อมบ ารุง
ร.ต.ต. ลือชัย พนัธา บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายซ่อมบ ารุง
ร.ต.ต.หญิง สุนัตตา โฉมงาม บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายซ่อมบ ารุง
ด.ต. ชัยพร นัทธี บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายซ่อมบ ารุง
จ.ส.ต. สถาพร อนิตานอน บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายซ่อมบ ารุง
ส.ต.อ.หญิง ศรัณยรั์ตน์ สืบสุนทร บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายซ่อมบ ารุง
ส.ต.ต. วฒันพงศ์ ภกัด์ิพล บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายซ่อมบ ารุง
พ.ต.ท. สังเวยีน สิทธเิมือง บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง
พ.ต.ท. จริาเดช ปานแยม้ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง
ร.ต.ท. ต่อเกยีรติ ตุลาธร บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง
ส.ต.ต.หญิง ภาวณีิ เฉลียวศิลป์ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง
พ.ต.ท.หญิง ณัฐกฤตา โพนทอง บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายฝึกอบรม
พ.ต.ท.หญิง ณสุรางค์ ศรีวลัิย บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายฝึกอบรม
ร.ต.ต.หญิง คนึง บุตรพลับ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายฝึกอบรม
ด.ต.หญิง สุภาพร อนิทมุสิก บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายฝึกอบรม
พ.ต.ท.หญิง ขวญัเรือน โพดาพล บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายการเงิน
พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์ เอี่ยมวสันต์ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายการเงิน
พ.ต.ท.หญิง เอกสุปวณ์ี ชาตินักรบ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายการเงิน
พ.ต.ต.หญิง รัชดา หณุฑสุต บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายการเงิน
ร.ต.ท.หญิง อบุลรญา ผุดผ่อง บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายการเงิน
ร.ต.ท.หญิง ภทัรวดี อคัลา บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายการเงิน
ร.ต.ท. อนันต์ ออ่นละมูล บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายการเงิน
ร.ต.ท.หญิง นุชนารถ ไกรวงษา บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายการเงิน
ร.ต.ต.หญิง กนัต์ฐิชรีย์ มณีเกดิ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายการเงิน
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ด.ต.หญิง วมิล โน๊ตชัยยา บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายการเงิน
ด.ต.หญิง ละเอยีด สุมาลี บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายการเงิน
ด.ต.หญิง ศิริรัตน์ เกตุเกษา บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายการเงิน
ด.ต. สานิตย์ สมชุม บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายการเงิน
ส.ต.อ.หญิง พทัธภรณ์ ปุกเสาร์ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายการเงิน
พ.ต.ท.หญิง นิติมา สายสุวรรณ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายงบประมาณ
ร.ต.ท. ฤทัย พรหมมีเดช บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายงบประมาณ
จ.ส.ต.หญิง ชลาลัย อทุัยวตัร บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายงบประมาณ
พ.ต.อ. สาโรช พลพนิิจ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายยทุธศาสตร์
พ.ต.ท.หญิง สุธดิา ตัณฑดิลก บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายยทุธศาสตร์
พ.ต.ท. วงศ์ชญาน์ ศรีสวสัด์ิ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายยทุธศาสตร์
ร.ต.ท. สุวรรณ แป๊ะจตุัรัส บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายยทุธศาสตร์
ร.ต.ท. อทิธศัิกด์ิ หอยตะคุ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายยทุธศาสตร์
ร.ต.ท. รัศมี สหายแกน่ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายยทุธศาสตร์
วา่ที ่ร.ต.ต. สุขสันต์ จลุศักด์ิ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายยทุธศาสตร์
ด.ต. ณัฐวฒิุ อว่มสอาด บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายยทุธศาสตร์
ส.ต.อ.หญิง ศิริพร สมเสนาะ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายยทุธศาสตร์
ส.ต.ท. สานุ คุ้มสกลุ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายยทุธศาสตร์
พ.ต.ท.หญิง เจติยา แสงทน บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายธรุการก าลังพล
พ.ต.ต.หญิง ชลิดา อปุัญญ์ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายธรุการก าลังพล
วา่ที ่พ.ต.ต.หญิง รัชดาภรณ์ กระถนิทอง บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายธรุการก าลังพล
ร.ต.อ.หญิง ประภาศิริ สีน้อย บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายธรุการก าลังพล
ร.ต.ท.หญิง ธดิาพร วงศ์บุญ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายธรุการก าลังพล
ร.ต.ท. ค านึง จลุผดุง บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายธรุการก าลังพล
ร.ต.ท.หญิง สุวลักษ์ ศรีชื่น บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายธรุการก าลังพล
ร.ต.ท. ธรีะพงค์ แกว้หนองเสม็ด บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายธรุการก าลังพล
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ ภสีูฤทธิ์ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายธรุการก าลังพล
ด.ต. ขจรศักด์ิ วงศ์พฒัน์ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายธรุการก าลังพล
ส.ต.ต. ฐิติพงษ์ กาญจนวงศ์ บก.อก.รพ.ตร. ฝ่ายธรุการก าลังพล
พล.ต.ต.หญิง สิริพร วทิยานุกลู กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.อ.หญิง รมยช์ลี พนูประสิทธิ์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.อ.หญิง นงเยาว์ เอยีดเสน กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.อ.หญิง วรรณี เจริญรักษ์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.อ.หญิง ศรีวณิา สุทธธินกลู กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.อ.หญิง วณีา กล่ินระรวย กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.อ.หญิง นรพรรณ อณุหะนันทน์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.อ.หญิง อไุร ปีเ่พราะ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.อ.หญิง ปัทมา พรีะพนัธุ์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.อ.หญิง เกยรู ชื่นสวสัด์ิ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.อ.หญิง อธัยา รุ่งอทุัย กลุ่มงานพยาบาล



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ.หญิง ชิดชไม พยาน้อย กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.อ.หญิง ปรียานุช บุญเฉลิมวเิชียร กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.อ.หญิง นภวรรณ พลพนิิจ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง เนตรดาว พลูจนัทร์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง กิ่งกาญจน์ กฤษณสุวรรณ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง เกษศิริภรณ์ ตุ้มทอง กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง จนัทร์จรัส จนัทร์จารุพงศ์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ชุติมา พุม่ชุมพล กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ ธรีพลอ าพนั กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง จรีาภา กติธารเมธี กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ชมพนูุท ล าใย กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ยพุา ลมมา กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง แสงดาว พฤหสัเสริมสุข กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง พรอารีย์ บุนเทียม กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง จรีรัตน์ นวมะชิติ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ทววีฒันา เชื้อมอญ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ภทัรินทร์ สุขเอี่ยม กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง พณิลดา ไกรวลิาศ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง อติภา ดีล้อม กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ศรีรัตน์ อาภรณ์ศิริพงษ์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ปาณรกลุ บุญประเสริฐ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ปฏมิาพร อร่ามวาณิชย์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ศนิ ส าราญใจ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง พนิดา เงาประเวศ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ณัญญา วกิยานนท์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ยพุนิ สีข า กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง แพรวพรรณ แดงอดุม กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ชัชมน ด ารงรักษ์ธรรม กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง อรนุช รัตนมโนพร กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง สศิธร ปัทมเมธนิ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง สุพนัธณ์า อทุัยวรวทิย์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ลักษณา ศิริกลุ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ศิริพร ปทุมมุขย์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง กรุงศรี เจริญรังษี กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ จนัทคนธุ์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง สุภาวดี ภูเ่จริญ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง นิภาพร มาสวนิช กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ นามจนัทรา กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ภสัส์ศศิญา อยู่สถาพร กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง พรพมิล ปิยะมิตร กลุ่มงานพยาบาล



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท.หญิง สุคนธท์ิพย์ เล้าเต็มแสงทอง กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง สุภาวดี ทองภู กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง สุภาภรณ์ ปล่ังกลาง กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง สารินีย์ ธาราเกล้า กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง นันยา กล้ากสิกจิ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง อรพนิ คงรัตน์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ เพชรงาม กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา ดีกา กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง เอื้อณัฏฐา วทิยาธรีรัตน์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ แสงอรุณ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ถริวรรณ์ ใจจกัร์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง อไุรวรรณ เทียบแกว้ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง เอมอร อาจกล้า กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง มาลี คชรัตน์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง กชกร ถอืสัตย์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ราตรี สังขดิษฐ์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ธญัญา มนต์ศิลป์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง นิลัดดา หาญชนะ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ศศิวมิล เพชรเสน กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง โสภติ บุญสุข กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง จาฏพุจัน์ สวสัดิสาร กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา อทุัยรัตน์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ณภทัร พมิพส์กลุ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง สรินยาพร เหลาดวงดี กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง บุษยมาส เปล่งปล่ัง กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง เสาวลักษณ์ อริยะดิบ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง บุษบา วฒันจ านงค์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง กมลชนก สกลรักษ์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง มทีรา อานุภาพบุญ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ชนิดา ฉตัรภมูิ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ธนัยนันท์ เหล่าฤทธิ์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ธญัญาภรณ์ ธรรมวาสี กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ธนันต์ภทั จรัีตนชินบุตร์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง เจยีมรัตน์ โกสุข กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง วรัญรดา เกศสาลี กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง กณัฑิมา อยู่รวม กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ปาณิศา ค านวณผล กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง พชัรี ดุกสุขแกว้ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ดลศิริ ไชยพรรณา กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ธนพร รัตนาธรรมวฒัน์ กลุ่มงานพยาบาล



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท.หญิง สุกญัญา วอ่งวณิชชากร กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง กมลณิชา รัตนถติะกลุ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง สุรียรั์ตน์ สาระรัตน์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท. เรวตั พมิพจ์นัทร์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง นลินรัตน์ ทองเสถยีร กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง วชิราภรณ์ กติติสุนทราภรณ์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ชิติพร ซอโฉม กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง อรวไิล ทองดอนเมือง กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง เบญจมาศ สุทธวิฒิุ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ปฐมา ทักษิณานันท์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง สิริธร พรหมดี กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง รุจริา จงศุภวศิาลกจิ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง อมลวรรณ ทิพยธ์นาเดช กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง อสัมารา บางต่าย กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ไพรินทร์ ยิ้มนาโพธิ์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ชูแผ้ว กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ชุติมา คนคล่อง กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง สุรัตน์ การะเกตุ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ประภสัสร พทุธลา กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง รัชนีพร จนัทร์ชีวะ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ชญานุช คุ้มจนัทึก กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง วรินทร์นิชา วชิญนันทน์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง เบญจพร ช้างส าลี กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง อชรพรรณ ไม้จตุัรัส กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง อารีวรรณ สวา่งธรรมขจร กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง นัทธมน คงธนชัยกาญจน์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ภสัสรัลพร ทมิฬทร กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ฐิตินันท์ เกตกลุวฒัน์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง นุสรา กรมเกล้ียง กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง อภชิญา ลีลาธนางกรู กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ธญัญารักษ์ แสงบุญไทย กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง พชัรี จนัตาวงค์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง วรัิญญา เสนาคม กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง มัธติกา เขม้นเขตวทิย์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ชัญญาภคั ธวุชิตอดุมกลุ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ณัศสรณ์ เปีย่มเมีย้น กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ ปราบหงษ์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง วนัเพญ็ ปรีติยาธร กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ธนพร นาคข าพนัธุ์ กลุ่มงานพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง รัศมี โชติแสงสาคร กลุ่มงานพยาบาล



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ ทับทิม กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง ณัฐณิชา พพีชื กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง สุชาดา แสงสวา่ง กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง จริาภรณ์ มากด า กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง ฉววีรรณ ประนางรอง กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง นฤมล ท านุ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง ประภาศิริ สีน้อย กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง ปล้ืมกมล พลเสน กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ กล่ันมา กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง โชษิตา ศรีนิศากร กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง ประกายมาศ เนตรจนัทร์ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง ภคัหทัย เปียภริมย์ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง กญัญณัช ชูใจ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง วาสนา คมข า กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง เพชรไพลิน ยิ่งยอด กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง อทุุมพร ขาวผ่องอ าไพ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง ขวญัรุ่ง ออ่นละออ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง จารุวรรณ แกว้แดง กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง จรุารัตน์ ไชยศรี กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง พรทิวา ผาพนัธ์ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง สิริมาภรณ์ วธันวสิิต กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง อจัฉรา บ ารุงกลุ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง ชลฤทัย เกดิขมุทอง กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ ศรีจนัทร์ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง ประภสัสร เสาะด้น กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง จนิตนา ค ารัตน์ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง จริาภรณ์ ปล้ืมใจ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง รัตนาภรณ์ ปานรอด กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง ปองทอง เดชศิริพยคัฆ์ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง พชัริญา เศรษฐะ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง ธาริณี เพช็รมณี กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.อ.หญิง พชัรี ยอดสุรพนัธ์ กลุ่มงานพยาบาล
วา่ที ่ร.ต.อ.หญิง ธวลัรัตน์ ขาวสุด กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท. ชวลิต นกอนิทรีย์ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง กญัญพร ศรีแกบ่้าน กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง กนกนาถ หอมชู กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ แซ่โต๊ะ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง ขวญัหทัย บุญแรง กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง นริศรา ศิริสุวรรณ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง นิรัชพร เกดิสุข กลุ่มงานพยาบาล



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.หญิง ปาริชาติ สุใจยา กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง พรรณนิสา กองแกว้ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง พรสวรรค์ สุทธมงคล กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง พสัตาภรณ์ วฒันพมิล กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง ภสัราภรณ์ ไชยวงศ์คต กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง ระววิรรณ์ พรหมสนิท กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง วรรณกร ลายแกว้ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ ผมขาว กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง สาวติรี จนัทร กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง สุชาดา วงศ์ทอง กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง อภษิฎา อาจหาญ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง จติรประภา พยอมใหม่ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง จริารัตน์ รองยาง กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง อภญิญา แดงเนียม กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง ปิยนุช พจิติร กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง โสภดิา ศรีศาสนา กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง อญัธศิา แสนสุข กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง อารยา วรีะพงษ์ กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ท.หญิง วนิดา เทพมณี กลุ่มงานพยาบาล
ร.ต.ต.หญิง กญัญา วุ่นพว้น กลุ่มงานพยาบาล
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง นวภทัร นาคข าพนัธุ์ กลุ่มงานพยาบาล
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง เจตสุภา เดชค าภู กลุ่มงานพยาบาล
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ชมนภสั ช านาญดี กลุ่มงานพยาบาล
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง บุณยาพร เผ่ากณัหา กลุ่มงานพยาบาล
วา่ที ่ร.ต.ต. สรรเพชร สุขเรือง กลุ่มงานพยาบาล
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง กลุวณีา คงสกลุ กลุ่มงานพยาบาล
ด.ต.หญิง สุพนิดา ลีลางกรู กลุ่มงานพยาบาล
ด.ต.หญิง สุนันทา สายสุวรรณ กลุ่มงานพยาบาล
ด.ต.หญิง พชัรี ช่วยพรม กลุ่มงานพยาบาล
ด.ต.หญิง วาสนา มีเงิน กลุ่มงานพยาบาล
ด.ต.หญิง การะเกด โกวทิยส์มบูรณ์ กลุ่มงานพยาบาล
ส.ต.ต. ธรีวฒิุ มาตงามเมือง กลุ่มงานพยาบาล
ส.ต.ต.หญิง ระบบ วงัสระ กลุ่มงานพยาบาล
ส.ต.ต. กมัปนาท แสงแสน กลุ่มงานพยาบาล
ส.ต.ต. นาวนิ ซอสูงเนิน กลุ่มงานพยาบาล
ส.ต.ต. มนูญศักด์ิ คล่องดี กลุ่มงานพยาบาล
ส.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ มาตราวงค์ กลุ่มงานพยาบาล
ส.ต.ต. วชิิต พนัแสน กลุ่มงานพยาบาล
ส.ต.ต. ศราวธุ เมษา กลุ่มงานพยาบาล
ส.ต.ต.หญิง จนัทร์จริา จา่งสวสัด์ิ กลุ่มงานพยาบาล



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต.หญิง สุพรัตน์ ไกรศรีวฒันะ กลุ่มงานพยาบาล
ส.ต.ต.หญิง อนันธษา เริงวจิติรา กลุ่มงานพยาบาล
ส.ต.ต. ปัญญา ภาระจา่ กลุ่มงานพยาบาล
พล.ต.ต. กติต์ิรัฐ พนัธุ์เพช็ร์ สลก.ตร. สลก.ตร.
พ.ต.อ. ชัชวาล  ปีท่อง สลก.ตร. สลก.ตร.
พ.ต.อ. ศักด์ิดา  ประพฒิุศักด์ิ สลก.ตร. วส.
พ.ต.ท. วชัรพงษ์  ฉายวฒันะ สลก.ตร. ฝส.1
พ.ต.ท.หญิง พชัรี  นรินทรางกรู สลก.ตร. ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง วรวรรณ  วรรณโกษิตย์ สลก.ตร. ฝอ.
พ.ต.ท. กกึกอ้ง  ดิศวฒัน์ สลก.ตร. ฝช.
พ.ต.ท. ธนภณ สุคนธผล สลก.ตร. วส.
พ.ต.ท. เฉลิมพล  เกรียท่าทราย สลก.ตร. ฝช.
พ.ต.ท.หญิง ปิยรัตน์  ชัยเฉลิมศักด์ิ สลก.ตร. ฝช.
พ.ต.ท. วชิรวชิญ์  สุกนิ สลก.ตร. ฝช.
พ.ต.ท. ภวูเดช ธนเฟือ่งสุข สลก.ตร. วส.
พ.ต.ต.หญิง ปนัดดา  สีสุข สลก.ตร. ฝอ.
พ.ต.ต. อนุรักษ์ พรมเมือง สลก.ตร. ฝอ.
พ.ต.ต. อดิศักด์ิ  เนตรคุณ สลก.ตร. ฝอ.
พ.ต.ต. อทิธพิล  เสือจ าศิล สลก.ตร. ฝอ.
พ.ต.ต. อดิเรก  โปธปิัน สลก.ตร. ฝช.
พ.ต.ต. ประพฤทธิ์ เพชรพลอย สลก.ตร. วส.
ร.ต.ท.หญิง นภาพร  พลบูรณ์ สลก.ตร. วส.
ร.ต.ท.หญิง นิม่นภา เพชรมณี สลก.ตร. วส.
ร.ต.ท.หญิง กวนิทราดา  ปุน่อดุม สลก.ตร. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง ดาราพร  ตุ้มชู สลก.ตร. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง โชติมา  แอกทอง สลก.ตร. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง นงนุช  สุดวลัิย สลก.ตร. ฝส.1
ร.ต.ท.หญิง ผกาพร   หอมเพยีร สลก.ตร. ฝส.1
ร.ต.ท.หญิง กมลเนตร  ด่านธญัญกลุ สลก.ตร. ฝส.2
ร.ต.ท.หญิง พชัราภรณ์  รักเกตุ สลก.ตร. ฝส.2
ร.ต.ท.หญิง ราตรี  แสนค า สลก.ตร. ฝช.
ร.ต.ท.หญิง ลฎาภา  พรหมกล่ า สลก.ตร. ฝอ.
ร.ต.ท. ปกรณ์  ประมวลวงศ์ สลก.ตร. วส.
ร.ต.ท.หญิง มาราตรี มาลาสิงห์ สลก.ตร. วส.
ร.ต.ต.หญิง สุพรรณี  เพยีขนัธ์ สลก.ตร. ฝอ.
ร.ต.ต. ยทุธนา  ภวภตูานนท์ สลก.ตร. ฝช.
ร.ต.ต.หญิง จนัจริา  ถว้ยทอง สลก.ตร. ฝช.
ร.ต.ต.หญิง ณัฐนันท์ ลักษมีธนานันท์ สลก.ตร. ฝช.
ด.ต. ฉตัรกมล  โกยานันท์ สลก.ตร. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง กลุภสัสร์  บุญชูศรี สลก.ตร. ฝอ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ.หญิง กาญจนา  หนูรอด สลก.ตร. ฝส.1
ส.ต.อ.หญิง อรวรรณ  มีทอง สลก.ตร. ฝส.2
ส.ต.อ.หญิง รภสัธวลั บุญล่วน สลก.ตร. ฝส.2
ส.ต.อ.หญิง สุพตัรา  มีผล สลก.ตร. ฝส.2
ส.ต.ต. จรีเดช สุดจติร สลก.ตร. ฝอ.
ส.ต.ต.หญิง ศุภรัตน์  หมืน่พล สลก.ตร. ฝอ.
ส.ต.ต.หญิง รุ่งทิวา เต็งวรีะกลุ สลก.ตร. ฝส.1
ส.ต.ต.หญิง กรภคั  สิทธกิลุ สลก.ตร. ฝส.2
ส.ต.ต.หญิง อรุณี  ด้วงทอง สลก.ตร. วส.
ส.ต.ต.หญิง เพญ็ประภา วงบุรี สลก.ตร. ฝช.
พล.ต.ต. ชัชวาลย ์ วชิรปาณีกลู สท. สง.ผบก.สท.
พ.ต.อ. ชวลิต เลิศศักด์ิวมิาน สท. สง.ผบก.สท.
พ.ต.อ. ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ สท. สง.ผบก.สท.
พ.ต.อ. วนิัย นุชชา สท. สง.ผบก.สท.
วา่ที ่พ.ต.อ.หญิง สุภาพร วสนาท สท. ฝว.สท.
พ.ต.ท. รัก การธราชว์ สท. ฝว.สท.
พ.ต.ท.หญิง ชนานันท์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา สท. ฝว.สท.
พ.ต.ท. วฒิุศักด์ิ ตระกลูพวั สท. ฝท.สท.
พ.ต.ท.หญิง วรรนภร จลุเจอืวงศ์ สท. ฝท.สท.
พ.ต.ท.หญิง พรรณวสี บูรณากาญจน์ สท. ฝส.สท.
พ.ต.ท. เกริกฤทธิ์ สายวรรณะ สท. ฝอ.สท.
พ.ต.ท.หญิง ชวนพศิ พลศิลป์ สท. ฝฝ.สท.
พ.ต.ท. ธนกร แกว้จนิดา สท. ฝว.สท.
พ.ต.ท.หญิง จฬุนี สวา่งลาภวงศ์ สท. ฝท.สท.
พ.ต.ท. สมบัติ สุระเสน สท. ฝส.สท.
พ.ต.ต. เฉลิมเกยีรติ ออ่งรุ่งเรือง สท. ฝว.สท.
พ.ต.ต. สรวรรธน์ เจริญทรัพย์ สท. ฝส.สท.
วา่ที ่พ.ต.ต. ชาตรี อยู่เนียม สท. ฝว.สท.
วา่ที ่พ.ต.ต.หญิง วรลักษณ์ สุขตระกลู สท. ฝท.สท.
ร.ต.ท.หญิง เรณุกา กองใจ สท. ฝอ.สท.
ร.ต.ท. สราวธุ สุรางครัตน์ สท. ฝอ.สท.
ร.ต.ท. มงคล แกว้นะเนตร สท. ฝฝ.สท.
ร.ต.ท. เสกสรร วเิชียรบุศย์ สท. ฝฝ.สท.
ร.ต.ท. นุกลู อคับุตร สท. ฝฝ.สท.
ร.ต.ท.หญิง อกัษร นาพรม สท. ฝว.สท.
ร.ต.ท.หญิง วรินทร์ธร มณีรัตน์วรกจิ สท. ฝท.สท.
ร.ต.ท. จลุฉตัร โฆษจนัทร สท. ฝท.สท.
ร.ต.ท. วศิณุพงศ์ งามสมทรัพย์ สท. ฝท.สท.
ร.ต.ท. อามิตกมุาร ทาดานี สท. ฝท.สท.
ร.ต.ท.หญิง ณิชากร นาคทอง สท. ฝส.สท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

วา่ที ่ร.ต.ท. เกยีรติพฒัน์ สุคนธพงศ์ สท. ฝส.สท.
วา่ที ่ร.ต.ท. เอกราช สวงโท สท. ฝส.สท.
วา่ที ่ร.ต.ท. ภาณุภทั สร้อยนาค สท. ฝส.สท.
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง อรวี เกตุจนัทึก สท. ฝส.สท.
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง วภิาพร ทองประดับ สท. ฝส.สท.
ร.ต.ท.หญิง สมหญิง พนิโต สท. ฝพ.สท.
ร.ต.ท.หญิง ภทรพชัร เพง็คล้าย สท. ฝพ.สท.
ร.ต.ท.หญิง แสงทอง รอดจนัทร์ สท. ฝพ.สท.
ร.ต.ต.หญิง สุทธวิรรณ งามพาณิชยกจิ สท. ฝอ.สท.
วา่ที ่ร.ต.ต. ภทัรโชติ ฉตัรทวศัีกด์ิ สท. ฝอ.สท.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง สุรียพ์ร วงศ์สถติพร สท. ฝว.สท.
ส.ต.อ.หญิง ศรัณยรั์ชต์ อริยะวงศ์ สท. ฝอ.สท.
ส.ต.อ. ชาตรี แจม่แจง้ สท. ฝฝ.สท.
ส.ต.อ.หญิง นฤมล สร้อยส ารี สท. ฝฝ.สท.
ส.ต.อ.หญิง เกษศิรินทร์ ตะนุสะ สท. ฝว.สท.
ส.ต.อ.หญิง นฤมล ศรีล้อม สท. ฝว.สท.
ส.ต.อ.หญิง กรองกาญจน์ พณุรัตน์ สท. ฝท.สท.
ส.ต.อ. กฤติเดช จริาวฒันาการ สท. ฝท.สท.
ส.ต.อ.หญิง วพิา คงศรี สท. ฝส.สท.
ส.ต.อ.หญิง นภาไล บุญประสพ สท. ฝส.สท.
ส.ต.อ.หญิง ปุญชรัสมิ์ โรจน์พริญาณ์ สท. ฝพ.สท.
ส.ต.ต.หญิง ชลธชิา ใชยยา สท. ฝฝ.สท.
ส.ต.ต.หญิง นัทยา เมธานิธิ สท. ฝฝ.สท.
ส.ต.ต.หญิง เวณิกา เพง็สลุด สท. ฝว.สท.
ส.ต.ต.หญิง ณัฐกวณีา เพิม่สุข สท. ฝส.สท.
ส.ต.ต.หญิง วชิยา เหล่ียมดี สท. ฝส.สท.
ส.ต.ต.หญิง จนิทิพย์ สิงหส์ถติย์ สท. ฝพ.สท.
พ.ต.อ. สหสัสชัย โลจายะ ตท.
พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ เนือ่งศรี ตท.
พ.ต.อ. ตฤณ ดิฐวญิญู ตท.
พ.ต.อ. สินาด อาจหาญวงศ์ ตท.
พ.ต.อ. กฤษณะ พฒันเจริญ ตท.
พ.ต.ท. มนต์ชัย มาลัย ตท.
พ.ต.ท. ธติิพทัธ์ กมลภธูนาพนัธุ์ ตท.
พ.ต.ท.หญิง เกษมศรี อศัวานุวตัถ์ ตท.
พ.ต.ท. อดุมศักด์ิ สุวรรณแสง ตท.
พ.ต.ท. จรีะศักด์ิ เหล่าทัพ ตท.
พ.ต.ท.หญิง นุชนาถ แพรงาม ตท.
พ.ต.ท. ทรงเอก พชัรวชิญ์ ตท.
พ.ต.ท. วเิชษฐ อรุณรุ่งเลิศ ตท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. ชัย สงวนสิน ตท.
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ จนัทร์สุวรรณ์ ตท.
พ.ต.ท. สันธาน สุมาลยศักด์ิ ตท.
พ.ต.ท. สุทัศน์ ทองหอ่ ตท.
พ.ต.ท. ชรินทร์ กล่ันประยรู ตท.
พ.ต.ท.หญิง พนารัตน์ นรสีห์ ตท.
พ.ต.ท.หญิง วรรณดา ธนกรชัยณทัต ตท.
พ.ต.ท. จตุรงค์ ทองพนัเลิศกลุ ตท.
พ.ต.ต. ยิ่งยศ ลีชัยอนันต์ ตท.
ร.ต.อ.หญิง อไุรรัตน์ หนูเอก ตท.
ร.ต.อ. วรนล เจริญนิตย์ ตท.
ร.ต.อ.หญิง อรัุจฉทั แสนโรจน์ ตท.
ร.ต.ท. ภวษิยพ์งศ์ พงษ์สิมา ตท.
ร.ต.ท. จรัิตน์เดช ภมุรินทร์ ตท.
ร.ต.ท. จกัรวฒัน์ นกสกลุ ตท.
ร.ต.ท. กษิดิศ อรุณศรีโสภณ ตท.
ร.ต.ท. พงศ์ธาริน กติติพบิูลย์ ตท.
ร.ต.ท. ภทัรยศ หร่ายเจริญ ตท.
ร.ต.ท.หญิง วลัภา กจิเจา ตท.
ร.ต.ต. จติติ เลิศกจิรุ่งเรือง ตท.
ร.ต.ต.หญิง ชลิดา ถนัดกจิ ตท.
ร.ต.ต. ภทัร พรหมนิม่ ตท.
ร.ต.ต. วรพงษ์ พาณิชพงศ์ ตท.
ร.ต.ต. ธนทัต ชัยปาณี ตท.
ร.ต.ต.หญิง พชัรามล ศิริอ าพนัธก์ลุ ตท.
ร.ต.ต. ชินาทร เขมะประภา ตท.
ดต.หญิง สินินาฎ แจม่มณี ตท.
ดต. เกรียงไกร กรพทิักษ์สินทวี ตท.
ดต. อภสัินต์ อตุมะกลู ตท.
ส.ต.อ.หญิง ธดิารัตน์ ปัน้นาค ตท.
ส.ต.อ. ไพโรจน์ พงศ์กระพนัธ์ ตท.
ส.ต.อ.หญิง ขนิษฐา โซ๊ะประสิทธิ์ ตท.
ส.ต.อ.หญิง รุจวิรรณ กฤษณวรรณ ตท.
ส.ต.อ.หญิง ปนัดดา อยู่คมโชติ ตท.
ส.ต.ต.หญิง อาทิตาพร ตุรงค์เรือง ตท.
ส.ต.ต.หญิง ชวาพร เป็นกล ตท.
ส.ต.ต.หญิง วรีณัฐ วนัไกล ตท.
ส.ต.ต.หญิง ประไพพมิพ์ ซีทราก ตท.
ส.ต.ต. ณฐรัช กนัทาธง ตท.
ส.ต.ต. ชวนันท์ ทองประชาญ ตท.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พล.ต.ต. เสถยีร คูวบิูลยศิ์ลป์ กองวนิัย
พ.ต.อ. อนุชา อว่มเจริญ กองวนิัย
พ.ต.อ. กลุวฒิุ พุม่หรัิญ กองวนิัย
พ.ต.อ. ดุสกร ยวุนากร กองวนิัย
วา่ที ่พ.ต.อ. ดิเรก สัตยธรรม กองวนิัย
วา่ที ่พ.ต.อ. รณภพ มัน่วเิชียร กองวนิัย
พ.ต.ท. ไพจติร สิงหแ์กว้ กองวนิัย
พ.ต.ท. ณฐพฒัน์ เอี่ยมผ้ึง กองวนิัย
พ.ต.ท. สุวทิย์ เดชกติ กองวนิัย
พ.ต.ท. มนุพศั เมฆขาว กองวนิัย
พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต ปิติภทัรพงศ์ กองวนิัย
พ.ต.ท.หญิง พทิยา หวัใจเพชร กองวนิัย
พ.ต.ท.หญิง วนัวสิาข์ โกพฒัน์ตา กองวนิัย
พ.ต.ท. ธนู กล่ินทอง กองวนิัย
พ.ต.ท. สมโภช วงศ์ใหญ่ กองวนิัย
พ.ต.ท. ทรงกรด มาสม กองวนิัย
พ.ต.ท. ภวูชิ จารุพพิธิ กองวนิัย
พ.ต.ท.หญิง เสาวภา พฒุตาล กองวนิัย
พ.ต.ท. สมจริง สาโถน กองวนิัย
พ.ต.ท. ชวลิต จนิดารัตน์ กองวนิัย
พ.ต.ท. กานต์ ตระกลูสม กองวนิัย
พ.ต.ต. พชิิตชัย พมิสาร กองวนิัย
พ.ต.ต. ปรีชากรณ์ รัตนสิริตระกลู กองวนิัย
วา่ที ่พ.ต.ต.หญิง ประภสัสร เวทวงษ์ กองวนิัย
วา่ที ่พ.ต.ต.หญิง ทิพยรัตน์ แกว้น้ าใส กองวนิัย
ร.ต.อ. รัฐพล สกลุแววแสง กองวนิัย
ร.ต.อ. คริษฐ์ ปริยะเกตุ กองวนิัย
ร.ต.อ.หญิง วรรณิลักษณ์ ทัพซ้าย กองวนิัย
ร.ต.อ. วริะศักด์ิ สาเจริญ กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท. เดชพล เพชรอดุ กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท. นอม หวงัสู้ศึก กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท. สมภพ จลุโทชัย กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท. ปัณณวชิญ์ บุญชุม กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท. พงษ์สิทธิ์  จติรวรัิตน์ กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท. ปฏพิทัธ์ อาทร กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท. ฉตัรมงคล มุณีชัย กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท. ภริมย์ ทองภบูาล กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท. ทัศนพงษ์ อนิทรศิริ กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง นันทวรรณ จนัทาเทพ กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท. พลวตั ดาใหญ่ กองวนิัย
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วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง สุกญัญา กดุาศรี กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท. มทนะ นาคสวสัด์ิ กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท. วชัรวร์ี ช่วยคง กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท. ฐานพทัธ์ คงเกษ กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง ปณิชา ศิริธนกาล กองวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง อร จนัทนาอรพนิท์ กองวนิัย
ร.ต.ท. พธุทรง ธรรมธกิลู กองวนิัย
ร.ต.ต. ชัชศรัณย์ วรบุตร กองวนิัย
ด.ต. จนิตวร์ี เกยีงมี กองวนิัย
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ สุทิน กองวนิัย
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ เพิม่สวสัด์ิ กองวนิัย
ส.ต.อ.หญิง ธนภสั เทพพทิักษ์ กองวนิัย
ส.ต.อ. ชัชวาล จนัทะสิทธิ์ กองวนิัย
ส.ต.อ.หญิง อรตา รัตนอาภากรณ์ กองวนิัย
ส.ต.อ.หญิง ปิยะพร ป๊อกแกว้ กองวนิัย
ส.ต.อ.หญิง เกษรา พพินัธ์ กองวนิัย
ส.ต.อ.หญิง เมสิร์ญา จนัทร์ไชยแกว้ กองวนิัย
ส.ต.อ.หญิง สุภาพร แพงมา กองวนิัย
พ.ต.อ. พฒิุพงศ์ ภูเ่พยีนเลิศ สง.ก.ต.ช. -
พ.ต.อ. พสัินต์ อกัษรดี สง.ก.ต.ช. ฝอ.
พ.ต.ท. สุทธพิร นราพงศ์ สง.ก.ต.ช. ฝนส.
พ.ต.ท. วชิัยนาวนิ อนันต์ สง.ก.ต.ช. ฝนก.
พ.ต.ท.หญิง สุชาดา บุญสร้างสม สง.ก.ต.ช. ฝอ.
พ.ต.ท. สมเกยีรติ ใบศรี สง.ก.ต.ช. ฝนส.
พ.ต.ท.หญิง ศุภรัสมิ์ ขวญัเกื้อเกยีรติ สง.ก.ต.ช. ฝนบ.
ร.ต.ท. พลัลภ สารค า สง.ก.ต.ช. ฝนส.
ร.ต.ท. นพรัส เพิม่เจริญ สง.ก.ต.ช. ฝนก.
ร.ต.ท. อาภากร หลักโคตร สง.ก.ต.ช. ฝนก.
ร.ต.ท. ชรินทร์ พนัธชิต สง.ก.ต.ช. ฝนก.
ร.ต.ท.หญิง ชญาน์นันท์ ช่วยชุมชาติ สง.ก.ต.ช. ฝนบ.
ร.ต.ท.หญิง สกทิา พลูบ าเพญ็ สง.ก.ต.ช. ฝอ.
ร.ต.ท. ไพรัตน์ ภูร่ะหงษ์ สง.ก.ต.ช. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ เรืองรัตน์ สง.ก.ต.ช. ฝอ.
ร.ต.ต. ปัณณทัต เชื้อป้อง สง.ก.ต.ช. ฝอ.
ร.ต.ต. วรัิต แจม่นิยม สง.ก.ต.ช. ฝนส.
ส.ต.ต. ราชศักด์ิ เตชะเกรียงไกร สง.ก.ต.ช. ฝนบ.
พล.ต.ต. พทิยา ศิริรักษ์ รอง ผบช.สกบ. สกบ.
ร.ต.อ. บรรพต ใช้บุญเรือง นว.(สบ 1) สกบ.
พ.ต.อ. ภทัรภณ   สนิทวงศ์ ณ อยธุยา อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ท. เลอศักด์ิเชษฐ เดชะราช อ านวยการ อก.สกบ.
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ร.ต.ท. สุชาติ   เมธาธนโชติกลุ อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท. วทิยา   ขนัติจติร อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท. จ าเนียร   เงาศรี อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท.หญิง ฐรินดา กลุราชา อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ต.หญิง ทัศนีวรรณ    ธานี อ านวยการ อก.สกบ.
ส.ต.อ. บุญมี   แพงศรี อ านวยการ อก.สกบ.
ส.ต.อ.หญิง ระพพีนัธ ุ  ตาปัญโญ อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ท.หญิง ทวพีร   ศุภมิตร์ อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ต. ประชานาถ   แดงเนียม อ านวยการ อก.สกบ.
ส.ต.ต.หญิง รสสุคนธ ์   รัตนพนัธ์ อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ท.หญิง ศุภมาศ    มัฆวมิาลย์ อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท. บุญจนัทร์    จนัทคาม อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท. เกษมสุข  ธญัญพงษ์ อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท.หญิง  ธดิารัตน์ คงวดัใหม่ อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท.หญิง  พชิชานันท์    บุญหอม อ านวยการ อก.สกบ.
ส.ต.อ.หญิง  จริาพร   ไชยเดช อ านวยการ อก.สกบ.
ส.ต.อ.หญิง กลัยา     ขนุรัง อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ท.หญิง สุพฒันา   สถติิรัต อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ท. มาโนช   สุทธรัิกษ์ อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ท.หญิง รัชดาภรณ์   จกัรวรรดิ อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ต.  วโิรจน์   สุขจ าเริญ อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท.  วชิระ   มาโนนทอง อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท.  ธรีะวฒัน์    บุญหลักค า อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท.หญิง จรินันท์ วชัรเรืองรัตน์ อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท.หญิง ปิยะรัตน์   ปริยาพร อ านวยการ อก.สกบ.
ส.ต.อ.หญิง อ าไพ     อาดหนาชัย อ านวยการ อก.สกบ.
ส.ต.ต.  ชินวฒัน์     วโิรจน์เพช็ร์ อ านวยการ อก.สกบ.
ส.ต.ต.  อนุรักษ์ ปฐมก าธร อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.อ.  อวรุิทธ ์  รัชชุศิริ อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ต.  นรภทัร     เสละคร อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท.  จ าลอง  น้อยเมือง อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท. ณัฎฐ์นันทชัย กองอิ่น อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ต. พสิิษฐ์    กลุบุตร อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.อ.  ชัยยา   เกตุอดุม อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ท. วรเศรษฐ์   พรมสุวรรณ อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ท.  ประยรู จนัทร์ฉาย อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ต. ณัฐกร  เพง็นรพฒัน์ อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ต.  เกริกไกร  วรีะเชาวภาส อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท. สุพจน์  พรมเสมา อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท.  สินธุ์   ศิริไพพรรณ อ านวยการ อก.สกบ.
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ร.ต.ท.  สุรเชษฎ ์  สร้อยอยู่ อ านวยการ อก.สกบ.
ส.ต.ต. สุรพนัธุ์   ตาขนัทะ อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.อ.หญิง วรรณี   พลคชา อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ท.  สมนึก  พดุซา อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ท.  บุญเหลือ    บุญชด อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ท.  อนุรักษ์   ฮงสูน อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ท. อพสิิฐ   เกดิสวสัด์ิ อ านวยการ อก.สกบ.
พ.ต.ท. ทิณภทัร  พรมมินทร์ อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท.หญิง กรุณา จนัจนัทึก อ านวยการ อก.สกบ.
ส.ต.ต. ธรีภทัร โพศาลาแสง อ านวยการ อก.สกบ.
ส.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ บัวทอง อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท. พงษ์อนันต์ ชูศรี อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท. สมโภชน์ ซุยลา อ านวยการ อก.สกบ.
ส.ต.อ.หญิง สโรชา แกว้มาลัย อ านวยการ อก.สกบ.
ส.ต.ต. ธนพงศ์ หาญพละ อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.อ. ศุภวชัร์ เธยีรธมุา อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท. ธรีพงษ์ เงินอยู่ อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท. สังวาล หวงักลับ อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท. สุรเชษฎติ์วงษ์ งามวงศ์ อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท.หญิง ณปภชั อบุลรัตน์ อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท.หญิง ภรศดิร์ ดีเลิศวฒันามงคล อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท.หญิง พมิชามญช์ พลูสวสัด์ิ อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท.หญิง สุรีพร สุขสุพฒิุ อ านวยการ อก.สกบ.
ร.ต.ท.หญิง ธญัญธร อนิทร์สุข อ านวยการ อก.สกบ.
ส.ต.อ.หญิง กาญจนา วรรณศิริ อ านวยการ อก.สกบ.
พล.ต.ต. สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ กองสรรพาวธุ กองสรรพาวธุ
พ.ต.อ. สมศักด์ิ โหติธะนัง กองสรรพาวธุ กองสรรพาวธุ
พ.ต.อ. รักษ์จติ หม้อมงคล กองสรรพาวธุ กองสรรพาวธุ
พ.ต.อ. วรีพฒัน์ ศิวะแพทย์ กองสรรพาวธุ กองสรรพาวธุ
พ.ต.อ. สุรภคั รอดโพธิ์ทอง กองสรรพาวธุ กองสรรพาวธุ
พ.ต.อ. สมพร สัจพจน์ กองสรรพาวธุ กองสรรพาวธุ
ร.ต.อ. ศักด์ิสิทธิ์ ชูบุญเรือง กองสรรพาวธุ กองสรรพาวธุ
พ.ต.ท. สุวทิย์ บุญเพง็ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
พ.ต.ท. ชนินทร์ คงดิษฐ์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
พ.ต.ท.หญิง คุณากร หนูฤทธิ์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ร.ต.ท. พรสวรรค์ หวัหนอง กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ร.ต.ท. พรชัย ศรีนรจนัทร์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ร.ต.ท. จารุวฒัน์ พลเมือง กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ร.ต.ท. ไมตรี ทวสุีข กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ ค าภกัดี กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
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ร.ต.ท. ไพโรจน์ ศิลโรจน์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ร.ต.ท. อภศัิกด์ิ เปียสุนทร กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ร.ต.ท. บุญญฤทธิ์ จนิตนะพนัธ์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ร.ต.ต. พจน์ศลิษฎ์ จนัทร์แกว้ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ร.ต.ท. มนต์ชัย สืบสายออ่น กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ร.ต.ท.หญิง นธติตา แพทยเ์พยีร กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ด.ต.หญิง จ าเรียง บุญเทียน กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.อ.หญิง เพชรภมิุข สมแกว้ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.อ.หญิง ทองใบ บุญสุระ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต.หญิง ปริศนา สีนองช่อ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. อทุัย วเิศษสินธุ์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ด.ต. สมพมิตร เพช็รร้อน กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ด.ต. ณฐกร สีหาปัญญา กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ด.ต. ไวกณูฐ์ อยู่ประเสริฐ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ด.ต. รังสรร อ าไธสง กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ด.ต. สมหมาย จณิแพทย์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ด.ต. ชิณนุวตัร กณุโฮง กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ด.ต. พสิิฐ ฟเูอี้ยง กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ด.ต. สามัคคี ศรีชะฎา กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ด.ต. กฤษณศักด์ิ อภรัิตนวงค์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ด.ต. อ าพน สารีบุตร กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. ชัยญา เชื้อหงษ์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. เฉลิมศักด์ิ บุญเทีย่งธรรม กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. เอนก ชะบางาม กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. กรีพงษ์ จนัทร์สาร กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. สนธยา  ทุมพฒั กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. อนุพงษ์ ทองโสภณ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. เสริมศักด์ิ หอมชะเอม กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. นิติพงษ์ ทองโสภณ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. คงศักด์ิ ปาลวฒัน์ชัย กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. รณกร วปิุลากร กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. ธรีะ พึง่สุรินทร์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. ถาวร น้อยท า กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. ถนัด อนิทะจนัทร์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. ชัยรัตน์ พงษ์ศิริ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. สมบัติ วเิชียร กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ ไกรนาค กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. ธญัพสิิษฐ์ ดอกบัว กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ เปาอนิทร์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.อ. ศักดา พรหมเกตุ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
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ส.ต.อ. ปฏภิาณ มีแวว กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.อ. วฒันชัย รัตนพงศ์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.อ. ณรงค์ พทิักษ์มงคล กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.อ. วชิา อนิแกว้ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.อ. มงคล ประดับเภท กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. จกัรา  ค ามูลแกว้ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. จรีพล  เศษภกัดี กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. ชนะเลิศ  บัวค า กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. เผ่าพงศ์  สุทธพนัธ์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. พลวฒัน์  พลิาแดง กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. พตัศักด์ิ  บุญรัศมีจนัทร์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. ยอดเพชร  ทองมา กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. วสันต์  จนิะฝ้ัน กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. วชิิต  ทิพยแ์กว้ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. สดายทุธ  ศรีชัยรัตน์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. สนธยา  ใจสนิท กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. สุทธรัิกษ์  แกน่จนัดา กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. สุทิน  พรมปาวงศ์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. เสฏฐ์วฒิุ  ตรีประทีปกลุ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. อาทิตย ์ ทองใบ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. เอกชัย  แปลนกลาง กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
ส.ต.ต. เอกนรินทร์  กลางบุรัมย์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายอ านวยการ สพ.
พ.ต.อ.หญิง อสิริยา สามาอาพฒัน์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๑ สพ.
พ.ต.ท. นิติพงศ์ ประดิษฐ์พงศ์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๑ สพ.
พ.ต.ท. ประกติ ผลเกดิ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๑ สพ.
พ.ต.ท. สุพจน์ แพร่เกยีรติ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๑ สพ.
พ.ต.ท. โอภาส ลิมปเสถยีรกลุ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๑ สพ.
ร.ต.อ.หญิง มนตรินทร์ ชมเชย กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๑ สพ.
ร.ต.ท. ยกษณภกั สายเชื้อ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๑ สพ.
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ศิลา กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๑ สพ.
ร.ต.ท. สุวทิย์ เปรยเกดิ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๑ สพ.
ร.ต.ท.หญิง รัชนี โยควบิูล กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๑ สพ.
ร.ต.ท.หญิง วภิวานี อทุยาน กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๑ สพ.
ร.ต.ต. สมชาย เจริญวงษา กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๑ สพ.
ด.ต.หญิง ภาณี เบ็ญจสุพฒันนันท์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๑ สพ.
ด.ต.หญิง นนลณีย์ หรรประดิษฐ์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๑ สพ.
ส.ต.ต.หญิง สุมาลี โพธิ์ศรี กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๑ สพ.
พ.ต.อ. สุพจน์ เผ่าถนอม กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
พ.ต.ท. ไพบูลย์ พานนิล กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
พ.ต.ท. สุเทพ ภดูวงเดือน กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. สมเกยีรติ สมัครรัฐกจิ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
พ.ต.ต. อาภากร แกว้จรัส กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
ร.ต.ท. ชิตพล สะอาดดี กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
ร.ต.ท.หญิง กลุจริา บุญธนิกานนท์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
ร.ต.ท. ธนันธสั์นต์ ภทัรปิยะกลุ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
ร.ต.ท. สมยศ ชยนัโต กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
ร.ต.ท. อาคม บุญแยม้ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
ร.ต.ท. ณรงค์ คงธนอดุมพร กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
ร.ต.ต. ปราโมทย์ บุญศิริ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
ร.ต.ท.หญิง ณัฐรุ่งลักษณ์ ศิวะแพทย์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
ร.ต.ท.หญิง ภทัรพรรณ เนียมบาง กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
ร.ต.ต. นิวฒัน์ ราษีคูณ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
ด.ต. อนุสรณ์ รัชตะวรรณ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
ด.ต.หญิง สมถวลัย์ สนใจ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
ด.ต.หญิง จรีนันท์ วฎัลีลา กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
จ.ส.ต.หญิง ปรีญา พรหมเหมือน กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
ส.ต.อ. ไชโย คล้ายมงคล กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
ส.ต.อ.หญิง ภษูณิศา เพชรสินลา กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๒ สพ.
พ.ต.อ. กรณรงค์ แกว้เกตุ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ชาติเชื้อ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
พ.ต.ท. เมธี พึง่รุ่ง กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
ร.ต.อ. อนุวฒัน์ ข าสุวรรณ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
ร.ต.ท. นิรุทธิ์ มโหฬาร กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ เอี่ยมศิริ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
ร.ต.ท. พนม ขวญัออ่น กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
ร.ต.ท. สามารถ นามโพธิ์ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
ร.ต.ท. วชิรพนัธ์ กจิมณี กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
ร.ต.ท.หญิง สุรัสวดี สุขสุภกัด์ิ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
ด.ต. จรูญ ศิริเมฆา กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
ด.ต. โสรัตน์ สายทอง กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
ด.ต.หญิง อบุลรัตน์ สามารถกลุ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
จ.ส.ต. ชนะภมูิ ประสานทอง กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
ส.ต.อ. รัฐศักด์ิ เศรษฐกจิ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
ส.ต.อ. ขจรศักด์ิ ครูเส็น กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
ส.ต.อ.หญิง ธนัญญา ปิน่แกว้ กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
ส.ต.ต. ศราวฒิุ บุญชู กองสรรพาวธุ ฝ่ายสรรพาวธุ ๓ สพ.
พ.ต.อ. อาทิตย์ กองกาญจนาทิพย์ พธ. กองพลาธกิาร
พ.ต.อ. ณพพก์ฤษณ์ นิติพฒัน์ธนา พธ. กองพลาธกิาร
พ.ต.อ. สุเทพ ภยูานนท์ พธ. กองพลาธกิาร
พ.ต.ท. วฒิุชัย ตุ๊คง พธ. กองพลาธกิาร
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พ.ต.ท. พาสิษฐ์ ชัยรุ่งพสิิทธิ์ พธ. กองพลาธกิาร
พ.ต.ท. จฑุาวชัร จติรประเสริฐ พธ. กองพลาธกิาร
พ.ต.ท. สมเดช จนิดาอนิทร์ พธ. กองพลาธกิาร
พ.ต.ท. เด่นชัย ศิลป์ศรีกลุ พธ. กองพลาธกิาร
พ.ต.ท. วนิัย จอ้ยประสิทธิ์ พธ. กองพลาธกิาร
พ.ต.ท. จตุรวชิญาณ์ นิลละออ พธ. กองพลาธกิาร
พ.ต.ท. กติิศักด์ิ เกตุกะเสริม พธ. กองพลาธกิาร
พ.ต.ท. กฤษฎา นุม่นวล พธ. กองพลาธกิาร
ร.ต.ท. ศิวากร ศิวานา พธ. กองพลาธกิาร
ร.ต.ท.หญิง มนต์ธดิา พลูเทกอง พธ. กองพลาธกิาร
ร.ต.ท.หญิง อธษิฐาน พรหมขนุทอง พธ. กองพลาธกิาร
ร.ต.ท.หญิง ปัทมา บุญล้อม พธ. กองพลาธกิาร
ร.ต.ท.หญิง ลดาวลัย์ หอมหวล พธ. กองพลาธกิาร
วา่ที ่ร.ต.ท. วโิรจน์ ด้วงแจม่ พธ. กองพลาธกิาร
วา่ที ่ร.ต.ท. สุรพล แกว้ชนะ พธ. กองพลาธกิาร
วา่ที ่ร.ต.ท. รัฐโรจน์ ข าปล้ืมจติต์ พธ. กองพลาธกิาร
วา่ที ่ร.ต.ท. ปิยวฒัน์ ข าเกื้อ พธ. กองพลาธกิาร
วา่ที ่ร.ต.ท. ธรีพล ศรีเสมอ พธ. กองพลาธกิาร
วา่ที ่ร.ต.ท. ประยงค์ มงคลทรง พธ. กองพลาธกิาร
วา่ที ่ร.ต.ท. วลัลภ ธมิาสาตร์ พธ. กองพลาธกิาร
วา่ที ่ร.ต.ท. ดุษฎี กล่ินสุคนธ์ พธ. กองพลาธกิาร
วา่ที ่ร.ต.ท. เกษมศักด์ิ บรรลือ พธ. กองพลาธกิาร
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง กญัญลักษณ์ ขนัอาษา พธ. กองพลาธกิาร
ร.ต.ต.หญิง นภาพร สังขไ์พโรจน์ พธ. กองพลาธกิาร
ด.ต. นิมิตร์ กาหลง พธ. กองพลาธกิาร
ด.ต. โกศล กาศรัมย์ พธ. กองพลาธกิาร
ด.ต. ชอบ ข าซ่ือ พธ. กองพลาธกิาร
ด.ต. สุทิน ทิพยโ์อสถ พธ. กองพลาธกิาร
จ.ส.ต. พษิณุกร ขอสุข พธ. กองพลาธกิาร
ส.ต.อ.หญิง กนกพร อนิทรวเิศษ พธ. กองพลาธกิาร
ส.ต.อ.หญิง จรีุรัตน์ จติรบุญ พธ. กองพลาธกิาร
ส.ต.อ.หญิง ฐวรัท ฐาสุวรรณะ พธ. กองพลาธกิาร
ส.ต.ต. ศรัณย์ บัวมาก พธ. กองพลาธกิาร
ส.ต.ต.หญิง สนธยา พฤกษ์ทยานนท์ พธ. กองพลาธกิาร
พล.ต.ต. วลัลภ ประทุมเมือง ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.อ. ธงชัย เสรีวฒันา ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.อ. ณัฐเดช พงษ์วรินทร์ ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.อ. บุญลือ  กงแจ ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.อ. พรชัย งามทิพยว์ฒันา ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.ท.หญิง สุธนิันท์  ธนภทัรปภาวชิญ์ ยธ. กองโยธาธกิาร
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ร.ต.ท. เชาวเรศ  บุณยศิวาพงษ์ ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท.หญิง ศรินทิพย์ ตาลวงศานินันท์ ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ ศรีประเสริฐ ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.อ. วนิัย  บัวลอย ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.ท. สุริยา แจง้สุวรรณ์ ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.ท. ทรงชัย ลายลวดแกว้ ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.ท. อ านาจ รอดดอนไพร ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.อ.หญิง กฤติยาณี พสุิทธพิงศ์โชโต ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. ภาคภมูิ เฉดิฉิ้ม ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท.หญิง กนิษฐา ชูศรี ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. พบิูลย์ นามบ้าน ยธ. กองโยธาธกิาร
ด.ต. สุขเสริญ นาขามป้อม ยธ. กองโยธาธกิาร
ด.ต.หญิง ส าเภา เอี่ยมอ านวบย ยธ. กองโยธาธกิาร
จ.ส.ต. สุริยงค์ ชาลีเครือ ยธ. กองโยธาธกิาร
ส.ต.ท. สมคิด ปินตาเป็ง ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.อ. สุทธโิรจน์  โสภณกติติวฒัน์ ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.ท. ทองปลิว เล็กเส็ง ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ สืบวสัิย ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. อคัรพฒัน์ ภกัดีมงคล ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. ปวริศร์ ทวทีรัพย์ ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท.หญิง มนสา อศัวกาญจน์ ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. บุญชู เพช็รวงษ์ ยธ. กองโยธาธกิาร
ด.ต. เฉลิม ใจค า ยธ. กองโยธาธกิาร
จ.ส.ต. สุรชัย เตชะดี ยธ. กองโยธาธกิาร
จ.ส.ต. ฉตัรชัย มานิชพงษ์ ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.อ. บรรยงค์ ลาภเจริญ ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.ท. เชวงศักด์ิ ผิวสุวรรณ์ ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ สิริพลังคานนท์ ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.อ.หญิง วรญา จารุฐานะการ ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. วรทัต บัวประเสริฐ ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท.หญิง รัชยสิ์รี มังสิงห์ ยธ. กองโยธาธกิาร
ด.ต. จเร วงษ์ธญัญะ ยธ. กองโยธาธกิาร
ด.ต. บุญเลิศ ปราณีตพลกรัง ยธ. กองโยธาธกิาร
ด.ต. สมบัติ อาภรณ์ ยธ. กองโยธาธกิาร
ด.ต. มณเฑียร หยวกทอง ยธ. กองโยธาธกิาร
จ.ส.ต. ศุภโชค ผาสุขนิตย์ ยธ. กองโยธาธกิาร
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ กลัยาณมิตร ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.อ. สิทธชิัย ศิริลักขณานันท์ กลุ่มงานฯ สถ.1 กองโยธาธกิาร
พ.ต.อ. กอปร เปรมฤทัย กลุ่มงานฯ สถ.2 กองโยธาธกิาร
พ.ต.อ. คมกริบ นุตาลัย กลุ่มงานฯ วศ. กองโยธาธกิาร
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วา่ที ่พ.ต.อ. สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์ กลุ่มงานฯ มศ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.ท. สักรินทร์ เขยีวเซ็น กลุ่มงานฯ สถ.2 กองโยธาธกิาร
พ.ต.ท. กฤษณ์ ภวูดลไพโรจน์ กลุ่มงานฯ สถ.2 กองโยธาธกิาร
พ.ต.ท. ณัฐนันท์ ธาราชัยประสิทธิ์ กลุ่มงานฯ วศ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ สิริพลังคานนท์ กลุ่มงานฯ วศ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.ท. จามิกร เพชรปราณี กลุ่มงานฯ วศ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.ท. สรรชัย พว่งพี กลุ่มงานฯ วศ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.อ. โส ขาวหนูนา กลุ่มงานฯ วศ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. ชยนิท์ ศรีสุราช กลุ่มงานฯ สถ.1 กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. สัณฐิติ โสมทัศน์ กลุ่มงานฯ สถ.1 กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. เอกพล พุม่เกตุ กลุ่มงานฯ สถ.2 กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. วทิวสั ออ่งระเบียบ กลุ่มงานฯ สถ.2 กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. วรพจน์ มีสุข กลุ่มงานฯ สถ.2 กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. พงศวชัร์ พชัรีสินธรณ์ กลุ่มงานฯ วศ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. ติณณภพ โพธิ์ชนะพนัธุ์ กลุ่มงานฯ วศ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. ฉตัรพล ท้วมจนัทร์ กลุ่มงานฯ วศ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท.หญิง รินทร์ลภสั โสภณกติติวฒัน์ กลุ่มงานฯ มศ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ต. สัมพนัธ์ ศรีจาด กลุ่มงานฯ สถ.2 กองโยธาธกิาร
ร.ต.ต. วทิยา พกุเจริญ กลุ่มงานฯ สถ.1 กองโยธาธกิาร
ด.ต ภานุวฒัน์ เนียมฤทธิ์ กลุ่มงานฯ สถ.1 กองโยธาธกิาร
ด.ต.หญิง จารุณี นุชเนตร กลุ่มงานฯ สถ.1 กองโยธาธกิาร
ด.ต. ไพฑูรย์ ค าชัยภมูิ กลุ่มงานฯ สถ.2 กองโยธาธกิาร
ด.ต. ธเนศ ตังคปานนท์ กลุ่มงานฯ สถ.2 กองโยธาธกิาร
ด.ต. อนุฤทธิ์ มัจฉาวงั กลุ่มงานฯ สถ.2 กองโยธาธกิาร
ด.ต.หญิง ปาริชาติ อ่ าขวญัยนื กลุ่มงานฯ วศ. กองโยธาธกิาร
ด.ต. สังวร ดิสปรีชา กลุ่มงานฯ วศ. กองโยธาธกิาร
ด.ต. สมชาย เอี่ยมฤกษ์ชัย กลุ่มงานฯ วศ. กองโยธาธกิาร
จ.ส.ต. ศุภกติติ สุขส าราญ กลุ่มงานฯ สถ.1 กองโยธาธกิาร
จ.ส.ต. ประเสริฐ บรรจง กลุ่มงานฯ วศ. กองโยธาธกิาร
วา่ที ่พ.ต.อ. ประสิทธิ์   จามจรีุรักษ์ ยธ. กองโยธาธกิาร
พ.ต.ท. สุดเขต  สมัครเขตรการ ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท. นวพล   ช่วยเจริญ ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท.หญิง ญาณณิษา โกมนมล ยธ. กองโยธาธกิาร
ร.ต.ท.หญิง เพญ็พชิชา  หนูไชยนัต์ ยธ. กองโยธาธกิาร
จ.ส.ต.หญิง วรลักษณ์  ศรีธรรมพงษ์ ยธ. กองโยธาธกิาร
ส.ต.ต.หญิง นวพร   พณิพงษ์ ยธ. กองโยธาธกิาร
พล.ต.ต. จ านงค์ รัตนกลุ กต.1 จต.
พ.ต.อ. บุรินทร์ พงษ์พนัศ กต.1 จต.
พ.ต.อ. ไพศาล พฤกษจ ารูญ กต.1 จต.
พ.ต.อ. นาวนิ เสงสมวงศ์ กต.1 จต.
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พ.ต.อ. สุรินทร์ สวา่งแสง กต.1 จต.
พ.ต.ท. วรีะชีพ ช. ชมเมือง กต.1 จต.
ร.ต.ท. ทรงเกยีรติ ส าราญราษฎร์ กต.1 จต.
 ร.ต.ท.หญิง ทิพยสุ์ดา คลังดี กต.1 จต.
ด.ต. อดุลย์ รุ่งเร่ กต.1 จต.
จ.ส.ต. โยธนิ พร้อมมูล กต.1 จต.
พล.ต.ท. พสิิฏฐ์ พสุิทธิ์ศักด์ิ กต.2 จต.
พล.ต.ต. ธณัท วงศ์สุวรรณ กต.2 จต.
พ.ต.อ. ถาวร ขาวสอาด กต.2 จต.
พ.ต.อ. ปิยมิตร วภิาตะศิลปิน กต.2 จต.
พ.ต.ท. อรรถพล อทิธโยภาสกลุ กต.2 จต.
พ.ต.ท. สมชาย ชัยเขื่อนขนัธุ์ กต.2 จต.
พ.ต.ท. ทวี จนัทะคัด กต.2 จต.
พ.ต.ท. คมกฤช เอกโพธิ์ ตร.
จ.ส.ต. ปฏกิาร เพชรศรีชา กต.2 จต.
จ.ส.ต.หญิง พรนิภา พานา กต.2 จต.
ส.ต.อ. จริติ อวชิิน กต.2 จต.
พล.ต.ท. สุรพล ทองประเสริฐ กต.3 จต.
พล.ต.ต. ฉตัรชัย สุรเชษฐพงษ์ กต.3 จต.
พ.ต.อ. สนัน่ วงศ์เพยีร กต.3 จต.
พ.ต.อ. กรณ์ณพชัญ์ กติติพบิูลย์ กต.3 จต.
พ.ต.อ. ณัฐกร ประภายนต์ กต.3 จต.
พ.ต.อ. ภคยศ ทนงศักด์ิ กต.3 จต.
พ.ต.อ. โยธนิ โตสง่า กต.3 จต.
พ.ต.ท.หญิง กฤชมน โชติพฒันกลุ กต.3 จต.
พ.ต.ท. ศุภวชั ปานแดง กต.3 จต.
พ.ต.ท. รักพงษ์ พงษ์เพยีจนัทร์ กต.3 จต.
พ.ต.ท.หญิง กนัตา เมฆานนท์ กต.3 จต.
พ.ต.ต.หญิง วรลักษณ์ สิทธมิหาทรัพย์ กต.3 จต.
ร.ต.อ. สุรโชค กงัวานวาณิชย์ กต.3 จต.
ร.ต.อ. พชัระ รัตนประเสริฐ กต.3 จต.
ร.ต.ท.หญิง ชนิสรา หนองหารพทิักษ์ กต.3 จต.
ร.ต.ท. พรชัย ปล่ังกลาง กต.3 จต.
ร.ต.ท.หญิง ริญท์ชญา ปินใจ กต.3 จต.
ด.ต. เกรียงศักด์ิ คุ้มครอง กต.3 จต.
จ.ส.ต. เสวก เทียมคลี กต.3 จต.
ส.ต.อ.หญิง ดวงใจ ชูหนู กต.3 จต.
พล.ต.ต. จารุวฒัน์ ไวศยะ กต.4 จต.
พ.ต.อ. ภควฒิุ โสมาบุตร กต.4 จต.
พ.ต.อ. ฐิติณัฏฐ์ สิทธชิัย กต.4 จต.
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พ.ต.อ. ฉตัรชัย ศักดาวศิิษฏ์ กต.4 จต.
พ.ต.อ. วทิยา ศรีประเสริฐภาพ กต.4 จต.
พ.ต.ท. สุทัศน์ ศิลธรรม กต.4 จต.
พ.ต.ท. วนัชาติ หลอดทอง กต.4 จต.
พ.ต.ท. บัญชร จ าปาจนัทร์ กต.4 จต.
พ.ต.ท.หญิง รักตาภา วงษ์ยอด กต.4 จต.
ร.ต.อ.หญิง รัชนก กิ่งแกว้ กต.4 จต.
ด.ต. สิริชัย ตุลยสุข กต.4 จต.
ด.ต. สุระชัย แกน่จนัทร์ กต.4 จต.
จ.ส.ต. ประโยขน์ ใฝ่จติ กต.4 จต.
พล.ต.ต. อนิกธญัญ์ ชยสุทธา กต.5 จต.
พ.ต.อ. ศักด์ิชัย อายโุย กต.5 จต.
พ.ต.อ. บดินทร์ เจริญวงษ์ กต.5 จต.
พ.ต.อ. เวทวชิญ์ เนียมอนิทร์ กต.5 จต.
พ.ต.อ. ชวนิ เกดิสวสัด์ิ กต.5 จต.
พ.ต.อ. สมศักด์ิ เฉลิมฉตัร์ กต.5 จต.
วา่ที ่พ.ต.อ. ณรัช มูลศาสตร์สาทร กต.5 จต.
พ.ต.ท.หญิง ละออ ศุภศิริ กต.5 จต.
พ.ต.ท. เสน่ห์ เสนน้อย กต.5 จต.
พ.ต.ท. สมเด็จ สาบ้านกล้วย กต.5 จต.
พ.ต.ท.หญิง ธนัยพฒัน์ ชัยธนัทศุภกลุ กต.5 จต.
พ.ต.ท. พยงุค์ ไชยพฒุ กต.5 จต.
พ.ต.ท. ปกครอง เจริญศิลป์ กต.5 จต.
ร.ต.อ. วฒิุชัย ปัจฉมิกา้นตง กต.5 จต.
ร.ต.ท.หญิง ศศิภา ทองให้ กต.5 จต.
ร.ต.ท. ธริะสาร นรินทร์สรศักด์ิ กต.5 จต.
ด.ต. พนูสวสัด์ิ ดวงแกว้ กต.5 จต.
ด.ต. สมิทธิ์ นิลยอง กต.5 จต.
ส.ต.อ. สมพร ศรีสวสัด์ิ กต.5 จต.
พ.ต.อ. ปราโมทย์ ออ่นปาน กต.6 จต.
พ.ต.ท. นพรุจ อู่เงิน กต.6 จต.
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณี แสงสุข กต.6 จต.
ร.ต.ท.หญิง อโนทัย ปมะพมิาย กต.6 จต.
ด.ต. เทพ สารสุวรรณ กต.6 จต.
ด.ต. บุญมา เผือกยิ้ม กต.6 จต.
พล.ต.ต. ชวลัวทิย์ วรีะเดชก าแหง กต.7 จต.
พ.ต.อ. สมเกยีรติ วฒันพนัธุ์ กต.7 จต.
พ.ต.อ. สรรค์พสิิฐ แยม้เกษร กต.7 จต.
พ.ต.ท.หญิง สุรางกลู พลอนิต๊ะ กต.7 จต.
พ.ต.ท. วรินทร พวงแกว้ กต.7 จต.
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พ.ต.ท. พายพั โสธรางกลู กต.7 จต.
พ.ต.ท. เรืองศักด์ิ บุญยงั กต.7 จต.
พ.ต.ต. สุภชัย เพชรช่วย กต.7 จต.
ร.ต.อ. ฉตัรชัย ถาวรทรัพย์ กต.7 จต.
ร.ต.อ. สืบศักด์ิ ภาราศรี กต.7 จต.
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เดิมขนุทด กต.7 จต.
ร.ต.ท. พทิักษ์ จติราษฎร์ กต.7 จต.
ร.ต.ท.หญิง เครือวลัย์ จุ้งลก กต.7 จต.
จ.ส.ต. ภาคภมูิ แสงแกว้ กต.7 จต.
พล.ต.ต. เกรียงศักด์ิ อรุณศรีโสภณ กต.8 จต.
พล.ต.ต. โพธ สวยสุวรรณ กต.8 จต.
พ.ต.อ. เทียนชัย คามะปะโส กต.8 จต.
พ.ต.อ. อดุร วงษ์ชื่น กต.8 จต.
พ.ต.อ. ชูศักด์ิ ขนาดนิด กต.8 จต.
พ.ต.ท. ทัดค า แสงสุกสวา่ง กต.8 จต.
พ.ต.ท. พทิยา ปิน่มี กต.8 จต.
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ เจยีมศิริ กต.8 จต.
ร.ต.อ. สุภชัย หนูแกว้ กต.8 จต.
ร.ต.อ.หญิง สุธาสินี นวลกิ้ม กต.8 จต.
ด.ต.หญิง มัญชุสา พลการ กต.8 จต.
จ.ส.ต. ธรรมนาท อาริยะ กต.8 จต.
พล.ต.ท. ชินทัต มีศุข ตร.
พ.ต.อ. ชยธวชั เสาวนะ กต.9 จต.
พ.ต.อ. สุวฒัน์ สุวรรณนิกขะ กต.9 จต.
พ.ต.อ. นพดล ศิริจรรยา กต.9 จต.
พ.ต.อ. ทรงกลด เกริกกฤตยา กต.9 จต.
พ.ต.อ. สิทธพิงศ์ วศัรากจิ กต.9 จต.
พ.ต.ท. เดชา ศรีชัย กต.9 จต.
พ.ต.ท. อภศัิกด์ิ วาสะศิริ กต.9 จต.
พ.ต.ท. วณัฐพงศ์ ชาลประเสริฐ กต.9 จต.
พ.ต.ท. ธราธปิ เสริมศรี กต.9 จต.
พ.ต.ต. สุริยะ พว่งสมบัติ ตร.
ร.ต.ท. อภนิัทธ์ ใจวฒัโน กต.9 จต.
ร.ต.ท. ณัฐภทัร เพชรจง กต.9 จต.
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ บัวผัน กต.9 จต.
ด.ต. ภวนนท์ สุดราม กต.9 จต.
จ.ส.ต. ชาญชัย เมืองมูล กต.9 จต.
จ.ส.ต.หญิง วชิราภรณ์ บัวสวา่ง กต.9 จต.
พล.ต.ต. กติิศักด์ิ ดุรงควบิูลย์ กต.10 จต.
พ.ต.อ. สมชาย เขยีวจกัร์ กต.10 จต.
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ร.ต.อ. จตุพร วชัรพนัธพงศ์ กต.10 จต.
พ.ต.อ. มงคล เกตุพนัธ์ บก.อก.
พ.ต.อ. อ านวย มณีรัตน์ บก.อก.
พ.ต.ท.หญิง จริชยา ปิลันธนดิลก ฝกพ.บก.อก.
พ.ต.ท. วรพจน์ หวลมานพ ฝกพ.บก.อก.
ร.ต.ท.หญิง เจตสุภา เต็มสังข์ ฝกพ.บก.อก.
ร.ต.ท. ธนันณัฐ บุญกวา้ง ฝกพ.บก.อก.
ร.ต.ท. อภริะศักด์ิ สุดตาซ้าย ฝกพ.บก.อก.
ร.ต.ท. วฒันา สุระพฒัน์ ฝกพ.บก.อก.
วา่ที ่ร.ต.ต. ณัฐพงศ์ เขมะสิงคิ ฝกบ.บก.อก.
ด.ต. ชัยยะเชษฐา มายาต ฝกพ.บก.อก.
จ.ส.ต. ประมวล ภาคนอก ฝกพ.บก.อก.
ส.ต.ต.หญิง นพภาพร ศักด์ิศรี ฝกพ.บก.อก.
ส.ต.ต.หญิง วลิาสินี ทองใบ ฝกพ.บก.อก.
ส.ต.ต. มณเฑียร มัน่ทอง บก.อก.
พ.ต.ท. ธติิพทัธ์ จติตาศิรินุวตัร ฝกบ.บก.อก.
พ.ต.ท.หญิง ศิริพรรณ บุญมา ฝกบ.บก.อก.
พ.ต.ต.หญิง จรัิตน์ สถติิรัต ฝกบ.บก.อก.
ร.ต.ท.หญิง สิรินยา ใจดี ฝกบ.บก.อก.
ร.ต.ท.หญิง ณัฏยา วงษ์ลุน ฝกบ.บก.อก.
ร.ต.ท.หญิง นัทวรรณ พรวาปี ฝกบ.บก.อก.
ร.ต.ท.หญิง พชิามญชุ์ วงษ์จติร ฝกบ.บก.อก.
จ.ส.ต.หญิง วชิราภรณ์ ทองทวี ฝกบ.บก.อก.
ส.ต.ต.หญิง ดรรชนี สินเจริญพพิฒัน์ ฝกบ.บก.อก.
พ.ต.ท. พรีพฒัน์ พบิูลย์ ฝตป.บก.อก.
ร.ต.ท.หญิง สรินยา ไชยมิง่ ฝตป.บก.อก.
วา่ที ่ร.ต.ต. พศิน อนิทร์กง ฝตป.บก.อก.
จ.ส.ต.หญิง นงเยาว์ เพช็รสุทธิ์ ฝตป.บก.อก.
วา่ที ่พ.ต.อ. จารึก อน้จารึก ฝรท.บก.อก.
พ.ต.ท. ศรีศักด์ิ พรหมบุญ ฝรท.บก.อก.
พ.ต.ท. อาสาฬห์ ถมยา ฝรท.บก.อก.
พ.ต.ท. นิรันดร์ โกมลรัตน์ ฝรท.บก.อก.
พ.ต.ท. ธชัพล บูรณศิลป์ ฝรท.บก.อก.
พ.ต.ท. วรีะ เทพกล่ า ฝรท.บก.อก.
ร.ต.ท. ศิรวชิญ์ บุญเรืองวตัร ฝรท.บก.อก.
ร.ต.ท. อกุฤษณ์ เทียมเมือง ฝรท.บก.อก.
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ ไชยะมี ฝรท.บก.อก.
ร.ต.ท. ธวชัชัย กาวสูงเนิน ฝรท.บก.อก.
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ นิทะโน ฝรท.บก.อก.
ร.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ ศรีวชิัย ฝรท.บก.อก.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ.หญิง ชนนาถ ค าเหมือง ฝรท.บก.อก.
ส.ต.ต. วรีวฒัน์ ม้าจนี ฝรท.บก.อก.
พ.ต.ท.หญิง ธนิดา ทัศนา ฝยศ.บก.อก.
ร.ต.ท.หญิง นารี โพธิ์ศิริ ฝยศ.บก.อก.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ชัชนีย์ จนิดารักษ์ ฝยศ.บก.อก.
พ.ต.อ. ศักรินทร์ ตันติภณัฑรักษ์ ศจบ.บก.อก.
พ.ต.ต. โกมล รุธริบริสุทธิ์ ศจบ.บก.อก.
ร.ต.ต. วรีาวทุธ เงางาม ศจบ.บก.อก.
ส.ต.อ. ธนพงษ์ งามฉลาด ศจบ.บก.อก.
พล.ต.ต. กรีรินทร์ อนิทร์แกว้ บช.สตส.
พล.ต.ต. สาโรช นิม่เจริญ บช.สตส.
พ.ต.อ.หญิง จนิตนา การุญยธร บช.สตส.
พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ เหล่ียมวรางกรู บช.สตส.
พ.ต.อ.หญิง นัฐภทัร สังขป์ระเสริฐ บช.สตส.
พ.ต.ท. ยทุธพงษ์ เมฆคะ นว.ผบช.สตส.
พ.ต.ท. ฉตัรชัย จริานุกรสกลุ บช.สตส.
พ.ต.ท.หญิง จรรยา เกดิทวี บช.สตส.
วา่ที ่พ.ต.ท. สมคะเน อคัรกนัทรากร บช.สตส.
พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ บช.สตส.
วา่ที ่พ.ต.ท.หญิง พรีญา คงมา บช.สตส.
วา่ที ่พ.ต.ท.หญิง เยาวเรศ แสงจนัทร์ บช.สตส.
วา่ที ่พ.ต.ต. พชัรวฒัน์ กวนิวศิิษฏ์ บช.สตส.
ร.ต.ท.หญิง นพภสัสร มหตัปัทมทรัพย์ บช.สตส.
ร.ต.ท.หญิง พชัมน วงศ์ชมภู บช.สตส.
ร.ต.ท.หญิง ชนาภา สระแกว้ บช.สตส.
ร.ต.ท.หญิง ศิริพร ปานทุม่ บช.สตส.
ร.ต.ท.หญิง ภคพร ศรีวลััย บช.สตส.
ร.ต.ท. สุริยนั เสยสูงเนิน บช.สตส.
ร.ต.ท. สุกานต์ นิม่เจริญ บช.สตส.
ร.ต.ท. อภจิติ วภิาสธรีวงศ์ บช.สตส.
วา่ที ่ร.ต.ต. ชยตุ ปัน้ศิริ บช.สตส.
วา่ที ่ร.ต.ต. กติติภทัร หงษ์ชูเวช บช.สตส.
วา่ที ่ร.ต.ต. ไพสิฐพงศ์ สาลีสาย บช.สตส.
วา่ที ่ร.ต.ต. ราเชษฐ์ เหมือนเสน บช.สตส.
ส.ต.อ. ธนรรชน สันติวรการ บช.สตส.
ส.ต.อ. นักรบ ขยนัหา บช.สตส.
ส.ต.ท. อาทิตย์ ภาพร บช.สตส.
ส.ต.ต.หญิง ณัฏฐณิชชา เขมโสภณธเนษฐ์ บช.สตส.
ส.ต.ต.หญิง กาญจนา ผุดมาก บช.สตส.
ส.ต.ต.หญิง จรีาพร ป่าหวาย บช.สตส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต.หญิง วลัยา กรานวงษ์ บช.สตส.
ส.ต.ต. ธวิากร บุญธรรม บช.สตส.
พ.ต.ต. ณัฐยทุธ์ แกว้ปาน ตส.๑ ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง วนัทนีย์ เครือกล่อม ตส.๑ ฝอ.
ร.ต.ท. จกัษ์พฒัน์ ดอกจนัทร์ ตส.๑ ฝตส.๑
ร.ต.ท.หญิง วฒันา โตสกลุ ตส.๑ ฝตส.๑
ร.ต.ท.หญิง วภิาดา วงษ์วาร ตส.๑ ฝตส.๒
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ภรณี ลิมานนท์วราไชย ตส.๑ ฝตส.๒
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง กญัญภคั จนัทร์ฤทธิ์ ตส.๑ ฝตส.๒
วา่ที ่พ.ต.อ.หญิง วภิาวรรณ เจริญมณีเวช ตส.๑ ฝตส.๓
ร.ต.ท. พษิณุ การถาง ตส.๑ ฝตส.๓
ส.ต.ต. เศรษฐศิลป์ วชัราทิตย์ ตส.๑ ฝตส.๓
พ.ต.อ.หญิง พริมยรั์ตน์ ดอนนนท์ ตส.๑ ฝตพ.
พ.ต.ท.หญิง ทิพยสุ์ดา พมิพะ ตส.๑ ฝตพ.
พ.ต.ท.หญิง สมศรี วจิารณกลุ ตส.๑ ฝตพ.
ร.ต.ท. วรเทพ รุ่งสวา่ง ตส.๑ ฝตพ.
ร.ต.ท. ณัฏฐ์พฤทธิ์ จนัทิมี ตส.๑ ฝตพ.
ร.ต.ท.หญิง ประกายเพช็ร ค ามูลตรี ตส.๑ ฝตพ.
พ.ต.อ.หญิง สุจติรา            รัตนบุรี ตส.2
พ.ต.อ.หญิง สายใจ วงศ์วานิช ตส.2
พ.ต.ท.หญิง ปราณี            ฦาชา ตส.2
พ.ต.ท. สมมิตร                ลิตตา ตส.2
ร.ต.ท. บุณยสิทธิ์         สิทธพินัธ์ ตส.2
ร.ต.ท.หญิง วนิดา         วงศ์ถาวร ตส.2
ร.ต.ท.หญิง วนัวสิาข ์    ค ามี ตส.2
ร.ต.ท. วโิรจน์                สีโทนน้อย ตส.2
ร.ต.ท.หญิง  ณฐมน       ฉลาดธญักจิ ตส.2
ร.ต.ท.หญิง จนัทร์แรม     ทาทิพย์ ตส.2
ร.ต.ท.หญิง อไุรรัตน์        มีเริก ตส.2
ร.ต.ท.หญิง นรัญกรณ์     ศรีค าเฮือง ตส.2
วา่ที ่ร.ต.ต. พนูศักด์ิ               พกัตร์ผ่องศรี ตส.2
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง อศิราภรณ์ เกษสุวรรณ ตส.2
ส.ต.ต. สรณ์สิริ พมิพพ์บิูลย์ ตส.2
พล.ต.ต.หญิง พมิพพ์รรณ วรชินาคมน์ ตส.3 บก.
ร.ต.ท. สุกานต์ นิม่เจริญ ตส.3 บก.
พ.ต.อ. สุรพล จนัทรมิตรี ตส.3 ฝอ.
พ.ต.ท. ประสพ พนัแจง้ ตส.3 ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง นิตยา รักษา ตส.3 ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง สุมิตตา ศรีค าภา ตส.3 ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.ท. สุรพล จา่สูงเนิน ตส.3 ฝอ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง จรรยา ศรียงพะเนา ตส.3 ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.ต. อภวิฒัน์ วาทะวฒันะ ตส.3 ฝอ.
ร.ต.ท. มนันต์ ยกฉวี ตส.3 ฝตส.1
ร.ต.ท.หญิง จริาวรรณ ช่วยอนันต์ ตส.3 ฝตส.1
พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ ตส.3 ฝตส.2
ร.ต.ท.หญิง หทัยกาญจน์ ทองศรีแกว้ ตส.3 ฝตส.2
พ.ต.อ.หญิง ขนิษฐา  เรืองศรี ตส.3 ฝตส.3
พ.ต.ท. สรร อกัษรกริช ตส.3 ฝตส.3
วา่ที ่ร.ต.ต. วรพงษ์ รอดรักษา ตส.3 ฝตส.3
ส.ต.ต. ทวชีัย ภาชีเชาว์ ตส.3 ฝตส.3
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง สุนิษา เรือนศิริ ตส.3 ฝตพ.
พล.ต.ต. พรวสุิทธิ์ งามปัญญา บ.ตร.  สง.ผบก.บ.ตร.
พล.ต.ต. วรีะชัย ชุ่มเทศสร บ.ตร.  สง.ผบก.บ.ตร.
พ.ต.อ. ก าพล กศุลสถาพร บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. กติติ กล่ าสุ่ม บ.ตร. งชช.บ.ตร.
พ.ต.อ. กติติบุญ เจยีมเจริญศักด์ิ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. กติติพงษ์ ชัยปลัด บ.ตร. งชช.บ.ตร.
พ.ต.อ. เกษม ลักษณะวมิล บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. จรัส พนัธรักษ์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
พ.ต.อ. จมุพล เครือจนัทร์ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. ชูชาติ พลูทรัพย์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
พ.ต.อ. ณรงค์ ภมูิประเสริฐโชค บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. เดช กนัค า บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. เดโช ภศูรี บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. ทูล อภรัิกษ์พงศา บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. ธวชัชัย ชุ่มดี บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. ธรีะชัย ค าเครือ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. นพดล อนิทนาม บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. ประพงษ์ ภฮูง บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
พ.ต.อ. พชิิต โพธิ์วเิชียร บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. เมธี ปิน่ปัก บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. รุ่ง มหนัตะกาศรี บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. เรวตั โฉมยงค์ บ.ตร. งวศ.บ.ตร.
พ.ต.อ. วงศ์วริศ สีค า บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ วทิยา เอบิกมล บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
พ.ต.อ. วรีพนัธ์ จติต์บุญธรรม บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. ศตพร ทับชู บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. ศิระ ยนิเจริญ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. ศุภชัย อร่ามศักด์ิ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. ศุภรัตน์ จรัญวาศน์ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
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พ.ต.อ. สมปอง สุขเอี่ยม บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. สมศักด์ิ ทองแดง บ.ตร. งชช.บ.ตร.
พ.ต.อ. สมสมัย ต้นงาม บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
พ.ต.อ. สินสมุทร สินเภตรา บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. สุทธพินัธ์ ศิริ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. สุนทร พศิปัน้ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. สุภาพ เทียมวสัิย บ.ตร. งชช.บ.ตร.
พ.ต.อ. อาคม เสือกล่ัน บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.อ. อ านาจ เดชบุณเหลือง บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ท. กนัตินันท์ หงษ์ชูเกยีรติ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ท. จตุัรงค์ หอมหวน บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ท. จรียทุธ จติใจกล้า บ.ตร. สสน.บ.ตร.
พ.ต.ท. ฉลาด เพชรเพลิดพราว บ.ตร. สสน.บ.ตร.
พ.ต.ท. ทัตตกติติ เชี่ยวชาญ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ท. ธรรมศักด์ิ สุขเจริญ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ท. นิรันดร์ บัวเงิน บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ท. บุญยนื ทัง่ร่ืน บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
พ.ต.ท. พยาม วฒันาพล บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
พ.ต.ท. พชิัยศักด์ิ พนัโยพร บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
พ.ต.ท. ภริูต สืบอนิทร์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
พ.ต.ท. มงคล มาราช บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
พ.ต.ท. วรีะพงษ์ สุวงศ์จนัทร์ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ท. ศักด์ิสุริยา บุตราช บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ท. ศานติพงศ์ แกว้เกตุ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ท. สันทวฒัน์ พรหมบุญมี บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ท. แสงระวี สมโรจน์รัตน์ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ท. อคัรเดช  มนตรีกลุ ณ อยธุยา บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง สลิลทิพย์ ลิขติโสฬส บ.ตร. สสน.บ.ตร.
พ.ต.ต. กมลพฒัน์ ชีวะศักด์ิศิริ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ต. จกัรกฤษณ์ วงศ์ใหญ่ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ต. ฐิติรัช โชติพนิทุ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
พ.ต.ต. ณัฐพล บุญมา บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ต. ธวชัชัย อนิทรางกลู บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ต. นิติวฒิุ ภทัรประไพ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ต. ไพฑูร วดัจนิดา บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
พ.ต.ต. สุชิน แยม้ยนิดี บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
พ.ต.ต. อภชิา รุจทิฆมัพร บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
พ.ต.ต. อ านาจ บุญเอนก บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
พ.ต.ต. เอก ทองสมัคร บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
พ.ต.ต. อ านาจ สุกใส บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
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ร.ต.อ. ชริศ ปริจจาคะ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
ร.ต.อ. ธงชัย ปัญญาเลิศ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
ร.ต.อ. นครินทร์ ทองอนิทร์ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
ร.ต.อ. ปัญญาพล วงศ์ทองดี บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
ร.ต.อ. พรชัย เพง่รุ่งเรืองวงษ์ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
ร.ต.อ. อธวิทิย์ ปัญญาอทุัย บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
ร.ต.อ. อภสิิทธิ์ จติรแจง้ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
ร.ต.อ. อาทิตย์ พรุิณ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
ร.ต.อ.หญิง นันท์นภสั พมิพก์ลาง บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ร.ต.อ.หญิง พณัณิณ ค าเครือ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ร.ต.อ.หญิง สุชาดา พานแกว้ บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ร.ต.ท. กมล แกว้ท่าไม้ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. กฤษณ์ หอยสังข์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. กติติ ไมตรีจติต์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ นาคะ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ไกร มนต์ดี บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. จกัรเพชร ภหูงษ์สูง บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. จกัรวาล โรจนาภวิฒิุ บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ร.ต.ท. เฉลิมเดช ปินทา บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ชริน เหล่ามงคล บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ชัยพฤกษ์ เพาะผล บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ชัยยทุธ รวมแสง บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ชาติชาย ตาลช่วง บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ ก าจดัภยั บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. เชาวฤทธิ์ จนัต๊ะโมกข์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. เชาวเลิศ การสมสิษฐ์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ณรงค์ บุญนาค บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ณรงค์ วงัรังกา บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ ฐิติวฒันพงศ์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ทวพีร พริกบุญจนัทร์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ธงชัย กสิกรณ์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ธชัย แกว้ตา บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ร.ต.ท. ธนดล ต้นสกลุ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ธนิต พงษ์ศิริ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ธรรมขนัธ์ โพนทอง บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. นพดล แสงแกว้สิริกลุ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. นันทิภาค นันท์ไชยวงค์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. นิพล กาแกว้ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. นิวาส ผิวค าสิงห์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. บัญญัติ มีมุข บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. บุญชู นิยมรัฐ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ประกาย ศรีสมัย บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ขดิกลุเลาะ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ประหยดั พวงกหุลาบ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ปรีชา แกน่กระโทก บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. แผน ทิพยน์วล บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. พรชัย พสัดร บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ เฉลิมลาภ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ โพธพ์รม บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. พพิฒัน์ เยาวเรศ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. พรุิณ พทิักษ์พงศกร บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. พรีะชัย ชนิตร์วฒัน์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ไพรัช บุญเรืองลือ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ไพศาล งามสมมนต์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ยทุธศาสตร์ หงษ์ทอง บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. รัช คล้ายลี บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. วรรณรัตน์ จติจกัร์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. วรรณะ ดอนทองแดง บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. วรายทุธ พรหมรัตน์ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. วสันต์ องักระโทก บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. วารินทร์ อกัษรนิตย์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. วริชัย มีสุข บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ร.ต.ท. วโิรจน์ กมลศักด์ิดาวกิลุ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. วรีวฒัน์ จริธนานุวฒัน์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. ศิริเดช มาตาเบ้า บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ร.ต.ท. ศุภกติต์ิ หอศิวาลัย บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. สนิท สีสิงห์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. สมบุญ มหานิล บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เกา่เงิน บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. สมหวงั เด่นชัย บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. สังคม ขนัตีทอง บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. สานุชัย ซอประเสริญ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. สายนัต์ ศรีโพธิ์งาม บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. สิริศักด์ิ ธรรมทวี บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. สุจริต ช่อทับทิม บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ร.ต.ท. สุทิน ล้ิมศิริ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. สุเทพ วงศ์กวน บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. สุเทพ เจยีมเรือน บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. สุวทิย์ แยม้คล้าย บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. สุวนิัย สายด า บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. เสรี คงแป้น บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. อนุรัตน์ ขนัธศักด์ิ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ร.ต.ท. อศัวนิ เรืองศรี บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ร.ต.ท. เอนก จนัทร์ศิริ บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง ฉววีรรณ ศรีวชิัย บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง นิตยา ทับชุม บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง พรพมิล ศรีสวสัด์ิ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง พมิพใ์จ ศรีประดิษฐ์ บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง อารียา แสวงแกว้ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง อไุรวรรณ โฮมแพน บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ร.ต.ต. นนทวชัร์ เกษมสุขวฒันันท์ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ร.ต.ต. วเิชษฐ์ เครือค า บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ร.ต.ต. สันติ ภญิโญ บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ร.ต.ต. สุบิล ปานอบุล บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ร.ต.ต.หญิง ศศิรินทร์ ค าพบั บ.ตร. สสน.บ.ตร.
วา่ที ่ร.ต.ต. จลุ คูณสุข บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
วา่ที ่ร.ต.ต. ธนาเทพ ยาสูงเนิน บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง วรรณา สุวรรณฤกษ์ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
ด.ต. ก าชัย วนัเพญ็ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ด.ต. เกษม โยวะศรี บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ด.ต. จารุวธัน์ ทองโบราณ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ด.ต. เดชา ชัยค าดี บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ด.ต. ทินกฤต สุวรรณน้อย บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ด.ต. ธรรมธร นาใจแกว้ บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ด.ต. นรินทร์ เจริญพล บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ด.ต. ภทัรกฤตย์ ดีทองออ่น บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ด.ต. ภมูินทร์ หารไชย บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ด.ต. รุ่งรัตน์ พนัธไชย บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ด.ต. วชัรพงษ์ ชโลดมพงศ์ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ด.ต. ศิริวฒัน์ สุมาพา บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ด.ต. สมปอง เบ้าเงิน บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ด.ต. สราวฒิุ พลตาล บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ด.ต. อดิศักด์ิ คะตะวงค์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ด.ต. อติรุจ นรารักษ์ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ด.ต. อ านาจ แคนลา บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ด.ต. อบุล สุวรรณกลาง บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ด.ต.หญิง พจนารถ ต้นงาม บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ หอมหวล บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
จ.ส.ต. ชัยทัศน์ หนัชะนา บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
จ.ส.ต. ณรงค์ กลมกล่อม บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. นาวี บุดดา บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
จ.ส.ต. วรรณรบ สุดอาราม บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
จ.ส.ต. สุวฒัน์ วงศ์สง่า บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
จ.ส.ต. อมัรินทร์ เศาระบุตร บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.อ. นันทพทัธ์ บุญมา บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.อ. บุญยงั ธรรมวติั บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
ส.ต.อ. พลากร อนิต๊ะวงษา บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ส.ต.อ. วฑูิรย์ คนขยนั บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ส.ต.อ. ศิราธนัญ์ วฒันะวงศ์กติิกร บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง กติติมา ปัตเมฆ บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง ฐานทิพย์ บุษบงค์ บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง นลินีนันท์ เวยีงนาค บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง นุชจรินทร์ อคัรเสริญ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง เบ็ญจวรรณ วงษ์น้อย บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง พชัรินทร์ บูรณ์เจริญ บ.ตร.  สง.ผบก.บ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง ภริูชญา วรรณโต บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง มนต์ภกา จทีิพย์ บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง รัตนาภรณ์ สุทธปิระภา บ.ตร. งกบ.บ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง วาธณีิ ทองประดับ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง สุพตัรา วงษ์จนัทร์ บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ส.ต.อ.หญิง อลิสา มังฉกรรจ์ บ.ตร. สสน.บ.ตร.
ส.ต.ท. ณรรธน แตงหอม บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. กมัปนาท สิงหห์ะ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. จกัรกริช พนิิจวรสิน บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. จริวฒัน์ เขม็มาลัย บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. จริวฒิุ สุขออ่น บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. จโิรจน์ จนัทร์เปล่ง บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. เจษฎา เหล่ามงคล บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. โจรัตน์ พรมจนัทร์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. เฉลิมเกยีรติ อนิทร์ปัญญา บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. เฉลิมพล สุขส าราญ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. เฉลิมวฒิุ วงศ์ออ๊ด บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ชนะชัย จนัทร์โถ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ชัยวฒิุ วรรณนิยม บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ณัฐกติต์ิ อนิทวงศ์ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ณัฐพล กึ่งจะบก บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ถนอมศักด์ิ ทองพรหม บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ วงษะโท บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ธนากร มีวงศ์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ธนาวทิ สาระแปง บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
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ส.ต.ต. ธนู พุม่ฉายา บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ธวชัชัย ช่วยหนู บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ธารินทร์ กมลรัตน์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ธรีพล ศรีทอง บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. นครินทร์ ประสิทธิ์อยู่ศีล บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ประวติั พลหงสา บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. เปรมพงษ์ เทือกธรรม บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. พงศกร ศรีนิล บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. พงศ์พนัธุ์ วชิิต บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. พงษ์พฒัน์ นาคน้อย บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. พงสทอน ภแูยม้ไสย์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. พชรพล สุวรรณวงศ์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. พลสิทธิ์ ไตรวงค์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. พสิิฐ พสิิฐเสาวภาคย์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ไพรัช ออ่นโพธิ์แกว้ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ภทัราวธุ สังขศ์รีจนัทร์ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ภรีภสัร์ ขนัจอก บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. มนตรี ทองมี บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ยทุธนา บัวแกว้ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. รชา ไทยอนันต์สมบัติ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. วฒันา เงินรอดประดิษฐ์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. วชิญสิทธิ์ ยะวเิชียร บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. วชิยตุม์ โชติกลาง บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. วชิิต ปิงวงั บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. วมิุตพงษ์ จนัทร์แกว้ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ศรัญญู สมศรี บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. ศิวกร ขติัโย บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. สมศักด์ิ เรศประดิษฐ์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. สิทธชิัย กญัชนะกาญจน์ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. สุพจน์ ก าเหนิดทอง บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. อนิรุตต์ิ มีค า บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. อนุชา นาชัยเวยีง บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. อนุพนัธ์ พืน้หวัสระ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. อรรถพล สิมบุตร บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. อคัร สุขทิพย์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. อเุทน วงศ์พนัธ์ บ.ตร. งชอ.บ.ตร.
ส.ต.ต. เอกลักษณ์ สมพงษ์ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต.หญิง ณัฐธยาน์ สงวนไชยกฤษณ์ บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
ส.ต.ต.หญิง ปัณณรัตน์ สอนกลาง บ.ตร. ฝอ.บ.ตร.
พล.ต.ท. ศตวรรษ หรัิญบูรณะ สง.นรป.
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พล.ต.ท. สกลเขต จนัทรา สง.นรป.
พล.ต.ท. ดุสิต สังขะเมฆะ สง.นรป.
พล.ต.ต. วรีะชัย กรานค ายี สง.นรป.
พล.ต.ต. วราธร ตันศรีสกลุ สง.นรป.
พล.ต.ต. สมรัตน์ โกษากลุ สง.นรป.
พล.ต.ต. อทิธศัิกด์ิ กรินชัย สง.นรป.
พล.ต.ต. มณฑลทัฬห์ บุนนาค บก.อก.
พล.ต.ต. วาสิทธิ์ บางท่าไม้ สป.นรป.
พล.ต.ต. อรรถกร ทิพยโสธร สป.นรป.
พล.ต.ต. ชัยทัต บุญข า สป.นรป.
พล.ต.ต. วรเศรษฐ วทิยกลุ สป.นรป
พ.ต.อ. สมหมาย อปุถมัภ์ บก.อก.
พ.ต.อ. ศิริกลุ   บุญอิ้ง บก.ถปภ.
พ.ต.อ. ภเิศก แพทยดี์ สป.นรป.
พ.ต.อ. วชัรพนัธ์ ประดิษฐพงษ์ สป.นรป.
พ.ต.อ. อนัญ หตุะจติต์ สป.นรป.
พ.ต.อ. พรเทพ จนัทร์ชิดฟา้ สป.นรป.
พ.ต.อ. วมิพนัธุ์ ราชประดิษฐ์ สป.นรป.
พ.ต.อ. อนุวตั พชิาดุลย์ สป.นรป.
พ.ต.อ. วนัธกิรณ์ ราชสิริเสนา สป.นรป.
พ.ต.อ. ปกรณ์ กงเพชร สป.นรป.
พ.ต.อ. ปรีดี สุขเริงร่ืน สป.นรป.
พ.ต.อ. วนัยติุ พงศ์ไทย สป.นรป.
พ.ต.อ. สุชินทร์ ปรีดาสุริยชัย สป.นรป.
พ.ต.อ. อดิศักด์ิ พลชัย สป.นรป.
วา่ที ่พ.ต.อ. อาคม ชุมพรัตน์ สป.นรป.
พ.ต.ท. ณัฐศักด์ิ นาคศรี สป.นรป.
พ.ต.ท. ภริูทัต สุวรรณจติร์ สป.นรป.
พ.ต.ท. พฒัน์วทิย์ แสงมุกดา สป.นรป.
พ.ต.ท. มานะชัย อน้ภู สป.นรป.
พ.ต.ท. ปริญ สุนทรธรรม สง.นรป.
พ.ต.อ.     สิทธชิัย      ภชุฌงค์ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
พ.ต.ท.   สุพจน์    เสววีลัลพ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
พ.ต.ท. วชัรพล ข าศิริ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
พ.ต.ต. เสน่ห์ ค าฝอย บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
ร.ต.ท   ปภาวนิ    ป้องพาล บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑
ร.ต.ท. ณัฏฐนันท์ สิริหงส์จนั บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
ร.ต.ท.      รุ่งเรืองสิน      เบญพรม บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
ร.ต.ท. วนิัย หาญกร บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
ด.ต. จรัญ ชูเรือง บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
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ด.ต. ประสิทธิ์ บุตรชน บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
ด.ต. อทิชา อนิทรสมบัติ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
จ.ส.ต. ผดุงศักด์ิ   เปการี บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
จ.ส.ต. ศิริศักด์ิ     พานิชนาวา บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
จ.ส.ต. ณัฐนัย ชาวนาบึง บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
ส.ต.อ. คมสัน ชาวนาหวา่น บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
ส.ต.อ. ศักด์ิสงวน หนินก บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
ส.ต.อ. อเุทน อตุมะ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๑ 
พ.ต.อ. วชิัย โตเดชนิติกลุ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒ 
พ.ต.ท. ธนาพร     ผดุงการ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒ 
พ.ต.ท. ณวลัลภ ร่ืนเจริญ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒
พ.ต.ท. ฐกฤต กลุลิขติกศุล บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒ 
ร.ต.อ. ปิติพฒัน์     เอกอคัรภวูวฒัน์ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒ 
ร.ต.ท. สมิท เหมาะประโคน บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒ 
ร.ต.ท. บุญทวี แกว้เสน บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒ 
จ.ส.ต. สมชาย คุ้มศรี บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒ 
จ.ส.ต. สมบูรณ์        ศรศิริ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒ 
จ.ส.ต. ธเนตร         ธนูสิทธิ์ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒ 
ส.ต.อ. มณฑล         บุตรวงษ์ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒
ส.ต.อ. อนุรักษ์        สังขเ์หม็ง บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒ 
ส.ต.อ. ณัฎฐศิษย ์     ขจรกอบกลุ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒ 
ส.ต.อ. นิธ ิ            ศิริเลิศพรรณา บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒ 
ส.ต.อ. จติอารีย์ โสสุด บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒ 
ส.ต.ต. นนทณัฐ โคตรบัว บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๒ 
พ.ต.อ. พงศ์วษิณุ   ท่อแกว้ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๓ 
พ.ต.ท. บริพตัร     คงเพชร บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๓ 
พ.ต.ท. วนิัย มูลเดช บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๓ 
พ.ต.ต. ยสวรัส ภูพ่สิิฐธนณัฐ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๓ 
ร.ต.ท. ธรีวทิย์ ค าสุวมิลชัย บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๓ 
ร.ต.ท. จติติ ขยนัขนัเกตุ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๓ 
ร.ต.ท. ส ารวย คลังจง บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๓ 
ด.ต.หญิง อารีรัตน์ สอนไทย บก.ถปภ. ปรก.ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๓ 
จ.ส.ต. ราเชนทร์ มโนสถติ บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๓ 
จ.ส.ต. โสภณ ปานเรือง บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๓ 
จ.ส.ต. ธวชัชัย สามงามยา บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๓ 
ส.ต.อ. นิติวฒิุ ทองค า บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๓ 
ส.ต.อ. ภศัูกด์ิ สร้อยทอง บก.ถปภ. ฝ่ายปฏบิัติการ ถปภ.๓ 
วา่ที ่พ.ต.อ. พภิบ พชัรลภสั บก.อก. ฝอ.๑
พ.ต.ท.หญิง ธาริดา อนัทชัย บก.อก. ฝอ.๑
พ.ต.ท.หญิง สุวมิล พลชาติ บก.อก. ฝอ.๑
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พ.ต.ต.หญิง ประติชญา อนิทรสุขศรี บก.อก. ฝอ.๑
วา่ที ่พ.ต.ต. อาณัติ กระแสศัพท์ บก.อก. ฝอ.๑
ร.ต.ท. อทิธกิร ไชยสีดา บก.อก. ฝอ.๑
ร.ต.ท. มงคล ด่านสาคร บก.อก. ฝอ.๑
ร.ต.ท.หญิง ระเบียบ ขาวข า บก.อก. ฝอ.๑
ร.ต.ท.หญิง ศิริรักษ์ ศรีจนัทร์ บก.อก. ฝอ.๑
ร.ต.ท.หญิง พรรณพร ขวญัใจ บก.อก. ฝอ.๑
ด.ต. สุวสันต์ ประสงค์สันติกลุ บก.อก. ฝอ.๑
ด.ต. เศกสิทธิ์ พรมทา บก.อก. ฝอ.๑
ด.ต. ธ านูล พลบ ารุง บก.อก. ฝอ.๑
จ.ส.ต. ปิติ หยกพรายพนัธ์ บก.อก. ฝอ.๑
ส.ต.อ. ธรีพชิญ์ กจิเจริญภญิโญ บก.อก. ฝอ.๑
ส.ต.อ.หญิง สุภาวดี ทองแตง บก.อก. ฝอ.๑
ส.ต.ต. กฤษณ์ นาคอนิทร์ บก.อก. ฝอ.๑
ส.ต.ต. ปราโมท สุขบุญส่ง บก.อก. ฝอ.๑
พ.ต.ท. เอกณกฤษ ดาบเพชร บก.อก. ฝอ.๒
ร.ต.ท.หญิง กาญจนา เพชรพลัลภ บก.อก. ฝอ.๒
ร.ต.ท. ประพล จตุรภทัร บก.อก. ฝอ.๒
ร.ต.ท. พศิน ศรีปัตเนตร บก.อก. ฝอ.๒
ร.ต.ท. ชิตพล บุญน า บก.อก. ฝอ.๒
ร.ต.ท. กติติคุณ ต้ังเผ่าเสถยีร บก.อก. ฝอ.๒
ร.ต.ท.หญิง อรทัย ปิงบุญทา บก.อก. ฝอ.๒
ด.ต.หญิง อชุุกร ศรีมะโน บก.อก. ฝอ.๒
ส.ต.อ.หญิง สงกรานต์ จมุปา บก.อก. ฝอ.๒
ส.ต.อ.หญิง สุภาวดี จนัทร์ดอน บก.อก. ฝอ.๒
ส.ต.อ. เอกภพ ณ ระนอง บก.อก. ฝอ.๒
ส.ต.อ. อนุชาติ ฉอสวสัด์ิ บก.อก. ฝอ.๒
พ.ต.อ.หญิง เทียมจนัทร์ ลิมปาภนิันท์ บก.อก. ฝอ.๓
พ.ต.ท. ปราโมท มานพ บก.อก. ฝอ.๓
พ.ต.ต.หญิง สุดทีรั่ก มากเกตุ บก.อก. ฝอ.๓
ร.ต.อ. ธวชัชัย ชาลีรินทร์ บก.อก. ฝอ.๓
ร.ต.อ.หญิง อษุณีย์ วริะมาตย์ บก.อก. ฝอ.๓
ร.ต.ท.หญิง ชุติมา ฟองสุวรรณ บก.อก. ฝอ.๓
ร.ต.ท.หญิง ลักขณา ประชากลุ บก.อก. ฝอ.๓
ร.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ธนภทัรเดช บก.อก. ฝอ.๓
วา่ที ่ร.ต.ท. จาตุรนต์ สุพร บก.อก. ฝอ.๓
วา่ที ่ร.ต.ท. สินธร ทัตตานนท์ บก.อก. ฝอ.๓
ด.ต. กร หงษ์พนัธุ์ บก.อก. ฝอ.๓
ด.ต. วชัระ หติายะโส บก.อก. ฝอ.๓
ส.ต.อ. เลอศักด์ิ ผดุงการ บก.อก. ฝอ.๓
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ส.ต.อ. อรรณพ บุตรราช บก.อก. ฝอ.๓
ส.ต.อ. เฉลิมชัย ทองงาม บก.อก. ฝอ.๓
พ.ต.อ.หญิง ส าลี ธรีะกลุ บก.อก. ฝอ.๔
พ.ต.ต. กวสิีทธิ์ มีฤทธิ์ บก.อก. ฝอ.๔
พ.ต.ต.หญิง สุพตัรา ศรีฑาพฒุ บก.อก. ฝอ.๔
ร.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์ นาคบัลลังก์ บก.อก. ฝอ.๔
ร.ต.ท. วงศกร นุม่นวล บก.อก. ฝอ.๔
ร.ต.ท. อนุตร อปุอนิทร์ บก.อก. ฝอ.๔
ร.ต.ท. ส าเริง ด านุน่ บก.อก. ฝอ.๔
ร.ต.ท. ประสพศิลป์ พมิพม์ีลาย บก.อก. ฝอ.๔
ร.ต.ท. ไพรัตน์ สิทธทิอง บก.อก. ฝอ.๔
ร.ต.ท. สกรียา วงศ์อ านาจ บก.อก. ฝอ.๔
ร.ต.ท.หญิง บัวแกว้ เกง่ตรง บก.อก. ฝอ.๔
ส.ต.อ. กติติศัพท์ สิงหส์ถติย์ บก.อก. ฝอ.๔
ส.ต.อ. ธวชัชัย จรัสพนัธุ์ บก.อก. ฝอ.๔
จ.ส.ต. วธิวิสัส์ ศิริวนิจริเดช บก.อก. ฝอ.๔
พล.ต.ต. ทวชิชาติ พละศักด์ิ รอง ผบช.น.
พล.ต.ต. พงษ์พนัธุ์ วรรณภกัตร์ บก.น.1 -
พ.ต.อ. ทรงพล วธันะชัย บก.น.1 -
พ.ต.อ. ดุสิต สมศักด์ิ บก.น.1 -
พ.ต.อ. อรรถวทิย์ สายสืบ อคฝ. -
พ.ต.อ. สุนทร คงกล่ า บก.น.1 -
พ.ต.อ. ปิยะวฒัน์ บุญยนือนนต์ บก.น.1 -
พ.ต.อ. ณัฐนันท์ นานาสมบัติ บก.น.๑ -
ร.ต.ท. ณรงค์เดช บุตรน้ าเพชร บก.น.1 -
พ.ต.อ. สุเทพ ปัน่โพชา บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
พ.ต.ท. ค ารน เมตตาววิฒัน์ บก.น.๑ ฝอ.บก.น.1
พ.ต.ท. เอกราช  ก าเนิดสุข บก.น.๑ ฝอ.บก.น.1
พ.ต.ต. อภศิาล แกว้ดู บก.น.๑ ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ท. พเิดช ภูท่อง บก.น.๑ ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ต. สุรพล อรรถวรัิตน์ บก.น.๑ ฝอ.บก.น.1
ด.ต. สุพร นาคะวะรังค์ บก.น.๑ ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ท. ทนปก งามสมบัติ บก.น.๑ ฝอ.บก.น.1
ส.ต.อ.หญิง ปริศนา ศรีทิพย์ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ส.ต.อ.หญิง รักษดาวลัย์ อึ่งทอง บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ส.ต.อ.หญิง ณัฐยาพชัญ์ ไชยยายงค์ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
พ.ต.ต. สัญชัย บัวชุลี บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ท.หญิง ราตรี ด่านนา บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ท.หญิง กญัญา ชอบใหญ่ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ต. วราวธุ ขอบคุณ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พรพชิิต สุคนธชาติ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ส.ต.อ.หญิง วรรณภา สะชาพล บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ส.ต.อ.หญิง ศิริทร ชูแกว้ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
พ.ต.ต. ศษิษ สมุทรคีรี บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ท. สุวสั พรหมหนัต์ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ท. จกัราวทิย์ กจิเจริญ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ด.ต. บุญสม ภมูิโคกรักษ์ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ด.ต. ณ.รงค์ สิทธสัิงข์ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ส.ต.อ. สุรสิทธิ์ ชูเกื้อ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.อ. เนติ รุ่งฟา้แสงอรุณ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ท.หญิง ประภสัรา กลุโสพล บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ท.หญิง ธญัญารัตน์ วฒิุนาราสวสัด์ิ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ท.หญิง ชมพนูุช ไชยเดช บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ท.หญิง สุพรรณี สุมทุม บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ต. สุวชิัย จรีางกลู บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ส.ต.อ. จริาวฒิุ ทองดีเพง็ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ส.ต.อ. สุรชัย รักประทุม บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ส.ต.อ.หญิง ภาวณีิ ชนะสิทธิ์ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ส.ต.อ.หญิง นิภาวรรณ กติติอดุมพร บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ส.ต.อ.หญิง สุภาวดี จนัทร์ดอน บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
พ.ต.ท. ดิลก ตันติธนวงศ์ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ บุญยิ่ง บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ท. สุชาติ ประเสริฐสวสัด์ิ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ท. สุรเกยีรติ ตระกลูธรรม บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ท. สงกรานต์ แกว้ทอง บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ท. สมพงษ์ ถาดกิ่ง บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ร.ต.ต. ไกรสร เกดิสุวรรณ์ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ด.ต. สราวธุ โค้วสมจนี บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ด.ต. ปราโมช ปิยสุขเกษม บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ด.ต. ก าธร ชุนหบดี บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ส.ต.ต. วรีชาติ กนัดูลย์ บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ส.ต.ต. วชัรวทิย์ ศรีนิล บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ส.ต.ต. มงคลศักด์ิ ทามโคกสูง บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
ส.ต.ต. พงศ์วริน อนันต์นพชัย บก.น.1 ฝอ.บก.น.1
พ.ต.ท. สมศักด์ิ หวงัดี บก.น.1 กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ พลเดช บก.น.1 กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ต. พรีะพงษ์ หนักลาง บก.น.1 กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ต.หญิง นุชนารถ ขนัธด์วง บก.น.1 กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. สุริยะ ปะพะลา บก.น.1 กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. คมคิด บ าเพญ็บุญ บก.น.1 กลุ่มงานสอบสวน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ชาญชัย ค ามาโฮม บก.น.1 กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. พชิัย หล าประเสริฐ บก.น.1 กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ วฒันานุสิทธิ์ บก.น.1 กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.อ. สถติย ์ สังขป์ระไพ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
พ.ต.ท. วรมันต์ ขวญัพสุมนต์ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
พ.ต.ท. พรศักด์ิ เลารุจริาลัย บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
พ.ต.ท. พงศ์นรินทร์ เหล่าเขตกจิ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
พ.ต.ท. อตุร์ นิรงค์บุตร บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
พ.ต.ท. ศาตรา สุขานุศาสน์ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
พ.ต.ท. อธวิฒัน์ บุษปฤกษ์ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
พ.ต.ต. ทิพากร แกว้เปล่ง บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
พ.ต.ต. ยคุณธร ชูแกว้ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.อ. วสิษฐ์พล สุพรรณดี บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.อ. ธนาธปิ ครองงาม บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.อ. คุณภทัร เลิศบวร บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.ท. ศิรศักด์ิ ธนาวทิยโ์ยธนิ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.ท. ไพบูลย์ พมิพก์ าเนิด บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.ต. สมยศ นาคะ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.ท. ลักษณ์ จรเจริญ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.ท. ประสิทธิ มาชัยภมูิ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.ท. ไชยรัตน์ ยอดจนัทร์ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.ท. ณิพธัพงศ์ พระสุรัตน์ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.ท. ยศกร  สัตถาวะโห บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.ท. ธนินท์ธร คลธา บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.ท. ธติิวฒัน์ ธนากจิตรีศิลป์ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.ท. สงกรานต์ พทุธานุรักษ์ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.ต. เสนาะ ทองแกว้ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ร.ต.ต. กนัตชัย อาชาศรัย บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. พนัศักด์ิ ภกูาบพลอย บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. ศิริโรจน์ ธเนศราภา บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. สิรภณ เจริญพร บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. อนวชั ชัยหมืน่ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. จกัรี ชมชื่น บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. อนุชา มารัศมี บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. สุทรรศน์ ทองแพ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. ธรีะวฒัน์ เกดิหอม บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. นิจสันต์ เพง็ค าปัง้ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. สงกรานต์ ราชไชยา บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. สมพงษ์ พนัเหลา บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. อติพล รัศมี บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. เกรียงไกร นาคสุทธิ์ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. สมชาย แหยมไทย บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. วรพล สันติพริิยาภรณ์ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. เกษม โอชาพงศ์ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. พษิณุ สายบัว บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. ชูชาติ คมข า บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. กฤติเดช โคตรเวยีง บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต. อสิริยะ รักศิลป์ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ด.ต.หญิง ภทัรวรรณ แสนโม่ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
จ.ส.ต. ปราณีทัศน์ ทินกร ณ อยทุธยา บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
จ.ส.ต. เฉลิมชน เยาวรั์มย์ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ส.ต.อ. สุวทิย์ จนันาฝาย บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ส.ต.อ. อนุรักษ์ ภานิกรณ์ บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
ส.ต.ต. เฉลิมชัย วนัดี บก.น.๑ กก.สส.บก.น.๑
พ.ต.อ ศุภกจิ ต่อบุญ บก.น.๑ สน.ดุสิต
พ.ต.ท. สุภคั วงษ์สวสัด์ิ บก.น.๑ สน.ดุสิต
พ.ต.ท. วโิรจน์ พะลังเดช บก.น.๑ สน.ดุสิต
พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ทองลือ บก.น.๑ สน.ดุสิต
พ.ต.ท. นพรุจ พลูสุขโข บก.น.๑ สน.ดุสิต
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เกษสาคร บก.น.๑ สน.ดุสิต
พ.ต.ท. ประกจิ ไกรหา บก.น.๑ สน.ดุสิต
พ.ต.ท อคันีรักษ์ อคัรพนิ บก.น.๑ สน.ดุสิต
พ.ต.ต. ประดิษฐ ศรีทอง บก.น.๑ สน.ดุสิต
พ.ต.ต. ดิเรก อยู่เกษม บก.น.๑ สน.ดุสิต
พ.ต.ต. จรัส จนัสา บก.น.๑ สน.ดุสิต
พ.ต.ต. ทัศพล สุขไพบูลย์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ เนินกลาง บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. พสิิษฐ์ เลิศพนัธ์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. พชิิต อิ่มโอชา บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. สายญั จอมเกาะ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. สรศักด์ิ อตุรัตน์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. ธนวรรธน์ อนิริสพงศ์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. เจษฎา กาญจนสิงห์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. กิ่งเพชร เต๋ติยะ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. ชวลิต กิ้มเฉี้ยง บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. นักสิทธิ์ คุณะนัย บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. พงศ์พพิฒัน์ ปุม้ตะมะ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. สมเกยีรติ กวางทอง บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. ประสพ เพญ็จ ารัส บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. ชัยนาท แรงประโคน บก.น.๑ สน.ดุสิต



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ธนพล วงษ์ลา บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. กณัณธปิ สายดวงแกว้ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. บุญเทีย่ง แสนสิงห์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. ธนาพนัธ์ เสริมสุข บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ท. อทิธกิร เกดิพละ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ต. พนม ศรีสุวรรณ์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ต. วรวฒิุ สารจนัทร์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ต. ชาญชัย เปีย่มจติต์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ต. มณเฑียร โจงจาบ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ร.ต.ต. สัญญา ไพศาล บก.น.1 สน.ดุสิต
ด.ต. ประจวบ อุ่นอุ้ย บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. สรศักด์ิ ค าสอน บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. พลสิทธิ ยาพนัธ์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. รณชัย วฒันพนัธ์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. พเิชษฐ์ ขนุโต บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. นน กรุตนิด บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. สิงขร คุ้มไขน่้ า บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. สันติ เชียงสิน บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. สนิท ฟุม่เฟอืย บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. ติณณภพ ศรีประเสริฐ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. เพชรัตน์ มีเทียมชัย บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. อ านาจ วสัแสง บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. คงฤทธิ์ แกน่สาร์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. เศกสรรค์ วอ่งวทิยก์าร บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. นัฐพล จนัพรัิกษ์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. จมุพล ภพูนัทวพีงษ์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. เกรียงไกร จนัคีรี บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. สมคิด แกว้อนันต์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. ธติิวฒัน์ พนูสวสัด์ิ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. ชัยศักด์ิ สารทอง บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. สมชาย ตุ้มเบ็ญจ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. ภานุพล พรหมด าเนิน บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. มนตรี พลูทวปี บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. วลัลภ ออ่นจนัทร์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. ชูศักด์ิ ประเสริฐ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. วฑูิรย์ สกลุแกว้ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. พบิูลย์ กนัหาสิทธุ์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. มานพ พมิเพญ็ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. วรัิตน์ เหมประยรู บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. โชคชัย นิยมชื่น บก.น.๑ สน.ดุสิต



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุพรชัย ชาวบัวน้อย บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. อทุิศ วรวเิวศ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต.หญิง ณัฎฐ์ธญกรณ์ กระแสเสน บก.น.๑ สน.ดุสิต
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ พร้อมมูล บก.น.๑ สน.ดุสิต
จ.ส.ต. พพิฒัน์ มีสุด บก.น.๑ สน.ดุสิต
จ.ส.ต. ประโมทย์ แจม่เชื้อ บก.น.๑ สน.ดุสิต
จ.ส.ต. จรัิฎฐ์ ค าตรี บก.น.๑ สน.ดุสิต
จ.ส.ต. อรรถนพ อานนท์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
จ.ส.ต. เกรียงไกร สมภพ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.อ. อทุิศ ทิพยศ์รี บก.น.๑ สน.ดุสิต
จ.ส.ต. ธรีะพล เสนาศรี บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.อ. วรีะ ศรีวรรณ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.อ. สุวทิย์ จนันาฝาย บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.อ. ผดุงศักด์ิ จารึกสมาน บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. สอาด ค าเงิน บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. กอ่ฤกษ์ พอพรม บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. นิโรจน์ รุ่งแสง บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ศิวจัน์ พรีะอดุมพชัญ์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. วชิิต โสภากลุ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ยนืยง อนันตะ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ประคัลภ์ โพธิ์ปรึก บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. วฒิุชัย แสงชาตรี บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. มนัส วนัดี บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ธรียทุธ ณพราณบุญ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. วรวธุ หนอสีหา บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. เบญจฤทธิ์ กระแสกาญจน์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. กติติพงษ์ พนัธมุ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. พษิณุพงษ์ นันอดุร บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. วทิูล ยศสา บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ภานุพนัธ์ เขม็นาค บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. สราวธุ เดิมคลัง บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. อานนท์ ทองเอยีง บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. มนตรี นามวงศ์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. อณุสิทธิ์ ดาวแดน บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ธรียทุธ จนัทร์คง บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. อภชิาต กาสังข์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ทรงวฒิุ บุญประสิทธิ์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ ชาติวงค์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. อพเิชษฐ์ นามษร บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. อนุพงศ์ เหรียญแพคงคา บก.น.๑ สน.ดุสิต



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. พรชัย พรมพนัธ์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ชัชวาล คุณดารัมย์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. อาทิตย์ ใจแกว้ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. รักษ์ รักทอง บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ฤทธชิัย สุวรรณคีรี บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. โอฬาร ด่านปาน บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. สุระชาติ อลุวงศ์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ณัฐดิษฐ์ โชติพฒิุพนัธ์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. กติติพงศ์ จนัทรางกรู บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ชัชวาล แกว้คง บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ธนาวทิย์ สับประสาน บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. อดุมชัย ภูส่วสัด์ิ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. อศิรา แถมไสว บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. วศัพล ทองทิพย์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ภเูบศร์ เหตะโยธนิ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. เนติพงษ์ พลูมะเริง บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. จรีวฒัน์ แสนศรี บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ศราวธุ อนิทรโกศล บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. อวยชัย สิงค์อนิทร์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. สถาปนิก กอ้นค า บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ชานนท์ พนิิจ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ชัยรัตน์ บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. อรรถพล ศรีสวย บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. วนัชัย แฝกสิน บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. พนมกร สากลุา บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. พลากร เพิม่พนู บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. สุทิน เพยีซ้าย บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. บดินทร์ เขยีวออ่น บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. พงศธร เดิมท าล า บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. อดิศร อนิทร์ธปู บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. สรนันท์ ชมภรูาช บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ภาณุเดช บรรเทา บก.น.๑ สน.ดุสิต
ส.ต.ต. ลือรัตน์ รัตนบุรี บก.น.๑ สน.ดุสิต
ด.ต. ชูศักด์ิ สาระศิริ บก.น.1 สน.ดุสิต
ด.ต. พรีะพงษ์ ธรรมนาม บก.น.1 สน.ดุสิต
ส.ต.ต. สุริยนั จากถิ่น บก.น.1 สน.ดุสิต
พ.ต.อ.  ชณาวนิ พวงเพชร บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.อ.  วชิัย แดงประดับ บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.อ.  สงวน ปราณีศรี บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.ท.  ปรีชา สาวม่วง บก.น.1 สน.พญาไท



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท.  ปกรณ์ ภาวไิล บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.ท.  สมชาย กลุวเิชียร บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.ท.  เทพพทิักษ์ แสงกล้า บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.ท.  ธรรมรักษ์ เรืองดิษฐ์ บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.ท.  วทิยากร สุวรรณเรืองศรี บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.ท.  คนอง ประทุมวนั บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.ต.  เกษม พพิธิกลุ บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.ท.  จตุพร พลภกัดี บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.ท.  ประวทิย ์ สุกใส บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.ท.  พศิิษฐ์ กติิพฒัน์ธารากลุ บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.ท.  ประภาส แกว้ฉดี บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.ท. เมธี ไกรทอง บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.ต.  วนิย ู ศิริ บก.น.1 สน.พญาไท
พ.ต.ต.  มงคล พรหมเมศร์ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.อ.  พงษ์จนิดา วริิยะประกอบ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.อ.  ยทุธศิลป์ พละสาร บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.อ.  รณภพ  ร าเพยเพช็ร บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.อ.  วลิต ฉมิเฉดิ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.อ.  นพโรจน์   พชัราจริะศักด์ิ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.อ.  กสิณ ตระกลูสิน บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  กฤตพงศ์  เทพรัตน์ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  มิตรพลี   แสงสีนิล บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  เรืองยศ  ขนัสุวรรณ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  อทุิศ  ปุณมะลัง บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  สมบัติ ทอรี บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  มหดิล  กนัทะวงษ์ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  ณรงค์ศักด์ิ สุวรรณธานี บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ต.  เกยีรติศักด์ิ เขยีวสลับ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.อ.  เกรียงศักด์ิ สุวรรณาภรณ์ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.อ. สิปปนนท์ พว่งขวญั บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.อ.  ชนาวนิ รัตนาวนิ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  จงชนะ ประสพสุข บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.อ.  ชวลิต โพนตุแสง บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.อ.  วรกฤษฎ ์ นุใหม่ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  วนัเผด็จ แท่นรัตน์ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ต.  ชีพ พรหมอยู่ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ต.  เทียร อนิทร์กณัฑ์ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  พรีพงษ์  โพธิ์ศรี บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  กฤษณะ  มัน่ศักด์ิ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  จรีะศักด์ิ บุญยนืนาน บก.น.1 สน.พญาไท



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.  จรีะศักด์ิ แสงออ่น บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  เจริญ สุขมาก บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  ชานนท์ แกว้สม บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  ณัฐพล กฤษหมืน่ไวย บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  นคร ค านนท์ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  พชิัย สีก่ า บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  วรธน อิ่มวทิยา บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  วฒันชัย ธนกวนิวงศ์ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  วนัชัย ชัยยะ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  วลัลภ  อสิริยสกลุวงศ์ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  วเิชียร  จนัทร์เทศ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  ศรีสวสัด์ิ บ้านเกาะ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  ศิริพงษ์ เพง็มณี บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  ศิวะ กลับพนัธ์ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  สมพร  ชูนุน่ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  อธกิภพ   จนัทร์โสดา บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  อรุณ  สืบสิงห์ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  อทิธพิล มีศาสตร์ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  ชนะเดช  จตุัรกร บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  ภชูิสส์ ตาค า บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  วชิัย   กลุโพนเมือง บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ต.  สมชาย พมิพอ์น้ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  สมปอง  ม่วงแจม่ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ต.  อนุพงษ์ คงมา บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ต.  ณรงค์ สุขมาก บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ต.  วรนิต มัง่สุงเนิน บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  เลอพงศ์ ฝอยทอง บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ต.  สมเกยีรติ โคกพลู บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  เกษม อาจชายแดน บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ต.  จรัญ อว่มพรม บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ต.  ทว ี เสนสม บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  ณัฐดนัย แม้นพวก บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  ธนวฒัน์  นิโรจน์สุวรรณ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  วชิัย ช านาญกลาง บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  วนิัย ทองค า บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  วโิรจน์  ต้ังล้ าเลิศ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท.  สมัครพงศ์ พวงสมบัติ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ต.  ประจวบ ชัยวงค์ทอง บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ต.  ไสว แกว้ใหญ่ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. เขื่อนเพชร แซ่เฮ่า บก.น.1 สน.พญาไท



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ฉนัทรัฐ เรวตัร บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ชายศักด์ิ หล ารอด บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ทนงศักด์ิ ใจบุญ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ทรงศักด์ิ ชื่นบุญชู บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ธวชัชัย ธรุะพระ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ธรียทุธ เกยีรติจรุงพนัธ์ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. นพดล อศิรางกรู ณ อยธุยา บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ประหยดั สุจะชารี บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ปรีชา ตันติพงษ์ศิริกลุ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ปาริวฒัน์ อนุพนัธ์ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. รติวตัร สารสิริกลุ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ราชพล สิงหล์อ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ศุภกร ทองศรีวรกลุ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. สมพงษ์ เอี่ยมศิริ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. สุริยา ยวนใจ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. เสนีย ์ กลุบุตร บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. อภชิาต นิลวรรณ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. อาทิตย ์ บุตรแกว้ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. อ านวย สาแกว้ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. อ าพล ไทรทองมี บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต.หญิง สุชานันท์ สุนทรจามร บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต.หญิง ทิพวลัย ์ ค ามูล บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต.หญิง นัทธร์กานต์ สิงหพ์รม บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต.หญิง ศศิธร ทับสุริย์ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต.หญิง อารีรัตน์ ปานประเสริฐ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต.หญิง พงษ์ลดาวลัย์ เกษตรสินธุ์ บก.น.1 สน.พญาไท
จ.ส.ต. นัตพงศ์  สิงหาชารี บก.น.1 สน.พญาไท
จ.ส.ต. พฒิุพงศ์ ธรีพลอ าพนั บก.น.1 สน.พญาไท
จ.ส.ต. ธนพฒัน์ ขวญัดี บก.น.1 สน.พญาไท
จ.ส.ต. วษิณุ หา้วหาญ บก.น.1 สน.พญาไท
ส.ต.ต. ดิเรก สันทัด บก.น.1 สน.พญาไท
ส.ต.ต. นิตินัย วงศ์ชัย บก.น.1 สน.พญาไท
ส.ต.ต. วชัริศ ผุดผาด บก.น.1 สน.พญาไท
ส.ต.ต. วฒันา สุภรีะ บก.น.1 สน.พญาไท
ส.ต.ต. โอภาส สวสัดี บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ธนทัต สีแตงออ่น บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ธนายทุธ คุ้มมูล บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. นิพนธ ์ อยู่สวา่ง บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. บุญเรือง บุตรวงศ์ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ปัญญา แยม้นัดดา บก.น.1 สน.พญาไท



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พงศ์เทพ โกฎเพชร บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. พนม อร่ามค า บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. สัญญ์ชัย ถริะสิทธพิฒัน์ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. สุวโรจน์  เกษสุภะ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. อวยชัย ทับสุริย์ บก.น.1 สน.พญาไท
จ.ส.ต. ยทุธพงษ์ เล็กกระจา่ง บก.น.1 สน.พญาไท
ส.ต.อ. วรัิญพล วงษ์มีกรีติดล บก.น.1 สน.พญาไท
ส.ต.อ. ทินกร วนัเพญ็ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. หญิง กฤตยา ฉยุฉาย บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. เกรียงไกร ชัยภกัดี บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. เกษมสรรพ ์ ราหมัน บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. เฉลิมพล เพช็รคุ้ม บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ชาญยทุธ  พกุเสวก บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ช านาญ บุญวทิยากลุ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ไชยา ปิน่ทอง บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ถวลัย ์ ศรไชย บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. สัมฤทธิ์ ฤกษ์ยาม บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. เทิดศักด์ิ ปรีฉนัท์ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. นพวฒิุ จ าปาดี บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. นิพนัธ ์ เจตนเสน บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ปพนพชัญ์ บุญทองค า บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ประเสริฐ หวาจอ้ย บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. เผชิญโชค ฑีฆายุ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. พนม วงค์มะลัย บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ภานุวชัร์ ร่มโพธิ์ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ยนิยงค์  ไชยแกว้ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ศุภชัย วงพเิดช บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. สมบูรณ์ เครือธิ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. สมปอง เพง็มาลา บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. สรภพ คุ้มอารีย์ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. ส ารวย ฟพูงษ์ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. สิทธพิร บูรณศักด์ิไชยศรี บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. สุทนต์ ออ่งเมือง บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. เสด็จ สิทธสิระดู่ บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. อนุเทพ ศรีนิธศิาสตรากร บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. อภสิิทธิ์ ผิวทอง บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. อ านวย หยจูนี บก.น.1 สน.พญาไท
ด.ต. อ าพรพกัษ์ บุญลือชา บก.น.1 สน.พญาไท
จ.ส.ต. บุญทว ี พวงจนัทร์ บก.น.1 สน.พญาไท
ร.ต.ท. วรากติ ดอนสุวรรณ บก.น.1 สน.พญาไท



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ. สรวศิ เพช็รค า บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.อ.หญิง ฉตัรแกว้ วรรณฉวี บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ท. จริวฒัน์ ยอดกระโหม บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ท. วฒิุชัย ไทยวฒัน์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ท. ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ท. ไพรัช ไสยเลิศ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ท. สืบพงศ์ กรุณา บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ท. บุญโชติ เล้ียงบ ารุง บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ท. สุณัฐพล นิรมิตศุภเชษฐ์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ท. ณัฐพฒันส์   ธรรมชุตินันท์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ท. อภชิาติ นาคสุข บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ท. ชุติพนธ์ ตระกดุทอง บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ท. สัญญา อบุลวรัิตนา บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ท. เรวชั ราชสังข์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ท. กติติศักด์ิ  จติุวรกลุ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ท. รัฐธนนท์   เอกฐิติกลุพทัธ์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ต. ชาญชัย วรัญญูรัตนะ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
พ.ต.ต.  ลัทธวฒัน์   เพง็ชัย บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.อ. ณัฐกฤต เชาวสุ์วรรณ์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.อ. ขวญัใจ แกว้น่าน บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.อ. โชติพสิิฐ ณรงค์ศักด์ิ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.อ. ธนกร พมิพช์ัย บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.อ. พชิัย รักษาคม บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.อ. สมเจต ป้อมภา บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.อ. สังเวยีน ค ารังษี บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.อ.หญิง ขนิษฐา เทพนวล บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.อ.หญิง สุรีรัตน์ อมัพนัศิริรัตน์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. กฤษณ ผิวทองงาม บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. สมพร อนิใหม่ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. ภาณุพงศ์  นิม่สุวรรณ์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. พรปรีชา ไชยกาล บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. ไพศาล สุธาพจน์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. ไชยนุชิต วสุิทธมิรรคกลุ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. จกัรภพ ฉมิผ้ึงพะเนา บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. จริาธวิฒัน์ อคัรเดชธนากลุ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ พงศ์พรหม บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. ธรีะ ดวนใหญ่ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. บ ารุง สุริวงค์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. ผดุง อาจหาญ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. พงศกร พรมออ่น บก.น.๑ สน.มักกะสัน
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ร.ต.ท. พนัส บึงโมก บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ทาสีดา บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. ราชันย์ ชมสุวรรณ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. วรัิช ค าเวยีง บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. เวทยนัต์ เดชาสิทธิ์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. ศักยศ์รณ์ เจริญศิลป์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. ศิริสุข ค าสุข บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. สนุน่ ศรีวรรณ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. สมประสงค์ นาสมโภชน์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. สมุทร ไกรราช บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. สุนัย มาถาวร บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ บุญนุม่ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท สุรินทร์ ทรัพยป์ระสงค์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท อภวิจัน์ ยอดสวสัด์ิ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท.หญิง กชพร  เจริญรูป บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท.หญิง พชัราภรณ์ เรืองณรงค์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ต. กมัพล รักชิด บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ต. กติติพฒัน์ พรหมตาด บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ต. จเร รุ่งแจง้ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ต. พรศักด์ิ ทัพสิทธิ์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ต. เรวตั กอ้ฝ้ัน บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ปอสูงเนิน บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ต. สุรพล พว่งพรหม บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ต. สุวพงศ์ แตงไทย บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ต. อภทิักษ์ แกว้เกล่ือน บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ต. อารักษ์ อน้แสง บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ต. อ านาจ ไกรทองสุข บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. กฤตยชญ์ อทุธาหรณ์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. เกษม ทบผา บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. โกศล ชัยนอก บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ไกรลาศ โพธกิณัหะ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ค าพนัธ์ พรมส าลี บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. จลวย ภยูาฟา้ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. เจริญ อิ่มเนียม บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ชนาจ ประดา บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ชัยวฒัน์ มัททววีงศ์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. โชคอ านวย ตรีสาขา บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ดวงเดช เฉยธรีากร บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ทรงสิทธิ์ นันทหาญ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ทองปักษ์ สุตนนท์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. นิคม อนิดีค า บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. บรรจง ด้วงคต บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. บินใด       กาญจนสุวรรณ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. บุญสนอง ก ามะณี บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ประจวบ เศรษฐสุข บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ประภาส อรรถพจิารณ์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ประศักด์ิ จติรคง บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ประสิทธิ์ พลูส าราญ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ประเสริฐ ผาออ่น บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ปรารภ แสงนิล บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ยงยทุธ แกว้สวสัด์ิลาภ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ยทุธนา ออ่นดี บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. รณวสัน์ พฒัแกว้ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. รัชติพงค์ พมิพพ์ฒัน์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. รัฐพล แสนวเิศษ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. วรชัย ฉาวชาวนา บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. วรวทิย์ ธรณีสุวรรณ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. วชิิต สายทอง บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. วทิยากร เชาวลิตถวลิ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. วโิรจน์ พกิลุเงิน บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ววิฒัน์ ล่อกา บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ศุภชัย    แกน่สุวรรณพงศา บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ศุภวชิญ์ เถื่อนทอง บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. สมควร ชัญถาวร บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. สมนึก ออ่นเลิศ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. สมศักด์ิ จติต์เจริญพงศ์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. สังหาญ นนทะชัย บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ส ารวย สุโพธิ์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. สุคนท์ ยาสูงเนิน บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. สุระ โถชัย บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. เสถยีร พึง่ตาแสง บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. เสนีย์ ราชโยธี บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. เสมียน ผามัน่ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. องักลู ชวนกระโทก บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. อาราม มาลีหวน บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต.หญิง กริณา พนัหนิลาด บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต.หญิง แสงเดือน กนัจู บก.น.๑ สน.มักกะสัน
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ เม่งวสัิย บก.น.๑ สน.มักกะสัน
จ.ส.ต. ธรรมรัตน์ บัวคล่ี บก.น.๑ สน.มักกะสัน
จ.ส.ต. นพดล คมานิคม บก.น.๑ สน.มักกะสัน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. นิพล พวงศิลป์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
จ.ส.ต. พงศ์ธร ศรีสุข บก.น.๑ สน.มักกะสัน
จ.ส.ต. วรีะศักด์ิ จนัทะสิม บก.น.๑ สน.มักกะสัน
จ.ส.ต. ศุภกร ไกลวริิยะพลไพศาล บก.น.๑ สน.มักกะสัน
จ.ส.ต. สมคิด ด้วงชู บก.น.๑ สน.มักกะสัน
จ.ส.ต. สิรวชิญ์ ตันติสวารักษ์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ส.ต.อ. ฐิรัฎฐกจิ อนิทรพานิช บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ส.ต.อ. ณัฐวฒัน์ สง่าแพทย์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ส.ต.อ. วชัรินทร์ บุญสิงห์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ส.ต.ต. วรีะพฒัน์ จนัทร์ตรง บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ส.ต.ต. สมศักด์ิ จนัทาทอง บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ชากรี รอดหมืน่ไว บก.น.๑ สน.มักกะสัน
จ.ส.ต. บวร พลฤทธิ์ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ปฐพี บุญอาจ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. ธรีะพล วรนิธไิพศาล บก.น.๑ สน.มักกะสัน
จ.ส.ต. บุญชู  แสนราช บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. สุรศักด์ิ เตียงชัยภมูิ บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ต. ธงชัย พณัธะโร บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ต. วนิัย มินสุไลมาน บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. เอนก อารีประชา บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ด.ต. นคร ไชยผง บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.ท. ขวญัพล เพง็เดือน บก.น.๑ สน.มักกะสัน
ร.ต.อ. สมพล เหลืองพพิฒัน์ชัย บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. ทิชากร ภญิโญ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ฤทธไิกร สุทธธิรรม บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ประจบ ศรีขดัเค้า บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. สักรินทร์ นันทกจิจาไพศาล บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. สิทธรัิตน์ ปิน่ทาทิพย์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. อานนท์ ล้ิมประสาท บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ส.ต.ต. เทียนชัย แกว้พลิา บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ส.ต.อ. ธนวฒัน์ ทรงสังขาร บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. อทุัย สัมโย บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ส.ต.ท. จตุพงษ์ ภมูิพฒัน์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ส.ต.อ. ณภทัร สมสกลุ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. วชัระ นนท์ภายวนั บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ วรีะศิลป์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. มาณพ มัน่จนี บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
พ.ต.ท. จรีะพล ประพนัธจ์นัทร์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
พ.ต.ท. กฤษณ์พนธ ์ เพช็รสดศิลป์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ส.ต.อ. ไตรจเรส คล้ายข า บก.น.1 สน.หว้ยขวาง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อนิรุธ มะลี บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. สุรัตน์ ทองบัลลังค์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. เกยีรติพงษ์ สุวรรณุศักด์ิ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต.หญิง ภควรรณ คุณากรวตัร บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ส.ต.อ. ภชุงค์ ครองงาม บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
จ.ส.ต. พรีวฒัน์ สมจนัทร์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
จ.ส.ต. สันติ ท้วมพรรณ์ทอง บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ไพโรจน์ บุรีรักษ์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต.หญิง ฟา้รุ่ง สุทธขิาว บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ณรงศักด์ิ สนิทไทย บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ต. ณรงศักด์ิ ศรีพรหมมา บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ไกรศักด์ิ สีทาสี บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
จ.ส.ต. จรีศักด์ิ ประทุมเกสร บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. วชิยานนท์ บุณยรัตพนัธุ์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.อ. สมประสงค์ รักษาแกว้ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ส.ต.อ. เอกชัย กล่อมจติต์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ชัยยา บุญสวาสด์ิ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ภมูินทร์ เพชรน้อย บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. อคัรเจตต์ วนัแจง้ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
พ.ต.ท. ศาสตร์ศักด์ิ ชัยประเสริฐ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. อนันต์ ประสงค์ใจ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต.หญิง ศิริพร ประสงค์ใจ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. วรัณธรณ์ ภริาษร บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. เสกสันต์                   ราชตาจา้ย บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
จ.ส.ต. ยทุธนา  แกว้นก บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ธรีะศักด์ิ         ตือเจริญ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ต. อาศา ทองสร้อย บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ภกัขนิัย ทองปาน บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. มงคล นาคยา บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. สุจนิ พลประภาพรชัย บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ส.ต.อ. กฤษฎา ค ามะนา บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. สุจนิต์  เครือแสง บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ยทุธพงษ์ มุทรพฒัน์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ชูพงษ์ ฉตัรนภารัตน์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
จ.ส.ต. นพดล ซอเฮ็ง บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. วชัระ ภมุิโคกรักษ์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ยงยทุธ สุธรรมฤทธิ์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. อาทร  อาจหาญ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. วทิยา จงรวมกลาง บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. โชคชัยยา สีหบุตร บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมบัติ ทิพโชติ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. สุทธชิัย สุทธรุ่ิง บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. วษิณุ นวนมุสิด บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. จรัญ  มงคล บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. อธวิช จลุพนัธ ์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. อคัรชัย พทิักษ์พงษ์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. สมชาติ มีความเจริญ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ต. เมธี ศรีนอก บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ชยตุพล แนมขนุทด บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ต. นิคม เอี่ยมส าอางค์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ต. พรุิณ พรหมบุตร บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. สุรชาติ ครุฑจอ้น บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. จาตุรงค์ เกษตรสินธุ์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
จ.ส.ต. วศิน ปิน่วฒันะ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ธาตรี อามาตยม์นตรี บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต.หญิง ลภสัรดา พลเยี่ยม บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. สุทธิ สิงหพยคัเดช บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
พ.ต.อ. อภฌิาน สวสัดิบุตร บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ถาวร วฒุฑะวนั บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. รัฐพล คงดี บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต.หญิง อไุรวรรณ สีหนาจ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. นิธวิทิย์ แหว้เพช็ร บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. ชรินทร์ ชมภนูุช บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. จกัราวธุ วชัรจ ารูญ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
จ.ส.ต. ธรีภพ เทพกฤษ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ไพศักด์ิ รัตตสนธกิลุ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. จกัรธร รัตนะ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ โพธิ์ศรีศาสตร์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. สมควร บุญเหลือ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
จ.ส.ต. ณรงค์ มิตรป่าเว บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ต. เสวยีน เทีย่งแท้ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ปภงักร รักษ์ทอง บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ต. เทอดทูล คล้ายคลึง บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ไพโรจน์ จาดเมือง บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. เอกสิน อยุสอาด บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
จ.ส.ต. อ านาจ เนตรพดุซา บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.อ. เกรียงไกร สิตะเสน บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ต. ภดิูศ งามผิว บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ส.ต.ต. สุระเดช หวงัจติร์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
จ.ส.ต. วนันพ แกว้บุญเรือง บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
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พ.ต.ต. พงศธร วงศ์ธรรมนันท์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. ปรีดา ธานี บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. รัฐสิทธิ์ นิติปัญญา บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. สรวตัย์ ชุมเนตร บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. นฤาชา หมอทิพย์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. ประทีป ศรียาเทพ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
จ.ส.ต. รัตนพงษ์ สวยกลาง บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ต. วสุิทธิ์ สิงหช์ัย บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ เทียบอดุม บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. ธติิ เพชราวรรณ์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. สราวฒิุ ชัยชนะ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. จรัญ  มงคล บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. สงคราม วงษ์บัวทอง บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ด.ต. สุวฒัน์ เอี้ยวถาวร บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. สังเวยีน แสงจนัทร์ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ต. อาศา ทองสร้อย บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. ภานุพงศ์ จนัตะกลู บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท.หญิง ณัฐกานต์ พลูผล บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. ชัยฤทธิ์ เชยชุ่ม บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ท. วชิชาทัศน์ โชติวฒันทวชีัย บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
พ.ต.อ. กติติพงศ์ วเิศษสงวน บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
พ.ต.ท. อเุทน ต้ังพทิักษ์เสมอ บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
ร.ต.ต. มานพ กรอบทอง บก.น.1 สน.หว้ยขวาง
พ.ต.อ. ปวร พรพรหมมา บก.น.1 สน.ดินแดง
พ.ต.ท. สุภทัร ทองส้ม บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. วทิยา ธนารักษ์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. บุญเลิศ ทองแววศรี บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. สุนัย แกว้ประดิษฐ์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ต. องอาจ นฤนาท บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ต. บัวทอง สุขเกษม บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. เลอศักด์ิ หาญสมุทร บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. ประทุม กล่ินประยงค์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. ชาตรี ตุ้มเรืองศรี บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. ปรัชญา ตรีแกว้ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. อ านวย บัวบุศย์ บก.น.1 สน.ดินแดง
พ.ต.ท. นนท์ นุม่บุญน า บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. ชวะลิต สุทธปิระภา บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต.หญิง บุญล า ตุ่นนิม่ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. พบิูลย์ แสงกล้า บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ต. บัณฑิต วณัโณ บก.น.1 สน.ดินแดง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. อรัญ แสนมี บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. อนันต์ วรนาม บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. นุกลู จติตระกลู บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. ศักด์ิชัย สุดตะนา บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. ขนัติ เพยีรสูงเนิน บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ บุญสิทธิ์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. วชิรวธุ ออ่นสีแดง บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. บุญรอด เกลาเกล้ียง บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. สุนทร ดวงวาระ บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. พฒันากร แกว้ค าผาย บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ต. เมืองมล สัตบุตร บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. สนธยา โยติภยั บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ บุนนท์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. รุ่งโรจน์ โพนทัน บก.น.1 สน.ดินแดง
พ.ต.ท. วชัรชัย โฉมฉาย บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. สมอยา่ง รัตนวรรณี บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. สุปราชญกส์ิ อปุชัย บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ต. บุรินทร์ บุญสุข บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. อภเิดช คงสมคิด บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. บุญช่วย ฤกษ์เสรี บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. บุญฤทธ์ เพชรมัง่ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ต. พนัธศั์กด์ิ ไทรศรีค า บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. ประวทิย์ กองชุมพล บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.อ. วสันต์ โพธิ์ศรี บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.อ. จริโชติ พมิเทศ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ต. พงษ์พจน์ เผ่างามพนัธ์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. สุทิน เสือเจริญ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ต. ชนะ คงสิบ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ต. ศราวธุ สง่าปทุม บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. สุรินทร์ สุกใส บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.อ. สมศักด์ิ บ้งจา่ บก.น.1 สน.ดินแดง
พ.ต.ท. ชยตุ เลิศจรรยา บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. นครินทร์ วรรณา บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. สมบัติ กจิบุญ บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. อดุลย์ นามบุญเรือง บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. อาภากร บัณฑิตเสน บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. วนีัส ศรีสุข บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. ทวนทอง ทองสุวรรณ บก.น.1 สน.ดินแดง
จ.ส.ต. วรกร เรียงบุญ บก.น.1 สน.ดินแดง
ส.ต.อ. บุญชา แกว้สมบัติ บก.น.1 สน.ดินแดง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. วชัรพงษ์ อนิสกลุ บก.น.1 สน.ดินแดง
ส.ต.อ. นิวฒัน์ กมลเลิศ บก.น.1 สน.ดินแดง
ส.ต.ต. นรวตัร ปัจจติร บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. กฤษฎา ข าพวง บก.น.1 สน.ดินแดง
จ.ส.ต. นัทรวฒัน์ ทัพวร บก.น.1 สน.ดินแดง
จ.ส.ต. อดิสร รักกจิ บก.น.1 สน.ดินแดง
จ.ส.ต. ธร์ีธวชั ละอองสกลุ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ต. พชิิต วรจกัร บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. โยธนิ เปลือยศรี บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. เสรี เภรีมาศ บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. มารุต ยทุธธ์นสกล บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. ชัยยทุธ จ านงค์การ บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. ธวชัชัย เอี่ยมปาน บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. ทวฒัชัย ศรีวรรณา บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. คมสันต์ เตชะพนัธ์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. โอภาส สุวรรณดี บก.น.1 สน.ดินแดง
ส.ต.อ. ศรุต กโนทร บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. พรภริมย์ เกดิมนตรี บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. บุญทัน หาสอน บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต.หญิง รัชนี มังคลสุด บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. กติต์ิธเนศ เรืองธนากติต์ิกลุ บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. จารึก ชาตรี บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. ธง แนใหม่ บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. ณพวทิย์ ปิดกระโทก บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ปึกขาว บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท.หญิง วไิลวรรณ ศิริ บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. สุริยา เหล็กเพชร บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต.หญิง กมลทิพย์ โภคัง บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. จรีศักด์ิ โดยค าดี บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. ขวญัชัย ลุยจนัทร์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. สุภกร แสงจนัทร์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. สุรัตน์ เพชรินทร์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. สุทธพิงษ์ แป้นจนัทร์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. ยทุธศาสตร์ ดาวดิษฐ์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท.หญิง ณัฐชยา เรืองสม บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ลีกา บก.น.1 สน.ดินแดง
พ.ต.ท. จริายุ พว่งหงษ์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. เล็ก ศรีสมบูรณ์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.อ. คุณาวฒิุ บุตรดา บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. จรัส อนิบุตร บก.น.1 สน.ดินแดง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ศุภรภจั ศิลปศร บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. ภาคภมูิ วชิชุเมธาลักษณ์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. รวโีรจน์ ฐานิสรณ์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. สินทูล เงิมสันเทียะ บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. สุรเชษฐ์ มณีออ่น บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. ยทุธพงษ์ ลัทธธิรรม บก.น.1 สน.ดินแดง
พ.ต.ท. ศุภเดช วรรณขาม บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. บรรณศาสตร์ ปริสุทธกิลุ บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. ประกอบ เอกสันติ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. โชค ถงึทะเล บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. กฤษณ์ จติรดี บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. สหสัชัย มณฑา บก.น.1 สน.ดินแดง
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ มีวริิยกลุ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. วสันต์ งามสมพงษ์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ต. วนิัย ขนุจางวาง บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. โอวาท โพธิ์สิงห์ บก.น.1 สน.ดินแดง
พ.ต.อ. สมคิด สมบูรณ์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. เจษฎา สุขธรรม บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. อนุมาศ นาคราช บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ส่งศรี บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. ชูศักด์ิ บุญทอง บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. จริเวช เฟือ่งอกัษร บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ต. วเิชียร เปีย่มช้าง บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. สมปอง เกดิกลุ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ต. รุ่งโรจน์ ศิริรักษ์ บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. อศัวนิ เผือกนาค บก.น.1 สน.ดินแดง
ด.ต. ปฐมพี ศรีบาง บก.น.1 สน.ดินแดง
ร.ต.ท. บัญชา บุญทวี บก.น.1 สน.ดินแดง
พ.ต.อ. สมโภช สุวรรณจรัส บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
พ.ต.อ. ภมูิยศ เหล็กกล้า บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
พ.ต.ท. ประชา เนียมสุภาพ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
พ.ต.ท. วนัชัย ชูจติร บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
พ.ต.ท. เศกสันต์ หาญค าแพง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
พ.ต.ท. สุวรรณ บุญแสง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
พ.ต.ท. สนธยา อายโุย บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
พ.ต.ท. วโิรจน์ สาขากร บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ อ ารุงแควน้ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.อ. บุญโปรด แสงทับทิม บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.อ. อรรถวทิ เรืองโภควทิย์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. เสมา เล่ียนชอบ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สุวทิย์ มันหาท้าว บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. เสน่ห์ บุญโญพชิัย บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. ภคพล ค าศรี บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. อนุชา คามวลัย์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. วชัระ การะเกต บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. ธทีัต ใสกระจา่ง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. บุญยงค์ น้อยออ่นหล้า บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. ปภาณ สีหาอาจ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. ภชัระ ไอยสุวรรณ์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. ทสพล พรหมสุวรรณ์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. ณัฎฐเดช อยู่นุช บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. ณรงค์ นาคนาวา บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. มนตรี เวยีงเงิน บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. ธนชาต ชาญชายตวษิา บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. มนูญ โตวงษ์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. วฒันา สาริก บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ต. สิทธพิงษ์ ม่วงศรี บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ต. พนม ระวงัพรมราช บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ ปัน้หุน่ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. กมล กวยเงิน บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. สังคม ใจวงศ์ค า บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. สิทธชิัย ส่งเจริญทรัพย์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. วสวตัต์ิ คล้ าจนีภาณุวงศ์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. สุรชัย มีทรัพย์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. สิทธชิัย แสนทวี บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. ไพบูลย์ เทียนทองศิริ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. ปัญญา ตันปาน บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ สวยสะอาด บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ท. ทวี เนียมสุวรรณ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ต. สันติ สนทอง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ล าดับศรี บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ต. สิน ครองมัจฉา บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ต. ชัยณรงค์ เพชรเยน็ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ต. เขม็พร อดุแกว้ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ร.ต.ต. วรากร เพชรพรุิณ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. อรรจน์ ตรีวสูิตร บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. บัณฑิต วรรณฉวี บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. พงศ์ภรณ์ เจริญสิงหช์ัย บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. อ านาจ เหลืองประเสริฐ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. วจิยั สมจติร์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อนพทัย์ อนิทร์บรรลือ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. นพพร สินเครือสวน บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. พฒิุนาท ปานสอน บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. เสรี บุญประเสริฐ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. เสรี พอ่พงษ์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. ศุภศักด์ิ อยู่วฒันา บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. สรศักด์ิ กองมา บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. ประสาน พรมดอนชาติ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. กฤษณะ อนิทร์แหยม บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. กติิพงษ์ องัศธรรมรัตน์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. ส าเนียง โนรี บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. สุชาติ รัตนมณี บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. สุนันท์ มาสทอง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. อภวิชิญ์ รอดวนิิจ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. สุพจน์ กระแซง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. ชัยปัญญา เสาธง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. ศักด์ิเสริม อภยัวงษ์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. พรชัย ยนืยง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. พฒุทา วนัเพญ็ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. วชัพล จติร์จ านงค์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. สถาพร นักธรรม บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. สันติ เพชรขน บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. ณภทัร นิลสุวรรณ์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. ประสิทธศัิกด์ิ ประกอบการ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. พสิิษฐ ศรีอว่มบู่ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. นิรันดร์ แสนวงั บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. จ าเริญ ผิวผ่อง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. นิมิตรศักด์ิ กรุะจนัทร์เพง็ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. ปรีชา หว่งประโคน บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. บัญชา อดุมสิน บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ จนัพวง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. ธรีะศักด์ิ จนิตนา บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. สุพจน์ พงษ์หาร บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
จ.ส.ต. ณัฐรเดช งามข า บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
จ.ส.ต. อภชิัย ภพูนาแสง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
จ.ส.ต. วรินทร จนัทร์แกว้ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
จ.ส.ต. สุกจิ อนิกวา บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.อ. เฉลียว จนัทรรัตน์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ท. ทรงสิทธิ์ บือราเฮง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. กฤษณะ สุขร่ี บก.น.๑ สน.นางเล้ิง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. กนัตพงศ์ แกน่กระโทก บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. กนัตพงษ์ เอี้ยวเจริญลาภ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ ทัศบุตร บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. เฉลิมชัย นาเพญ็ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ชินกร สมละออ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ชิโนรส ขนุเจริญ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. เชษฐา วงศ์สาย บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ทิวา เกษแกว้ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ทัศน์พสักร ต้ังอสิราวฒิุกลุ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ธรีะยทุธ ชัยสุวรรณ์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. นเรศ พลอาชีพ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. นัฐ บุญเทียน บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. นิพนธ์ ยมแกว้ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. นิมิตร นีนตัน บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ ทนทาน บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. พงศกร บุญอนิทร์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. พงษ์เทพ สุขแจม่ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. พงศ์ศักด์ิ แจง้จติ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. พฒันพงศ์ ทองเพง็ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ภทัรพล ใฝ่หาสินติ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. มงคล ปุด๊จกัร์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. มนตรี ช่วยมณี บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. รักษ์พล จนัทร์ดี บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. วชัชิระ นันขนุทด บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. วนัชาติ เจริญสุข บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ศรายทุธ ใจหาญ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ศราวธุ บุญเมือง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ศักดา ยมโคตร บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ศักด์ิชัย เวทยสุ์ภาสุข บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. สุรชัย หน่อพนัธ์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ นิม่นวล บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. อนันต์ชัย ไชยพนัธ์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. อรรถพงษ์ ค าแปงค า บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. อรรถพล อปุรัตน์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. อ าพล สุดสวาด บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. เอกพนัธ์ หาญณรงค์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. เอกลักษณ์  มาลีหวล บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ชาญชัย ชัยสิทธิ์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. จกันรินทร์ หานุสิงห์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. คุณากร ค าศรี บก.น.๑ สน.นางเล้ิง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. เฉลิมชัย วนัดี บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ทัตพงศ์ อนิธทิัน บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ธชาทัช พบศิลา บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ธนายศ คุณอุ่น บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ธวชัชัย พมิแกว้ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ปฏวิติั ทองม่วง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. เพทาย ประสงค์เจริญ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. ภทัรพล ช านิ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. มานะชัย ชุติทินธร บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. รัตนะ ยวงทอง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. วรัญญู อนิทุเศรษฐ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. วรัิตน์ ดวงหม่อง บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. วฒันกลุ สาพนัธ์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. เสฐียรพงษ์ เสมใจดี บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. อนุรักษ์ โคตรพงษ์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. อสิระ วงษ์ชัยเพง็ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
จ.ส.ต. ศรุต สมสันต์ บก.น.๑ สน.นางเล้ิง
ด.ต. พจน์ เหลือแดง บก.น.1 สน.นางเล้ิง
ด.ต. เทียนชัย สุดใจ บก.น.1 สน.นางเล้ิง
ด.ต. อภชิาต เพิม่ชอบ บก.น.1 สน.นางเล้ิง
ส.ต.ต. จริายุ บึงจนัทร์ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. อรรถวทิย์ ผลาเหมิ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. นันทศักด์ิ สังโสม บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.อ. ธรีภทัร คุปตานนท์ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. อ านาจ ประวงิวงศ์ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ชินวฒัน์ ปัตตาวะตัง บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ส าเร็จ สุวรรณมงคล บก.น.1 สน.สามเสน
พ.ต.ท. โชคชัย คณะเจริญ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ปฏภิาณ โชคเตชาวฒัน์ บก.น.1 สน.สามเสน
พ.ต.ท. ธวชัชัย นรสิงห์ บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ต. ณัฐพงษ์ ทองสม บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. พงษ์ภพ ชุ่มชอบ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. เฉลิมพนัธ์ เศวตเวช บก.น.1 สน.สามเสน
จ.ส.ต. ชนันต์ ชนะพล บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. สุทิน ขนัเกษตร บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. วรศิลป์ ศรีแกน่ทราย บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ บรรมณี บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. จมุพล สุทธปิระภา บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. วสันต์ กล่ันก าเนิด บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. วฒัน์ คงโต บก.น.1 สน.สามเสน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต.หญิง โสพศิ ทรงขจร บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. สันติ ทันแกว้ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. สมชาย แสนละคร บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. เจษฎา สมบัติหลาย บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. วชิาญ ศรีพมิพส์อ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. สิริชัย มณีรักษ์ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. วฑูิรย์ มิม้ทอง บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. พทิักษ์ รังสีสวา่ง บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. สมบัติ ขอดทอง บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ จนัทร์มา บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. วรัิติ สกณีุ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ศุภณัฐ บุญภา บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. แสนทวี แดงนา บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ชัยยช์โย มโนทิพย์ บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. สมพศิ มณีโชติ บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ต. เอกสิทธิ์ สวรรยาธปิัติ บก.น.1 สน.สามเสน
จ.ส.ต. จกัรินทร์ ประจกัษ์กตา บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ภาณุพงษ์ เพชรโรภาษ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ลิขสิทธิ์ สีเทา บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. ณัฐดนัย ลอยคลัง บก.น.1 สน.สามเสน
พ.ต.ท. ศุภชัย  ชัยสุวรรณ บก.น.1 สน.สามเสน
พ.ต.ท. พศิณุ ลานอก บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. กฤษฏา ฤทธิ์เรืองไกร บก.น.1 สน.สามเสน
จ.ส.ต. เอกชัย นวลรอด บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ต. วรีะชัย แกว้น้ าเยน็ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. พนิิจ คล้ายเจยีม บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. สุภทัร จา่พมิาย บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. นริศ ทองข า บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. พษิณุ   ธรรมมีภกัด์ิ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. ปริวรรษ ราบร่ืน บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. อวยชัย มาตุกลุ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ แหล่งหล้า บก.น.1 สน.สามเสน
จ.ส.ต. จริภทัร คลังช านาญ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ชวลิต สังกะศรี บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. ระพพีล ศรีวงษ์ บก.น.1 สน.สามเสน
จ.ส.ต. อนุวฒัน์ ธรรมราษฎร์ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. ผจญ ขนัแกว้ บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. อ านวย ทองใบ บก.น.1 สน.สามเสน
จ.ส.ต. ถวลิ บุญคง บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ต. กอ่พงษ์ แกว้เคลือบ บก.น.1 สน.สามเสน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. มานัส จรัีงกลู บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. ณัฐพงษ์ พมิพเ์หลา บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. ประเสริฐ  รอดพาล บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. ปรีชา ทองชาติ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. สฤษด์ิ กวิขนุทด บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. กฤษฎา เพิม่พนู บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. วชัรพงษ์ บัวงาม บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต.หญิง จรัญญา นาคประดิษฐ์ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. ราชศักด์ิ ยาโสม บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. อทิธพิล กลางสุพรรณ บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. ประจบ ศรีแสง บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. ปยตุ นามวงษ์ชัย บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. ประยรูพทิักษ์ สาลิกา บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. ชุมแสง ช่างเพช็รผล บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. คนองศักด์ิ พรมรินทร์ บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. วลัลภ ชาแป บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ธรีะศักด์ิ กงเพชร บก.น.1 สน.สามเสน
จ.ส.ต. ภทัรเทพ สมาธิ บก.น.1 สน.สามเสน
จ.ส.ต. นิรันดร์ สาลี บก.น.1 สน.สามเสน
จ.ส.ต. นิกร เลิศสงคราม บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ประกฤฏิ์ สุรินทร์ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ชาญวทิย์ ปาโผ บก.น.1 สน.สามเสน
พ.ต.ท. สุรเสน อนิทร์จนัทร์ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. ศุภชัย  เยน็ใจ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. จ าหริด แกว้เขยีว บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ชวภณ คชมิตร บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ต. สมบุญ วรรัตนานนท์ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. กานต์พทิักษ์ พทิยภวูไนย บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ทศพร ขจแีสง บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ปรัชญา ปัททุม บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. ส ารวย  รอดพบิัติ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. ประเด็จ จนัทร์คลัง บก.น.1 สน.สามเสน
พ.ต.ต. คมกริช บุญเลิศ บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. ยรรยง ขนัค า บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ฉตัรชัย กลางหล้า บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์ กรงกรด บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. จกัรา จนัทร์ผลหอม บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. สงวน ทองอนิทร์ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. สมบูรณ์ ยิ้มศรีเจริญกจิ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. สัจจา ศรีชนะ บก.น.1 สน.สามเสน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ประวทิย์ สมบัติ บก.น.1 สน.สามเสน
พ.ต.ท. สุเมธ ทองสมุทร บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. อภชิาต สุชาติพงศ์ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. สุชาติ ปาละกลุ บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. อ านาจ อบุล บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. ทรงศักด์ิ นิม่พนัธ์ บก.น.1 สน.สามเสน
พ.ต.อ. มนต์ชัย ศรีประเสริฐ บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ต. สาคร โคตรศรี บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ สีหาชาลี บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. ช านัญ อารีพนัธุ์ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. พนัศักด์ิ ค าผง บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. วชิาญ รัตนสุวรรณ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต.หญิง สมดวง มณีโชติ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. สดายทุธ มามุย้ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ศุภฤกษ์ นาคฤทธิ์ บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. ศิวกร สายบัว บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. อาณัติ พายทอง บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. ณรินทร์ ณะมณี บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. ภเิชค นาเมืองรักษ์ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. อดิเรก ค ามิง่ บก.น.1 สน.สามเสน
จ.ส.ต. ธรัช วฒิุพงษ์ บก.น.1 สน.สามเสน
ด.ต. สุทธ พริกคง บก.น.1 สน.สามเสน
ร.ต.ท. ดิศร ด าริพฒันกลุ บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. พงศธร ไกรสูงเนิน บก.น.1 สน.สามเสน
ส.ต.ต. วรีะยทุธ สังขท์อง บก.น.1 สน.สามเสน
จ.ส.ต. ถาวร ยอดมณี บก.น.1 สน.สามเสน
พ.ต.ท. สมยศ อดุมรักษาทรัพย์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
พ.ต.ท. กฤตภาส กติติรัฐกรณ์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
พ.ต.ท. กติติ เพชรรุ่ง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
พ.ต.ท. ปิติพนัธ ์  กฤดากร ณ อยธุยา บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
พ.ต.ท.     คมกร อคัคะประชา บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
พ.ต.ท. บุญธรรม ศรีวรรณ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
พ.ต.ท.  ภวูดล อุ่นโพธิ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
พ.ต.ต. จ ารัส  ดอกไม้เทศ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
พ.ต.ต. สุรพงศ์ สาขากร บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
พ.ต.ต.   ประกอบ เยน็หลักร้อย บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.อ. เอกสิทธ ิ  ์  มงคลวสุิทธิ์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.อ. นัฏฐ์   โกมุทธพงศ์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.อ.  สมหมาย ใจสวา่ง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.อ. สิทธชิัย  เคียงสูงเนิน บก.น.1 สน.ชนะสงคราม



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ.  กติติศักดิ  ์ จนัทร์ทอง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.อ. สุรวชั กอพทุธคุณ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. ปิยะราช มะลิแกว้ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. ธรีะวฒัน์ ซุยน้ าเทีย่ง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. ศรัณยพงษ์ จงัพนาสิ น บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. บุญชู เป็งทอง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ เทศนาบูรณ์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. อรรถพล สุคันธรส บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. วชิัย แกน่ภกัดี บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. ชวะฤทธิ์ จนัทร์เกิ้น บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. นรินทร์ จนัทนา บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. พลนิวฒัน์   ทองลาด บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. อนันต์ รัตนอดุม บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. ประเสริฐ  ทิณะรัตน์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. นภสินธ ิ  ์  ปิยะรัฐ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. คณิตศาสตร์   กองม่วง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. รัฐกานต์   ทองไทย บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. อทุัย  วงัทัน บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. วโิรจน์  แสงเอี่ยม บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. วชิญะศักด์ิ กระแสธปี บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. อภชิิต  ภณัฑะประที ป บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. ปฏภิาน ยนืทนต์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท.  วราช บุญยนื บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ต. ปฐมพงษ์ แสงอรุณ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ต. พรีวสั  บุญพรม บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ต. สาโรจน์ ชัยวชิิต บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ต. โฆษิต ทองเปล่ียน บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท.  สุเทพ ปัทมะเสวี บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. สมเดช บุญเสง่ียม บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. เสนอ ปจนัทร บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. ชลอ เหมือนอนิทร์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท.หญิง อจัฉรา บุญนอก บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. วฒิุไกร สินารุณ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. วรีะวฒัน์ ปานทอง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ต. สายนั สุขพนัธ์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ต. ส ารวย เกดิสาย บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ต. บุญธง สมจติ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ต. ธนสิทธ ิ ์ วงศ์ศักดา บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ต. ส าราญ หอมจ าปา บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ต. เกตุ แสงอรุณ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. พงษ์ประทีป ชัยดา บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ต. นิวฒั ชมเชิด บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ต. สมศักด์ิ แกว้บัวดี บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. เฉลิม สมเพราะ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ต. กฤษดา เผือกประพนัธ์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ต. ดุลยวตั เกยีรติประทุม บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. ทววีฒัน์ ธ ารงค์วฒันกลุ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. ภาสพล ดอกไม้ทอง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. สฤษด์ิ ละอองแกว้ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.อ. ทรงฤทธิ์ นามมนตรี บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. บุญวโิรจน์ ขนัไชย บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. พนูศักด์ิ กรไชยา บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. วรีะยทุธ สิงหเ์จริญ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ชรินทร์ บุรี บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. สมภพ เกดิมี บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ทองดี เหมือยฝน บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต จกัรภพ ธนะศานติ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. นิธนิันท์ กนัทะบุญ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. วทิยา สวสัดิภาพ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ศุภชัย ปัญจนะ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
 ด.ต. คมสัน สัจจสังข์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. สัน ออ่นส าโรง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ศิริศักดิ  ์ วรรณาเขยีว บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต ศักดิพฒัน์ ดวงจนัทร์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. หน่อย ภบูุญทน บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. สมคิด ค าสวสัด์ิ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. นคร คงกล่ิน บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. สกลุ บุญแต่ง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ประจวบ ทะไกรเนตร บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. นพดล ระบอบ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ธเนตร   สินสมุทร์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. คมชาญศั กด์ิ มณีเติ ม บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. สุพจน์ โพธิ์งาม บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. กติิชัย เอกสกลุพนัธ์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. วะสันธ์ เขาแกว้ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ก าพล วชิรเดชาวฒัน์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. มนตรี อุ่นรอด บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต.หญิง ภณัทิลา โรจนวงศากลุ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. วรรณชัย เพชรทอง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. พงศ์ไท ทองรอด บก.น.1 สน.ชนะสงคราม



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ลัทธชัย กล่ินบรรยงค์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ไชยรัตน์ กจิประเสริฐ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ชวการ ขนุสวสัด์ิ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ธวชัชัย กล่อมเกลา บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ธงชัย ปรึกไธสง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. จริภทัร สุขมาตย์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ขจรศักดิ  ์ สมศักด์ิ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. สมบัติ ศรีหร่ิง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. วชิิตพร วจิารณ์ปรีชา บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. มะนิตย์ โมงขนุทด บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. สวง เพง็ขนุทด บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ชูชัย เปล่ียนศรี บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. บัวลอย ค าเพราะ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ศรวสัย์ สกลุสุขรุ่งเรือง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ไพรัตน์ พริกคง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. สง่า ไชยหล่อ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต.หญิง กณัฑิมา พลายเถื่อน บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. สุเทพ เดชครุฑ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต.หญิง สุเพญ็ พลูส าราญ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. สมจติร์ ศิริประโชติ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต.หญิง นิตยา นามมุงคุณ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
จ.ส.ต. อาทร ทรงล ายอง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
จ.ส.ต. ศราวฒิุ ศรีกระทุม่ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
จ.ส.ต. พษิณุ ข าโพธ ิ ์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
จ.ส.ต. วนิิต ทองค า บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
จ.ส.ต. เกษม บุญสินชัย บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
จ.ส.ต. วรรณกร มุง่วชิา บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
จ.ส.ต. ไชโย คงสังข์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
จ.ส.ต. วเิศษ เทียมภกัดี บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
จ.ส.ต. นิเวศน์ รัชชปัญญา บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
จ.ส.ต. สมชล พริิยสถติ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
จ.ส.ต. วฒิุไกร สายบัว บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
จ.ส.ต. นิพล ช่วยจนัทร์ดี บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
จ.ส.ต. สมหวงั รวมธรรม บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.อ. เอเธนส์ ตุ้งประโคน บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.อ. รุ่งฤทธิ์ เทศคง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. อนุชา ยอดแกว้ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. มงคล พมิวนั บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. ศุภชาติ พทุธสุภะ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. ธนาธรณ์ พรพยหุเกยีรติ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ชาติไทย นิติพจน์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. วรวทิย์ ติยางกรูววิฒัน์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. สกลวรรธน์ ขวญัพรม บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. จตุพล ชลพอง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. ชนินทร์ เพิม่สุข บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. ชัยวชิิต ลัทธศักด์ิศิริ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. เรวฒิุ คล้ายทอง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. จตุภมูิ ฤทธริงค์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. เอกพจน์ เขนเมือง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. อนุพงษ์ ภาชนะ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. ครรชิต บุญประเสริฐ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. ธรรมนูญ ใจตรง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. องิควชัร์ เกรียงสินกลุยศ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ ชื่นจติ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. มงคล พมิวนั บก.น.๑ สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. ปรารภ คุณาพนัธ์ บก.น.๑ สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. เจริญพร ปุณกานนท์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. เทิดพงษ์ สมบูรณ์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ร.ต.ท. นนทวฒัน์ สรหงษ์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. นิรันดร์ อคัรธรรม บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. อนุชา ศรีประสม บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. วทิยา นพรัตน์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. สุพจน์ ราชพฤกษ์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. อานันท์ สุทธนิันท์ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. พร้อมพนัธ์ พมิายกลาง บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. จตุรงค์ เอกิเชื้อ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ส.ต.ต. ศักด์ิชาย สมมุง่ บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. วชิัย ครามกระโทก บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
ด.ต. ประมวล บุญชู บก.น.1 สน.ชนะสงคราม
พ.ต.อ. ปรีชา กองแกว้ บก.น.๑ สน.บางโพ
พ.ต.ท. ปณชัย ตันอารีย์ บก.น.๑ สน.บางโพ
พ.ต.ท. กศุล ออ่นวรรณะ บก.น.๑ สน.บางโพ
พ.ต.ท. บุนชัยฤทธิ์ สิทธทิองจนัทร์ บก.น.๑ สน.บางโพ
พ.ต.ท. ศศพล บัวหมอง บก.น.๑ สน.บางโพ
พ.ต.ท. ศักดิเดช กมัพลานุวงค์ บก.น.๑ สน.บางโพ
พ.ต.ต. ธนรัตน์ สุวรรณดี บก.น.๑ สน.บางโพ
พ.ต.ต. ทรัพยส์ยาม ชัยทุมพงษ์ บก.น.๑ สน.บางโพ
พ.ต.ต. วทิยา วงศ์แกว้ บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.อ. ศักดิพฒัน์ บัวตุม บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ท. พรชัย หว่งไทย บก.น.๑ สน.บางโพ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. บุญสม คลังสมบูรณ์ บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ท. วรรณศักด์ิ จติรจกัร บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ท. นิมิตร์ ยิ้มเจริญ บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ท. นเรศ สร้อยสนธิ์ บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ท. พสิิฐคุณ วเิชียรเนตร บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ท. ประวทิย์ สองแกว้ บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ท. เอกลักษณ์ ปาละโค บก.น.๑ สน.บางโพ
พ.ต.ท. วนิัย สุโขพชื บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ท. กฤตพร แสงสุระ บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ท. สิทธชิัย วงค์เวยีน บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ท. ศิตปพฒัน์ นวลข า บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ท. ภคัวฒัน์  คุยนาเพยีง บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ท. ไพรัตน์ เพง็แจม่ บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ท. ศราวธุ ภสุูวรรณ บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ต. ฉตัรชัย ฉตัรวไิล บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ต. พรเทพ ฉายพระภกัตร์ บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ต. ประเสริฐ จติติไทย บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ต. ไมตรี ขนัธจนัทร์ บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ต. หฤษฎ์ วนัอบุล บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ต. ไพรัตน์ ชัชวาล บก.น.๑ สน.บางโพ
ร.ต.ต. วรีะ ชุมวงศ์ บก.น.๑ สน.บางโพ
ด.ต. ภาสวชิญ์ ค าเพง็ บก.น.๑ สน.บางโพ
ด.ต. จริพฒัน์ นาญาติ บก.น.๑ สน.บางโพ
ด.ต. พงศ์ปณต เกดิอดุมทรัพย์ บก.น.๑ สน.บางโพ
ด.ต. มานะ แจง้สวา่ง บก.น.๑ สน.บางโพ
ด.ต. ชัยวฒัน์ หลิมวานิช บก.น.๑ สน.บางโพ
ด.ต. อทิธชิัย โคกล าพาน บก.น.๑ สน.บางโพ
ด.ต. ภญิโญ พรหมวงศ์ บก.น.๑ สน.บางโพ
ด.ต. สุกฤต สิทธสุิข บก.น.๑ สน.บางโพ
ด.ต. สมนึก โชคสิริ บก.น.๑ สน.บางโพ
จ.ส.ต. ก าพล พมิพจ์นัทร์ บก.น.๑ สน.บางโพ
จ.ส.ต. ยทุธภมูิ รักข า บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.อ. สุทธพิร แกว้มูลกจิ บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.อ. วฑูิรย์ ดอนทองแดง บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.ต. ธวชัชัย พรหมรักษา บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.ต. สุริยา เบ็ญมาตย์ บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.ต. ศักด์ิณรินทร์ โฆษร บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.ต. เฉลิมพล ทัศวงษ์ บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.ต. พยิพงศ์ ขนุพทิักษ์ บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.ต. นเร ตรีเหลา บก.น.๑ สน.บางโพ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ ดีวนัไชย บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.ต. สุรพชิญ์ แสงขนัตรี บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.ต. เมฆภพ วฒันมงคลศรี บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.ต. พงษ์พสิิฐ พรมรัตน์ บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.ต. อ านาจ แกว้ใจดี บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.ต. กติติพงษ์ ทิพชัย บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.ต. ศาสตรา กติิคุณ บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.ต. จกัรพงษ์ คนซ่ือ บก.น.๑ สน.บางโพ
ส.ต.ต. อภชิาต ชัยมงคล บก.น.๑ สน.บางโพ
พ.ต.อ. องอาจ ไทยภกัดี บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ร.ต.ท. อาบีดีน ก าเนิดผล บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ร.ต.ท. ชัยธชั รูปเอี่ยม บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ร.ต.ท. สาคร กวา้งสวาสด์ิ บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ร.ต.ท.หญิง ฉตัรนภา พลพนัธุ์ บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ร.ต.ท. อฐิษฐ์ เหล่าต้น บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ด.ต. เทียนชัย มีเชาว์ บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ร.ต.อ. อภชิัย พนัธุ์คงชื่น บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
พ.ต.ต. เชิดศักด์ิ ธงภกัด์ิ บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
พ.ต.ท. ธงชัย ภยัพทิักษ์ บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ด.ต. สมบัติ บุญที บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ด.ต. สมนึก วโิสรัมย์ บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ร.ต.ท. อวยชัย เจริญสุข บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ด.ต. นิติพล รองแกว้ บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ด.ต. สมศักด์ิ ม่วงกลาง บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ด.ต. อานัน ปอโนสูง บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
พ.ต.ต. สถาพร ตระกลูสุนทรชัย บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ร.ต.ท. วนัชัย ตระกลูประดิษฐ์ บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ร.ต.ท.หญิง นพพร สิงหแ์กว้ บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ส.ต.อ.หญิง อรอมุา ทุม่แกว้ บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
ส.ต.อ.หญิง โชติกา แซ่ล่ิม บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
พ.ต.อ. ธรีะชัย ช านาญหมอ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
พ.ต.ท. ต่อเกยีรติ พรหมบุตร บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
พ.ต.ท. กฤติเดช จนัทร์เพชร บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
พ.ต.ท.  คนาวทิย ์ ถานะวฒิุพงศ์  บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
พ.ต.ท. รินทร์ ภูฤ่ทธิ์ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
พ.ต.ต. ชิษณุพงศ์ ไหวดี                   บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
พ.ต.ต. วฒิุกร มีแกว้ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.อ. ธรรศ รัฐปัตย ์           บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.อ. องักรู เอี่ยมโพธิ์ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.อ. ศักด์ินรินท์ รัตนพนัธ์ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. พลปพฒัน์ ภูพ่นูทรัพย์ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.อ. เสรี บุญยะรัตน์        บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.อ. ทนง เพยีรสะอาด บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ขนัธเ์งิน บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.ท. จาตุรงค์ ติดนนท์ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.ท. รณกฤต บัวทอง           บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.ท. สมบัติ อนิไชยะ       บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.ท. สรกฤช นาคสุทธิ์ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.ท. สุวทิย์ หล่มศักด์ิ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.ท. สุทัศน์ นานุสิทธิ์ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.ต. ไพฑูรย ์ วงศ์ส าราญ            บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.ต. รชต องิคะวตั บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต. สมศักด์ิ สุวรรณ์วงค์      บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต. เตชพฒัน์ ปิติสิทธิ์             บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต.  ธเนศ รัมมะสาร           บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต.  สมเกยีรติ หนูนุรักษ์    บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต. อาทิตย์ ศุภนคร                 บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต. วฒิุชัย พมิพส์ราญ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต. เดวทิ ไชยสาร บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต. วรพล ไอริยะลาพงษ์ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต. ทวชิ มาดกาด บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต. ปราชญ์ภณฎ ์ สุพพิฒันโมลี บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต. รภสัสิทธิ์ ธนูทอง  บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต.  วศิณุ โฉมบุตร  บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต. ศุภชัย โศภาพชิญากลุ  บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต. สุพษิ แสนอดุร               บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต.  ชายย ์ เสียงดี บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
จ.ส.ต. พชัรวชิช์ ฟงัประเสริฐกลุ  บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
จ.ส.ต. ศุภเชษฐ์ สุริวงศ์ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ส.ต.อ. ประจนิ พนูขวญั  บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ส.ต.อ. ประกาศ ขาวสะอาด  บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
พ.ต.ท. ค าสิงห์ ศรียาภยั บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต. สัญญา รักษายศ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต. อ านวย ปรุงเกยีรติ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต. อคัรพงษ์ สายเชื้อ บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ด.ต. มานิตย์ ปริธรรมมัง บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.ท. ปรีชา ทองเสริม บก.น.2 กก.สส.บก.น.๒
ร.ต.ท. ไพทูรย์ สิทธบิุญ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. เอี่ยม จกัษุด า บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. นพรัตน์ โคยามา บก.น.2 สน.บางซ่ือ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. ณรงค์ศักด์ิ จงพทิักษ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. สัญญา พมิพพ์า บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. พชิิต ภมูิสุวรรณ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. สิทธพิล หรัิญกลุ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. เสกสัน หดัที บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ท. เจษฎา วฒันเหลืองอรุณ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ท. สุขสันต์ิ อปุพระจนัทร์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. พเิชษฐ์ สุขกุารุณวาทย์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. สิทธพิงศ์ สมพนัธ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. อานนท์ อนันต์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ส.ต.ต. วทิธวชั เหล่าสิงห์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. อภสิรณ์ เรืองเชื้อเหมือน บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. สมพงษ์ โบสถห์อม บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. สุบิล กล่ันสุภา บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. เสถยีร ทองสาย บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. อทุิศ ป้อมสุวรรณ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. กรณัฏฐ์ ล าจวน บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ส.ต.ต. วชัรพงษ์ สุโพธิ์ค า บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ท. อ านาจ หาญชนะ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. วมิน จนัทร์สอน บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. สุชาติ ชนะรัตน์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. อ านวย โพธิ์แกว้ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
จ.ส.ต. ตรกวรรธน์ ค าโคตรสูนย์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ส.ต.ต. บุญญฤทธิ์ ยาวนิันท์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. กนัตวรรธน์ นิม่นวล บก.น.2 สน.บางซ่ือ
จ.ส.ต. สุรพล เดชประกอบ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. ธรีะพล บุญยก บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.อ. ธรีะพล หดัค า บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. สนธยา นาคบางแกว้ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. อนันต์ แจง้มี บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. สมพร วนัศุกร์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. ทรัพยสิ์น จติรจกัร บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ส.ต.อ. ปภาวติั ปาลา บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. จนิดา วะรินทร์อนิ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. วโิรจน์ แตงงาม บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ต. มนูญ กู้เมือง บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ด ารงค์ศักด์ิ พลกระจาย บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. โรจนศักด์ิ ภาคมฤค บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ค าดี เหล่าเขตกจิ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. มนูเกริก กล่ินคูณนฤนาท บก.น.2 สน.บางซ่ือ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. มานพ จา่งโพธิ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ไพบูลย์ ภมูิเรืองศรี บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. กอบธนนันท์ เหง้าพรหมมินทร์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ท. กฤษฎางค์ จติตรีพล บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.อ. เพิม่ บูรณะ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.อ. ไพโรจน์ ณ อทุัย บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. พงษ์เรืองรอง ค ามงคล บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. สุชาติ ชูเลิศ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ปิยะวฒิุ วรรณสินธุ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. ชิษณุพงศ์ เกง่สนาม บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ผดุงศักด์ิ ชัยวฒัน์สิริสุทธิ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. จ ารูญ คงสมพจน์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. บดินทร์ บดีรัฐ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. วเิชียร ระบอบ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. วนิัย วเิชียรบุตร บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ปราโมทย์ ญาติสมบูรณ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ไกรศร พลตาล บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ชุมพล แกว้ผล บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. นาคินทร์ ก าจดั บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. อภชิัย ด ารงค์ภมูิ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. สมพร บ ารุงกลุ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. จ าลอง สมบูรณ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. สมปอง สังฆะโร บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. คงชนะ บุญมี บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ชรินทร์ ค้ าชู บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. พรณารายณ์ แสงพทิักษ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. อ านาจ ผาดเรือง บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. กฤตพฒัน์ ขวญัศรีเพช็ร บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. วรีวฒัน์ สุทธไชย บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. สมชาย สวา่งโคกกรวด บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. นิธศิ สินธุ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท.หญิง ฐิตารัตน์ นิธศัิกด์ิพรกลุ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท.หญิง ธนัวว์ด เนินหาด บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต.หญิง ปกเกศ พลประเสริฐ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ธวชัชัย จนัทร์พวง บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ส.ต.ต. วรีะยทุธ ค าเชื้อ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ท. พชิิต กอปรกจิงาม บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ท. สิทธชิัย ธญัญาบาล บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ต. นาถนริศ รัตนบุรี บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ท. พรชัย ภริมยด์า บก.น.2 สน.บางซ่ือ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. บัญชา บุญเชิด บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.อ. สามารถ เปาจนี บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.อ. สุระ ต้ังวฒันกติติกลุ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.อ. อกุฤษฏ์ กลับเฒ่า บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. วรีธรรม กลัชนะ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. สง่า ออ้ยแขม บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. มนตรี อานโพธิ์ทอง บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. ชาคร พวงประเสริฐศีล บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ บุญราศรี บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สุวรรณโภชน์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. สมบัติ รศมาลัย บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย ม่วงกล่ า บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. สรวชิญ์ มูกขนุทด บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. ประยรู ผอมสวสัด์ิ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. ฉลอง เดชบ ารุง บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ทวปี พลูบัว บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. วฒิุนรา สังสุทธคูิณ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ถนอมเกยีรติ สอยเหลือง บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. วสิิทธิ์ จติติพนัธ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. สุมิตร แสงเพชร บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ณัฐพสิษฐ์ ทิพยโ์สภา บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ปราโมทย์ ปรีชาเดช บก.น.2 สน.บางซ่ือ
จ.ส.ต. ก าพล จติท้วม บก.น.2 สน.บางซ่ือ
จ.ส.ต. พสิิทธิ์ โตล่ า บก.น.2 สน.บางซ่ือ
จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ วงศ์ใหญ่ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
จ.ส.ต. รัชพงษ์ แดงอ าพล บก.น.2 สน.บางซ่ือ
จ.ส.ต. พงษ์พนัธ์ กลุธิ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ส.ต.อ. สุรชาติ พราวศรี บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ส.ต.อ. สุเทพ ธรรมเสรี บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ท. สมาน ครองสิน บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ศิริเมธาวี บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ท. ศักดิพฒัน์ เหรียญทอง บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ท. จริภทัร แต้มทอง บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ต. เอกรัตน์ ดวงปัญญา บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ต. ไพรัช ทองดอนน้อย บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.ต.หญิง จริาพร มณฑลทอง บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. สันต์ นาคคลี บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. อคัรเดช ฟแูสง บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. จตรยทุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. ทิวากร โปร่งเส็ง บก.น.2 สน.บางซ่ือ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สุนทร สมสุข บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. สุนทร ทองมณี บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. ธนกฤต ดิลกเดชานันท์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. พนัธกานต์ อ าไรกลุ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. รหสัชัย ศรีสุมัง บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. ธณัชพงศ์ ปัญญานะ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. พเิชฎฐ์ ชาตะโชติ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. โกศล ผดุงสงฆ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. บรรเจดิ ทาจวง บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. มรกต มากมูล บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. จริพภิทัร เจอืจนัทร์นิติกลุ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ไพโรจน์ ไทยเหยีม บก.น.2 สน.บางซ่ือ
จ.ส.ต. สมบัติ อนุศรี บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. สวสัดี อนุดวง บก.น.2 สน.บางซ่ือ
จ.ส.ต. อนุพงศ์ มูลข า บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. จ ารูญ เพญ็ธนะมณี บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. วชิาญ ฤทธวิงศ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
จ.ส.ต. คนองนิต อาสาเสนา บก.น.2 สน.บางซ่ือ
จ.ส.ต. สันติ พนัธโ์สดา บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ชัยยะกานต์ ชัยยะไพบูลย์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. นิวฒันชัย ทุมพลา บก.น.2 สน.บางซ่ือ
จ.ส.ต. ประดิษฐ์ ทนุรักษ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ธงชัย อนันเอื้อ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. สมยศ แกว้ไทย บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. ขวญัชัย ตระกลุประดิษฐ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. พนิิจ คณโฑเงิน บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ธนภทั บริสุทธิ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. ทองเหมาะ พึง่แยม้ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. ประสงค์ สุขสันติมาศ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. ส าเริง แสงทอง บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. วทิูรย์ ฤทธติา บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. ปัญญาพล เอื้อวรีวฒัน์วงศ์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ เพชรสงค์ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. สุพนัธ์ บุญรับ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. สุพงษ์ศักด์ิ วาทะสุข บก.น.2 สน.บางซ่ือ
จ.ส.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ชินค า บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ส.ต.ต. นพรัตน์ ชันษา บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. โกวทิ รุ้นสง่า บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. ปัญญา ค าไทรแกว้ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ด.ต. กฤษกร พฒันพษิุทธกิลุ บก.น.2 สน.บางซ่ือ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ สุริยา นาคแกว้ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท.หญิง วนาวลัย์ เสมจวูงษ์มงคล บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. สมใจ ปานเงิน บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ต. สมชาย เชียงดี บก.น.2 สน.บางซ่ือ
ร.ต.ท. ธรีนันท์ ทองเทพ บก.น.2 สน.บางซ่ือ
พ.ต.อ. คมสัน แตงจุ้ย บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.ท. ธรีศักด์ิ ศรีประเสริฐ บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.ท. ฐานุพงษ์ แสงซ่ือ บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.ท. กฤติเดช ปัญญาวศิน บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.ท. พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกลู บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.ท. จารุวตัร สิงหศรีชัย บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.ท. สมบัติ อ าไพพร บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.ต. ธนวชิ แสงทอง บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.ต. สัมพนัธ์ แสวง บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.อ รังสิต กนัยาลักษณ์ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.อ. นวศรี สัตบุตร บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.อ. อภรัิกษ์ ศุภสถติยานนท์ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.อ. นิติพงศ์ มหศักด์ิสุนทร บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.อ. นพดล บัวปรอท บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. กติตินันท์ เอื้อสมัคร บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ฐิติวทัน์ ค าลี บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ สมสะกสิีทธิ์ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. นิทัศน์ ขอนทอง บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ชวภณ พรมเลิศ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ กนัทะสอน บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ภมูิ ธรรมะ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ชัยชนะ จนัทาฤทธิ์ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ณัฐศิษฎ์ ชูเพชร บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. อทิธกิร ชูสิงห์ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ชัยยพฤกษ ติณะมาศ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. บัญชา พวงร้อย บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ สีลับขวา บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.ท. สุรพงษ์ พฒุขาว บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.อ. สิบทิศ วรรณสิทธิ์ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.อ. เดชา พรมโสภา บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. สมเกยีรติ อนิทร์เอก บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. กฤษณ์ พพิฒัน์พนูสิริ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท.หญิง หทัยชนก ต่วนเวชยนัตร์ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ประยกุต์ เกษียรพรมราช บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ประกาศิต พละเดช บก.น.2 สุทธสิาร



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อภชิาต เริงไชย บก.น.2 สุทธสิาร
จ.ส.ต. พงศพศั จนัทร์เทศ บก.น.2 สุทธสิาร
ส.ต.อ. ทวชีัย ชัยเทอดเกยีรติ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. สังวร งามบุญรัตน์ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. ณพงศ์ชัย ธรณี บก.น.2 สุทธสิาร
ส.ต.อ. โสภณวชิญ์ แสนทรัพยสิ์ริ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต.หญิง วชัรี แสงระยบั บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต.หญิง ดวงสมร แกว้คงจนัทร์ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. อริยธ์ชั ธารีนาถ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. อพวิธัน์ จนิามณี บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. นฤนนท์ ภาวะบุตร บก.น.2 สุทธสิาร
ส.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ ภาแกด า บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. พชิิต เกษเพช็ร บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. ประเสริฐ กล่ินษร บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. สานัน จ านงศิลป์ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. สมชัย ไชยบูรณ์ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. ปรีชา เชื้อข า บก.น.2 สุทธสิาร
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ ค าสิงห์ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. สุรชัย บุญสอน บก.น.2 สุทธสิาร
ส.ต.ต. สุคนธ์ สุวรรณชวา บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. มานิตย์ โสสูงเนิน บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. ดุสิต เหล่าหา บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.ต.หญิง ศิรัรตน์ พุม่เจริญ บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.ท. อนุพงษ์ ทัศนา บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. บุญรักษ์ เชิดชู บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. เดชบดินทร์ อริยกะบุตร บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ เรืองศรี บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. พษิณุ ศรีสุวรรณ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. กฤตภาส ธนัตวรานนท์ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. ไพฑูรย์ โรจนาจริกลุ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ มุง่กศุล บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. กมัปนาท กระต่ายจนัทร์ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. สุรพงษ์ โพธจิกัร บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. สวอง แต้มสาระ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. นพรุจ โชคกจิการ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. อรุณ ปราบรัตน์ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. วนิัย โพธิ์ทอง บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. ชาญ มาลาอตุม์ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ประสานพงษ์ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. วทิวสั ตุมหนแยม้ บก.น.2 สุทธสิาร



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พงศธร แปลกศักด์ิ บก.น.2 สุทธสิาร
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ เทศกาล บก.น.2 สุทธสิาร
ส.ต.ต. ประเสริฐ เทศกาล บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. บรรจง ทัศนา บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. วโิรจน์รัตน์ โตประเสริฐ บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.ท. ธนภทัร สุขมี บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. วนิัย ท านา บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ธรีภทัร สุวรรณรัตน์ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. ช านาญ ศรีหร่ิง บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ประสม เณรชู บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. เอกคณิต เนตรทอง บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. กฤษดา ประกอบผล บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ณัฐธรณ์ เดชสกลุ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. ประทีป อยู่ยนื บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. ชุมพล จั่นนิลลา บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. ศิริเกยีรติ พกิารัตน์ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. สุทธพิงษ์ มิง่สันเทียะ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. วเิชียร นิมะบุตร บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. อนุสรณ์ ชาญมณีรัตน์ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. พศิาล ทายนต์ บก.น.2 สุทธสิาร
ส.ต.ต. อภศัิกด์ิ สิงหเ์ทียน บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.อ. พชัรณัฎฐ์ มณีศรีวงศ์กลู บก.น.2 สุทธสิาร
จ.ส.ต. อ านาจ สืบส าราญ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.อ. มานะ องักาบเพช็ร บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.ต. ภริมย์ เมืองไสย บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. พทิักษ์ พยิะภา บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ต. ธติิพงศ์ พงศ์แพทย์ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. เกษตร ศรีวงศ์ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ไพรัช ศรีสุวรรณ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. สิทธกิร หล่อประดิษฐ์ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ต. เดชา พรหมด ารง บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. กมัปนาท กาฬภกัดี บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ปฏญิญา มณีโชติ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.อ. บัญชา เจอืจาน บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ไม้แสงเจริญรัตน์ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. โสภณ อฐัระ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. สุรพงษ์ ภพพนิิจ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. ละเอยีด จนัด า บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ประสงค์ อุ่มบางตลาด บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. เอกศักด์ิ พรหมสุข บก.น.2 สุทธสิาร



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. วรีชัย ปัทมะทิน บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. เสริม เสนคราม บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. ธวฒัน์ เมืองสุข บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. นิวตัร ธรรมธรเทศ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. มาวนิ จติรโคตร บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ศักด์ิระพี วฒิุศักด์ิ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ต. สุนทร ทองบัวล้ิม บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. ประสิทธิ์ ค าปาบัว บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.ต. อนุชา ตู้มณีจนิดา บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ต. วรีชัย อนิแป้น บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. เสริมพล ชัยสรรค์ บก.น.2 สุทธสิาร
จ.ส.ต. ชิษณุพงษ์ มีทรัพย์ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. นิเทศ นาชัยเวช บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.ท. พงษ์นรินทร์ ลับไพรี บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ธรีพล หงษ์ศรี บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. มานะ พรัิกษา บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. เศกสันต์ วฒิุศักด์ิค าเผ่า บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต.หญิง นิชาพฒัน์ โชคชัยวรสิทธิ์ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ต. สุรทิน บุญเรืองฤทธิ์ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. มงคล พมิสน บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. สมยศ หมาดสง่า บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. บรรจง สีอว้น บก.น.2 สุทธสิาร
ส.ต.อ. ศิรวทิย์ รวมจติร บก.น.2 สุทธสิาร
ส.ต.อ. นิรันดร์ พนัธย์ิ่งยก บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. กติติพงษ์ สนิท บก.น.2 สุทธสิาร
ส.ต.อ. คธาวฒิุ กู้ทรัพย์ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. ธนพนธ์ ทาสุวรรณ บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. สุพฒัน์ ษัฎเสน บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ศุภโชค ผมงาม บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ต. บุญเลิศ ค าโสภา บก.น.2 สุทธสิาร
ด.ต. มนตรี สิทธาภริมย์ บก.น.2 สุทธสิาร
ร.ต.ท. ภานุวฒัน์ กาละศรี บก.น.2 สุทธสิาร
พ.ต.อ ภาณุเดช สุขวงศ์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ส.ต.ต. เกรียงไกร ดาวกระจาย บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. สุวรรณ คูณทวเีกยีรติ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ชัชวาล จนบุษย์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. อคัรชัย บางศิริ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. สมปอง ศรีแกว้พนัธ์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. จกัรพนัธ์ สุวรรณโอสถ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. กมล เนตรยารักษ์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. วโิรจน์ ศรีอนิทร์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. โกสินทร์ นราธรธรรมกลุ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. นาดี เพชรดีทน บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. พจน์ ชนะสูงเนิน บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. วชิาญ ล้ินทอง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. ค ารณ กลางแกว้ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. อดุลย์ สมมาตย์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
จ.ส.ต. ธรรมรัตน์ พกพบิูลย์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. มนตรี เดชหว้ยไผ่ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. มานพ ดีช่วย บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ส.ต.ต. รุจวิฒัน์ วรสาร บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. เอื้อ มากหลาย บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. อดิศร ดอนอาจเอน บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. อนุสรณ์ เพยีรใจ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ส.ต.ต. ชัยธวชั กกึกอ้ง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ธรียทุธ จงศิริ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ทองเฟือ้ แสนสุข บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ทวี โคตรปลาบู่ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ส.ต.ต. สุเนตร บุญทองแพง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. อนันต์ ธนพทิักษ์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. มานพ ค ารัมย์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. เรวตัร รักษาวงศ์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ทนงศักด์ิ ปุยภริมย์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. สันทัด เต็งโล่ง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. กติติศักด์ิ ดวงไชยเงิน บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. ศรสุพรรณ อดทนศรีอนันต์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. วทิธวชั สาคะรินทร์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. ยทุธจกัร นาสุวรรณ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ นิยมพงษ์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. ภริูวจัน์ ขจรรัตนเศรษฐ์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.อ. นวพล วทิยะเกริกไกร บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. วรีชัย บุญคง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
จ.ส.ต. ยอดปิยะ ค าแกว้ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. มานะ มะเซิง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. วาที ช้างน้ า บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
จ.ส.ต. สุรชาติ เชื้อพรวน บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ศราวฒิุ วเิชียรศรี บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.อ. รุ่งเพชร โรคน้อย บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ประพนัธ์ แหชัย บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ธนา สุขาทิพย์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. อนัตนัน ชาติโสม บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. กมล สีหมอก บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. วนิัย อดุมฤทธิ์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ แกว้ตา บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ทศวร รัตนวงศ์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ทวี อบิสุ่ม บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. มนู มิง่ฉาย บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. ณัฐพฒัน์ พึง่จาบ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. ธฬีะเกยีรติ ฑีฆะบุตร บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. วรพล มลตรี บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. เดชภมูินทร์ จตุพรม บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. บรรยงค์ แดงเรือง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. อนุสิษฐ์ แวมประชา บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. ชาติเชาว์ ศรีสุวรรณ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. ภคั จ าใบรัตน์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
พ.ต.ท ปัญญา กลุไทย บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
พ.ต.ท. นิคม ศรเหล็ก บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.อ. ชลากร ปานแดง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.อ เอกราช โอมาก บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. สัญญลักษณ์ สังขะภกัดี บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. สุนทร ไตรเวช บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. ฐิติกร สุนทรวฒัน์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. ยศพนธ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ กล่ินจนัทร์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. พภิพ ศรีออ่น บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. บรรจง จนัทะพทิักษ์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ฉตัรชัย จนัทมาศ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. พงษ์เพชร ไชยนัโต บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ภานนท์ บุญกลาง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. สุพนัธ์ ระวงัซ่ือ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. อาคม การะกจิ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. เขมรินทร์ สีทองเสือ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. นพดล อนิทมงคล บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ประโมทย์ ชูแกว้ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
จ.ส.ต. ขรรค์ชัย แกว้ทอง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ส.ต.อ. เลอศักด์ิ นนท์ขนุทด บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ส.ต.อ. สุทธรัิกษ์ นากอ้นทอง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ส.ต.อ. จารุตม์ เนียมศรี บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. ประดิษฐ แป้งหอม บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต.หญิง พนิดา ไทรเกดิศรี บก.น.2 สน.พหลโยธนิ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. วริิยะ บริรักษ์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ส.ต.ต. ปริญญา ภสูนาม บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ส.ต.ต. อนุชา อานีประโคน บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ส.ต.ต. อภชิิต สุขจติ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
จ.ส.ต. พชัรวชิช์ ฟงัประเสริฐกลุ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. พนิิจ ยอดสง่า บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
พ.ต.ท ศักด์ิทวี ศรีบรรเทา บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. วฒิุ ไตรยวงศ์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. เดชา บุญประสิทธิ์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. พรุิณ ฮ่ัวจั่น บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. นิติธร พมิพค์ า บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. ชานนท์ ทองเกษม บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. สิทธมิน สร้อยภูร่ะยา้ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. กติติธชั ศักด์ิสนิท บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท.หญิง ศรสิรัษฐ์ นิยมรส บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. นพพล เกยีรติทวมีัน่คง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. สุดท้าย ขม่อาวร บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. ประเสริฐ ไชยสังข์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
จ.ส.ต. อดุมศักด์ิ สุ่มมาตย์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ส.ต.ต. ชัยสิทธิ์ เสียงใส บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ส.ต.ต. ปิยะวฒัน์ มงคลศิริ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. สุจนิต์ สุขสิน บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. นิภทัร อนิทะเสวก บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. นพดล ธรรมวเิศษ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. สุปรัชญา ไกรไธสง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. สุรวทิย์ บุญภมูิ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ไกรฤกษ์ อนิทร์แหยม บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. จารีต ปัญญาสงค์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. ชนะชัย ศิริ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. ไชยรัตน์ พลหาญ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
พ.ต.ต. กอบศักด์ิ โพธิ์วารี บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. วนัเฉลิม งามแสง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. พงศกร พณิทอง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. สนิทพงษ์ ฉมิสุข บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. อนุชิต เสมานารถ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. พงศ์พนัธุ์ กลัดง้ิว บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. สงกรานต์ ศรีสุข บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. ธนงศักด์ิ นงรัตน์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. มณี ค าอกัษร บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. สุทธพิงศ์ ธะคะทิน บก.น.2 สน.พหลโยธนิ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมเกยีรติ อ่ าผ่อง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. ครรชิต คงสุวรรณ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. วสันต์ กมลานนท์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. ทวี พนัธรุะ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. สมจติร์ แสงทับ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ด.ต. สุรพงษ์ มัชฌิมสถติย์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. รัฐธร์ี พนัธุ์วไิล บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
พ.ต.ท. ปัญญา ธชีพนัธ์ บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. วมิล บุญล้อม บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ต. จ าเริญ จนัทร์ทอง บก.น.2 สน.พหลโยธนิ
ร.ต.ท. อนันต์ จนัทร์ศรี บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ต. นิพนธ์ สิงหท์อง บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. พงศ์พนัธุ์ ศีลาระ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ รอดรัศมี บก.น.2 สน.เตาปูน
พ.ต.ท. ยศนันท์ ระวาง บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. พรชัย ชนะพจน์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ทองบ่อ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. กฤศ จนัทะล่าม บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. พนัธศั์กด์ิ อนิทะสอน บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. บรรพต สุขหล้า บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. นิธชิัย ครุฑฉ่ า บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. วรีะพล พละศักด์ิ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. พยงุ ตันสอน บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. สนิท แสนราช บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. ชัยณรงค์ สุขศรีนวล บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. ชาติชาย อโรตยกลุ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ สุขต่าย บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ตท. บุญธรรม อมศิริ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. สามารถ เผือกส ารวย บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. คุณพณัิฎฐ์ สุวรรณศฤงคาร บก.น.2 สน.เตาปูน
ส.ต.อ. ชนะนันท์ สุดชนะ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. ศราวฒิุ ตาค า บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. เขมวธัน์ ศิลปกลูววิฒัน์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. พชิาญ สวา่งใจธรรม บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. คมวภิสัร ติรัตนนิธกิลุ บก.น.2 สน.เตาปูน
พ.ต.ท. สุรจติร เปล่ียนประเสริฐ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ พองพรหม บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. สุรินทร์ บุญธรรม บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. มนัส เอี่ยมศิริ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. อนันต์ อนิวงั บก.น.2 สน.เตาปูน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. วฒันา ออ่นเลิศ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. ยนธกจิ แพงวงศ์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. วริศร์ วงเวยีน บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. สมกติ มณีงาม บก.น.2 สน.เตาปูน
ส.ต.อ. วชิระ ไตรทิพย์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. บุญชาญ ขนัทองดี บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. จกัรกริศน์ ทุมดี บก.น.2 สน.เตาปูน
จ.ส.ต. พจิติร ศิริพนัธ์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ส.ต.อ. บุญมี ศรีบุตร บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. วรเทพ มณีเทศ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. นคร พมืพส์นิท บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. ประมวล จนีใจตรง บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. ใกล้รุ่ง กล่ินบ ารุง บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. ประเสริฐ จนัทร์ฉา่ย บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. วรีภทัร ยิ้มสิงห์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. ไพรทูน ปานพนัธ์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ รบอคุงค์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต.หญิง จติรลดา สูติสงค์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. นุกลู สกลุรัตน์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. บรรจง แตงออ่น บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. ศล สิทธสิอน บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. สรพล คงถวลิ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ต. สมยศ เฮงไล้ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. ประสิทธิ์ ล าภาย บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ต. กติติศัพท์ สิมณี บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.อ. โชติก งัดสันเทียะ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. สันชาย ศรีทองหลาง บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. กลองแกว้ เรือนอนิทร์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. ส าฤทธิ์ วนิิจรักษา บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. อานันท์ แสงอรุณ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. นิธพินัธ์ จนัทรโรจน์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. ภชุงค์ กล่อมเกลา บก.น.2 สน.เตาปูน
จ.ส.ต. บุญเยี่ยม ปุระชะกา บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. นุกลุ สกลุรัตน์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. จ านง พลหลวง บก.น.2 สน.เตาปูน
พ.ต.ต. สุรจติ ชะระ บก.น.2 สน.เตาปูน
ส.ต.ต. บุญมา ด้วงศิริ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. ธนกฤต ใจกล้า บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ต.หญิง อาภรณ์ จนัทนา บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต.หญิง พอ่งศรี ถงึค าภู บก.น.2 สน.เตาปูน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สุรกจิ สุดตานา บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. เจนวทิย์ สุวชิญาพงษ์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ต. สัณหพจน์ จ ารัส บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต.หญิง ธนกร สาดอนขวาง บก.น.2 สน.เตาปูน
ส.ต.ต. อดิศร คิดข า บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ต. ณภทัร จงอยู่สุข บก.น.2 สน.เตาปูน
ส.ต.ต. เฉลิมเกยีรติ จานแกว้ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. สฤษด์ิ พริะพนัธุ์ บก.น.2 สน.เตาปูน
พ.ต.ต. กฤต ตังธนสิริกลุ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. ธนฤทธิ์ หล้าพว่ง บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. กฤษดา ถาริยะ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต..ต. สมยศ เฮ็งไล้ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. ประหยดั รับรอง บก.น.2 สน.เตาปูน
พ.ต.ท. มนตรี โตสมจติต์ บก.น.2 สน.เตาปูน
พ.ต.ท. สมเกยีรติ อนันตรัตน์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ส.ต.ต. วรีะพงศ์ เรืองโรจน์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. ประจวบ ล้ินฟา้ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. ทศภาคย์ ดีธงทอง บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. สงค์ เอื้อพบิูลยพ์งษ์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. ภานุพงษ์ มีพนัธ์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. จ าเริญ สวา่งวงศ์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. ธวธัชัย จ าปานาค บก.น.2 สน.เตาปูน
พ.ต.ท. สุรเดช ฉตัรไทย บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. บุญเพง็ พลหาญ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.อ. ไพรวลัย์ ธนารมย์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. ธนโชติ สุขเกษม บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. ธรีะชัย ลีสกลุรักษ์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. จรัส จนัทรมณี บก.น.2 สน.เตาปูน
พ.ต.ท. อคัรวฒัน์ สินขจรภริมย์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. จ าลอง สาดสูงเนิน บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. สอนสิน แกว้ศรีนวม บก.น.2 สน.เตาปูน
ด.ต. ประเจก มุสิกะ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ต. ธติร์ ธริกบัยกร บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ต. นคร พมิพส์นิท บก.น.2 สน.เตาปูน
พ.ต.ท. อาวธุ หวา้มุกข์ บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ท. นิกร พนิิจมนตรี บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.อ. วชิิต สุดปราง บก.น.2 สน.เตาปูน
พ.ต.ท. วศิรุตม์ โสมทัต บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ต. ชัยธชั โคยามา บก.น.2 สน.เตาปูน
พ.ต.ต. ชลิต จนัทะพนัธุ์ บก.น.2 สน.เตาปูน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. วลัลภ มากญุชร บก.น.2 สน.เตาปูน
ร.ต.ต. ธรรมรัตน์ อกัษรพนัธ์ บก.น.2 สน.เตาปูน
พ.ต.อ. ธนันท์ธร รัตนสิทธภิาคย์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
พ.ต.อ. อคัรชัย แช่มช้อย บก.น.2 สน.ประชาชื่น
พ.ต.ท. ชาญฤทธิ์ ทรัพยส์มบัติ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
พ.ต.ท. ปิติพงษ์ บุตรเปีย่ม บก.น.2 สน.ประชาชื่น
พ.ต.ท. สุวทิย์ รัตนพนัธ์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
พ.ต.ท. สุขสันต์ แสนสวสัด์ิ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
พ.ต.ท. บุญน า หอมยิ่ง บก.น.2 สน.ประชาชื่น
พ.ต.ต. อคัรสรศ์ กจิพว่งสุวรรณ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
พ.ต.ท. สมใจ เมฆหมอก บก.น.2 สน.ประชาชื่น
พ.ต.ท. คณิณ ค าคูณ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.อ. กฤษณ์พจน์ ชาญณรงค์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.อ. เสน่ห์ ผ่องสามสวน บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. สราวธุ บุญเกื้อ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. ทรงวทิย์ อุ่นกาศ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. สมพงค์ เกื้อทองส้ัน บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. ศรชัย แวงวรรณ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. วชัรพงษ์ จ าปาพนัธ์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. กติติพงษ์ ศรีเมือง บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. ไชยนันต์ สงวนทรัพย์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ ฮวดศรี บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. สยามรัตน์ ชนะจน บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. ศิลปชัย แวววงศ์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. ดนัย ถนอมชีพ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ต. ณฐนน อิ่มกลาง บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. มานะ กองสุนทร บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. สมชาย สวา่งไสว บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. ปกป้อง ฟองเลา บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. ปราโมทย์ สุขศรีไพศาล บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. ภาวภณ เดชพงษ์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท.หญิง ทิวาพร รุ่งโรจน์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. พรีะพฒัน์ สุทธเสนา บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. ไพจติร นุสีวอ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. วรายทุธ พวงนาค บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. ศราวธุ บุดดีคง บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. คมสัน ทุติยานนท์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. ไมตรี มะลิลา บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ท. อมัรินทร์ สุริวงษ์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ ตันปัญญา บก.น.2 สน.ประชาชื่น



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ประเสริฐ กิ่งอนิทร์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ต. สมมาศ สมศรี บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ต. วชัระ ภมรศิริ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ต. สุรสิทธิ์ ไชยสุต บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ต. ส าราญ กรุดวงษ์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ต. สมจติร ดอนชุม บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ต. ปิยะวฒัน์ ประสาทวพีร บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ต. อดุลย์ ศรีทองอนันต์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ต. ไชยยศ กลางทัพ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ต. สุบรรณ์ หร่ีอนิทร์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ต. พชิัยวงศ์ แสนทวสุีข บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ต. สวาท ค ามะนา บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ต. ณรงค์ เมืองสง่า บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ร.ต.ต. วรัิลพชัร แตงพกุ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. สุพฒัน์ นาสมบูรณ์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ก าทร หอมชาลี บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. อ านาจ มะลิต้น บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ชาติชาย ลามี บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. กนัหา โสดถานา บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. วรสิทธิ์ ทิพฤาตรี บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. กรีะศักด์ิ วลัิยพศิ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. แสง สุวรรณกาโล บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. สุริ เชาวจ์อหอ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. วเิชษฐ์ ค าดี บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. เปรม คงเยน็ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. สรรพวตั บุญทาทอง บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ศิริศักด์ิ ศรีทอง บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ไพบูลย์ มงคลสง่า บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. สมพงษ์ รักษาอนิทร์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. สุนันท์ เทียมรัตน์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ชัลซาย สุพฒัน์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. พยบั ข าขดุ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. คุณากร เคลือมัน่ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ธรรมธชั ปราบพยคัฆา บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ณรงค์ เหมาะหมาย บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. จรัล จติรีเมฆ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ขจรเขตน์ มงคลชัยยะ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ระยอง เปรมทอง บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ชูศักด์ิ พลิาคุณ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. สมพล อศัวจนิดานนท์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. โกวทิย์ ศรีวพิฒัน์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. สุรีย์ ศรีสุระ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ไพบูลย์ สุขกนัท์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. สายณัห์ ทิพพระ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. บุญเส็ง เหมาเหมาะดี บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. สุรวชัร พรมลี บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ธชักฤช สายบัว บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ธรีพนัธ์ สิงหบ์ุญญานุภาพ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ปรีชา เดโชเม็ง บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. วโิรจน์ บัติพมิาย บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ยง้ นิม่มา บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. สวา่ง สุขกล่ า บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. กนก ปัน้นพศรี บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. อรรถกฤษณ์ เต็มพร้อม บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. อทิธฤิทธิ์ ตาทิพย์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. สุทธญา อนินุพฒัน์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. วชิิต พรมศรี บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. พทิักษ์ พทิยานันท์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ถาวร พร้อมสุข บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. อมรศักด์ิ อาบสุวรรณ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ชาตรี สีหะวงษ์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. ภญิโญ หอมมาก บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. รันดร งอนจตุัรัส บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. สมยศ ทองใบออ่น บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. วทัญญู พนัธก์ลาง บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ด.ต. วศิณุ ไชยศร บก.น.2 สน.ประชาชื่น
จ.ส.ต. ณัฐปคัลภ์ สกลุไทย บก.น.2 สน.ประชาชื่น
จ.ส.ต. ทรัพยช์ัยญา ยางธสิาร บก.น.2 สน.ประชาชื่น
จ.ส.ต. นที ศรีสารคาม บก.น.2 สน.ประชาชื่น
จ.ส.ต. มานพ  ภดีู บก.น.2 สน.ประชาชื่น
จ.ส.ต. ยศพล ยิ้มสุด บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ มีเจริญ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ส.ต.ต. อรรณพ น้อยมณี บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ส.ต.ต. อดิศร กดุแถลง บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ส.ต.ต. สิงหน์้ า บังเมฆ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ส.ต.ต. วชิาญ ศรีสุวรรณ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ส.ต.ต. วรีะชาติ สาริภา บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ส.ต.ต. ภทัรพงศ์ บะคะพนัธุ์ บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ส.ต.ต. สุวทิย์ นันทา บก.น.2 สน.ประชาชื่น
ส.ต.ต. วทิวสั ชาติโคกสูง บก.น.2 สน.ประชาชื่น



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. นิคม ปานสะอาด บก.น.2 สน.ประชาชื่น
พ.ต.อ. สหภสั            กายข าสิทธกิลุ น.2 คันนายาว
พ.ต.อ. วบิูลย ์      ถิ่นวฒันากลู น.2 คันนายาว
พ.ต.ท. พรีวสั             ประสาทกลาง น.2 คันนายาว
พ.ต.ท. สุวโรจน์          โชติกาญจนรัศมิ์ น.2 คันนายาว
พ.ต.ท. โชติพฒัน์          สิทธพิทิักษ์ชัย น.2 คันนายาว
พ.ต.ท. วรีะ               งามเลิศ น.2 คันนายาว
พ.ต.ท. เทิดศักด์ิ           ทักษิมา น.2 คันนายาว
พ.ต.ท. ชวลิต              รักการค้า น.2 คันนายาว
พ.ต.ท. ทินกร             วรโชติ น.2 คันนายาว
พ.ต.ท. ยงค์ยทุธ ์         ประเสริฐผล น.2 คันนายาว
พ.ต.ท. กติติภคั            เอื้อยฉมิพลี น.2 คันนายาว
พ.ต.ท. สุรฉตัร            ออ่นสีแดง น.2 คันนายาว
พ.ต.ท. พงษ์สิทธิ์          ปาลาพงศ์ น.2 คันนายาว
พ.ต.ต. ดนัย               เสียงหวาน น.2 คันนายาว
พ.ต.ท. สมบัติ            เกตุกปัตัน น.2 คันนายาว
ร.ต.อ. ฐิติวฒัน์           ท้าวไทยชนะ น.2 คันนายาว
ร.ต.อ. นิพนธ ์             หงษ์สิบสอง น.2 คันนายาว
ร.ต.อ. นเรศ               ศรีนาราง น.2 คันนายาว
ร.ต.อ. ทว ี               สาดแล่น น.2 คันนายาว
ร.ต.อ. กริชชนะ         ค าพนัธุ์ น.2 คันนายาว
ร.ต.อ. สุริพฒัน์          เยน็ส าเภา น.2 คันนายาว
ร.ต.อ. วทิยะ         วระลักษ์ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. วริิยะ               เจมิจ านงค์ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. มาโนช             แกว้เขยีว น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. สวภณ              คะองักุ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. ชนภทัร            สุขสวสัด์ิ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. ปิยะราษฎร์         ปวธิธาตรี น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. จริชัย              ศรชัยประสิทธิ์ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. ธนาศักด์ิ            มาเพง็ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. อนุสรณ์           ประทุมทอง น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. ณวสัพล          บ ารุงกลู น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. พลภทัร            แกว้อาษา น.2 คันนายาว
ร.ต.อ.หญิง นันท์นภสั   พชัรวฒัน์เมธี น.2 คันนายาว
ร.ต.ต. สุพจน์               เชี่ยวชาญ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. นันทวฒัน์         ศิรินันติกลุ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. วชิัย                ยอดสง่า น.2 คันนายาว
ร.ต.ต. ปฏวิติั               อาริกลุ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. ภดิูท                คงมาก น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. ธนกฤต             ธนกลูกติต์ิ น.2 คันนายาว



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ชนินทร์             ม้าแกว้ น.2 คันนายาว
พ.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์   สุวรรณมณี น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. สายชล            จ านงค์พนัธ์ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. นราธปิ               ศรีษะนาราช น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. เกวฤทธิ์               หลินภู น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. พลธร                แววแกว้ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. วสันต์               เพิม่พล น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. นิพนธ ์               เอื้อประเสริฐ น.2 คันนายาว
ร.ต.ต. อเนก              ดาวสุข น.2 คันนายาว
ร.ต.ท.หญิง ชนาวรรณ      วฒันพทิักษ์พงษ์ น.2 คันนายาว
ร.ต.ต ศิริพงศ์           จนัทรวงศ์ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. วโิรจน์               เมณฑ์กลู น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. มาโนช               บุญเลิศ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. สุรพงษ์              สุรพงษ์รักตระกลู น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. จนัทร์               อาจปรุ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. ทองเจอื             เปรมปรี น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. ชลอ                  นุตยางกลู น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. สมมารถ              เชยรูป น.2 คันนายาว
ร.ต.ต. บุญยง                  สาลีนาค น.2 คันนายาว
ร.ต.ต. นพดล               ทองอร่าม น.2 คันนายาว
ร.ต.ต. ปิยะ                   ปันเถนิ น.2 คันนายาว
ร.ต.ต.หญิง ลัคณา            สงค์อนุกลู น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ             โพธิ์พระ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. ธนศักด์ิ             ฟอ้งเสียง น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. พรีะพนัธุ์              เบญจกลุ น.2 คันนายาว
ร.ต.ท. สมเกยีรติ               ใจตรง น.2 คันนายาว
ด.ต. ประสาน         นกแยม้ น.2 คันนายาว
ด.ต. วทิยา           เสนาวงษ์ น.2 คันนายาว
ด.ต. พรีะพงษ์         อรรคฮาดศรี น.2 คันนายาว
ด.ต. วชัรพล           ภญิโญ น.2 คันนายาว
ด.ต. ศราวฒิุ          เลิศพรมาตุลี น.2 คันนายาว
ด.ต. อทิธชิัย          ไชยสาคร น.2 คันนายาว
ด.ต. วชิัย           ชี่นคุ้ม น.2 คันนายาว
ด.ต. บันลูนย ์         จติดี น.2 คันนายาว
ด.ต. อลงกรณ์         กจิถาวร น.2 คันนายาว
ด.ต. เกรียงศักด์ิ       กล่ าศิริ น.2 คันนายาว
ด.ต. สิริคุตโต         จนัทอง น.2 คันนายาว
ด.ต. ยทุธนา         ดานขนุทด น.2 คันนายาว
ด.ต. วสัินต์            ปานศรี น.2 คันนายาว
ด.ต. ชูเกยีรติ         ปองผดุง น.2 คันนายาว



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ชนากานต์       บุญชู น.2 คันนายาว
ด.ต. สุทัศน์            ค าแกว้ น.2 คันนายาว
ด.ต. ด ารงค์ศักด์ิ      กลุทิพย์ น.2 คันนายาว
ด.ต. วารินทร์         สุวรรณรัตน์ น.2 คันนายาว
ด.ต. ธนวฒัน์         ภูร่ะยา้ น.2 คันนายาว
ด.ต. อาณัติ          ยิ้มปาน น.2 คันนายาว
ด.ต. โกสิทธิ์           ทองปรีชา น.2 คันนายาว
ด.ต. สมพงษ์          มูลพนัธ์ น.2 คันนายาว
ด.ต. ส าเริง          ไล่กสิกรรม น.2 คันนายาว
ด.ต. ถวลัย ์          ธรุารัตน์ น.2 คันนายาว
ด.ต. ยงยทุธิ์          ดวงจนัทร์ น.2 คันนายาว
ด.ต. เฉลิมศักด์ิ        มหานิล น.2 คันนายาว
ด.ต. ประเด็จศักด์ิ      สุเพง็ค า น.2 คันนายาว
ด.ต. วชิาญ            รัตนานก น.2 คันนายาว
ด.ต. เพิม่พร          ศรีวสุิทธิ์ น.2 คันนายาว
ด.ต. สันติภาพ         บุญปัด น.2 คันนายาว
ด.ต. สังวาลย ์         ศาลาน้อย น.2 คันนายาว
ด.ต. ชัยริจน์          แสนสุข น.2 คันนายาว
ด.ต. สมรถ             บงแกว้ น.2 คันนายาว
ด.ต. สุมิตร             ขอพึง่กลาง น.2 คันนายาว
ด.ต. สมชาติ         นนท์ศรี น.2 คันนายาว
จ.ส.ต. มนัสพนัธน์     รุ่งไชยแสน น.2 คันนายาว
จ.ส.ต. จติรต์ิภาณุ      เวฬุฐ์วรรณราช น.2 คันนายาว
ด.ต. ประจกัร           จติจกัร น.2 คันนายาว
ด.ต. สมชาย           เรรส น.2 คันนายาว
จ.ส.ต. พราววฒิุ       ค าทวี น.2 คันนายาว
จ.ส.ต. อทุัย             ศรียศจกัร์ น.2 คันนายาว
จ.ส.ต. สุทธพิงษ์        ศรีรักษา น.2 คันนายาว
ส.ต.อ. เอนก            นันทิวฒั น.2 คันนายาว
ด.ต. พจิติต์             อ าข า น.2 คันนายาว
จ.ส.ต. กนัตภณ        สารินทร์ น.2 คันนายาว
ด.ต. กษิดิศ           เพชรพงษ์ น.2 คันนายาว
ส.ต.ต. โชค             สมสง น.2 คันนายาว
ส.ต.ต. ณัฎธนันท์       ระยารักษ์ น.2 คันนายาว
ส.ต.ต. ศราวธุ          นาคพนัธ์ น.2 คันนายาว
ส.ต.ต. ภาสกร           เพิม่ธญักรณ์ น.2 คันนายาว
ส.ต.ต. อดิศร              อนัทราศรี น.2 คันนายาว
ส.ต.ต. วฒิุชัย           เจอืไธสง น.2 คันนายาว
ด.ต. สมโภชน์            สมเด็จ น.2 คันนายาว
ด.ต. บัญชา              จนัทนกลู น.2 คันนายาว



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วรียทุธ              ด๊ะวี น.2 คันนายาว
ด.ต. มาโนตร์            บุญเสง่ียม น.2 คันนายาว
ด.ต. แสงชัย             เทียนนาค น.2 คันนายาว
ด.ต. ชัยพร               หมูม่าก น.2 คันนายาว
ด.ต. ชัยณรงค์           ออ่นส้มกจิ น.2 คันนายาว
ด.ต.หญิง พมิพรรณ     ภกัดีอธุรณ์ น.2 คันนายาว
ด.ต. สุรพล              สุขตระกลู น.2 คันนายาว
ด.ต. รุชรินทร์            มารศรี น.2 คันนายาว
ด.ต. พรีะพงษ์           นาควรภู น.2 คันนายาว
ด.ต. อานนท์             หล้าค ามี น.2 คันนายาว
ด.ต. อนุชิต           แน่นอดุร น.2 คันนายาว
ด.ต. ยวุพล          จนัทวาส น.2 คันนายาว
ด.ต. สายชล         สุทธปิระภา น.2 คันนายาว
ด.ต. เอกไชย             ทรงเดช น.2 คันนายาว
ด.ต. สืบศักด์ิ          กลับสุข น.2 คันนายาว
ด.ต. ทองเล่ียม           ตลอดไธสง น.2 คันนายาว
ด.ต. สุรัฐพงศ์            วงศ์ดวงศรี น.2 คันนายาว
ด.ต. ไพรัตน์              กล่ินแกว้ น.2 คันนายาว
ด.ต.หญิง กลุณรัต        ธนภทัรรักษ์ น.2 คันนายาว
ด.ต. สุพล                 วรรณกจิ น.2 คันนายาว
ด.ต. ค าปัน               เตชะแกว้ น.2 คันนายาว
ส.ต.อ. วรพจน์           พลายประเสริฐ น.2 คันนายาว
ด.ต. ประหยดั            สุวรรณดี น.2 คันนายาว
ด.ต. อรรถวฒิุ            สุมนรัตนกลู น.2 คันนายาว
จ.ส.ต. ณรงค์เดช         จาระนุน่ น.2 คันนายาว
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ           ศิริพลิา น.2 คันนายาว
จ.ส.ต. ดนัย               อนุเดช น.2 คันนายาว
ส.ต.อ. จกัรี               วดัสิงห์ น.2 คันนายาว
ส.ต.ท. เอกพจน์          ขาวกล่ิน น.2 คันนายาว
ส.ต.อ. สมบัติ             นาคพานิช น.2 คันนายาว
ด.ต. ศิระ                  พนัธไ์พโรจน์ น.2 คันนายาว
ด.ต.หญิง ลัดดาวลัย์ แกว้ภริมย์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.อ. สมภพ อภชิาชาญ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. กฬิา จนัทร์ทรัพยก์า บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.อ. กลุนันทน์ จนัตุด บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท.หญิง อรรถพร เล่ทองค า บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. สุพจน์ วรรณสุทธิ์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.อ. มโรดม์ ขวญัเมือง บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. วฒิุชัย ปานสมบัติ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. ศุภกติต์ิ เจยีมสวสัด์ิ บก.น.2 สน.โคกคราม



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.  ชัยยศ อนิกรด บก.น.2 สน.โคกคราม
จ.ส.ต. บรรดล ประวเิศษ บก.น.2 สน.โคกคราม
จ.ส.ต. ธรรมนูญ บัวยก บก.น.2 สน.โคกคราม
ส.ต.อ. ธนชาติ พนัธะไชย บก.น.2 สน.โคกคราม
ส.ต.อ. คุณาวฒิุ เพชรตีบ บก.น.2 สน.โคกคราม
ส.ต.อ. ณรงค์ โพธิ์ค า บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. ปารเมศ รักษา บก.น.2 สน.โคกคราม
จ.ส.ต. สุรสิทธิ์ ภแูยม้ใส บก.น.2 สน.โคกคราม
จ.ส.ต. บุญมี คาดีวี บก.น.2 สน.โคกคราม
ส.ต.อ. ภราดร ปัตถา บก.น.2 สน.โคกคราม
ส.ต.ต. ภวูนาท ราชอารีย์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ส.ต.ต. โกศล ไชยสลี บก.น.2 สน.โคกคราม
พ.ต.ท. เสกสรรค์ ชุ่มแจม่ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. มงกต พรมบุตร บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. สุริยะ สุขแจม่ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. จกัรดุลย์ ปัญญาพวน บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. สุรศักด์ มีเภตรา บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. นงรัตน์ สุทธปิระภา บก.น.2 สน.โคกคราม
พ.ต.ต. เดชา พงษ์รัตน์ บก.น.2 สน.โคกคราม
พ.ต.ท. ธเนศ ศรีจ าปา บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. กฤตเมธ รุ่งสวา่ง บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. สุมิตร แช่มอุ่น บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. สวสัด์ิ สิงหใ์จ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต.หญิง จดิาภา เมืองจนัทร์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ดิเรก เทียมสอน บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. สายนัต์ สินเปียง บก.น.2 สน.โคกคราม
ส.ต.อ. ศุภกร พนัธโ์คตร บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.อ. ชวลิต ตรีหรัิญ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. สุรพล มณีงาม บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. เกรียงไกร สนสกล บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. พรุิณ บุญศิริ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.อ. ส าเริง สามัคคี บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ คชสิทธิ์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. ธนศักด์ิ ดวงแกว้ บก.น.2 สน.โคกคราม
ส.ต.อ. สุทธพิงศ์ ด านุย้ บก.น.2 สน.โคกคราม
ส.ต.ต. ประภาส ศรีอาษา บก.น.2 สน.โคกคราม
ส.ต.ต. ศิริพจน์ สอนค าหาร บก.น.2 สน.โคกคราม
พ.ต.ท. สุทัศน์ แดงประดับ บก.น.2 สน.โคกคราม
พ.ต.ท. ศรีสันต์ เฟือ่งสิงข์ บก.น.2 สน.โคกคราม
พ.ต.ท. จกัรพงศ์ ตราบดี บก.น.2 สน.โคกคราม



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. เฉลิมพล วงษ์ชัยสุวรรณ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.อ. ยงยทุธ แสนบุญศิริ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.อ. จกัรกริช เวยีงสมุทร บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. พเิชษฐ ทรงบัญฑิต บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ประเสริฐ ฤกษ์ส ารวจ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. สัญญลักษณ์ มุง่ศิริ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. กติินันท์ ดัดสร บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. พชร เสลา บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. วชิัย พพิว่นนอก บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ชาณัฎฐ์ วมิลศิลป์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. รังสรรค์ ถอืสมบัติ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ทองแดง ภแูม่นเขยีน บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ชาญชัย นนทะภา บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. พรชัย เดชอดุมเจริญผล บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. เสวยีน ธติิมูล บก.น.2 สน.โคกคราม
จ.ส.ต. วริะศักด์ิ มณีเนตร บก.น.2 สน.โคกคราม
จ.ส.ต. สอศัจนิดา น้อยหวอย บก.น.2 สน.โคกคราม
จ.ส.ต. ศุภกร ออ่นตา บก.น.2 สน.โคกคราม
ส.ต.อ. บุญเพญ็ ด าคง บก.น.2 สน.โคกคราม
ส.ต.อ. อรรถศาสตร์ สิงหท์อง บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. วรวทิย์ ใจศิริ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. อานนท์ รติอนันต์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. นรินทร์ รัตนสุวรรณ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. บัญชา หสัจรรย์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. สุขประเสริฐ แกว้ลาด บก.น.2 สน.โคกคราม
พ.ต.ท. สมเกยีรติ ดวงมาลย์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. สุชาติ ทาทะวงศ์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. ชนะชัย พนัธว์ไิล บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. กาญจน์ปณิธ จนัทรพงศ์ธร บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ภมูิพฒัน์ คงสิน บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต.หญิง เยาวเรศ กลุเสือ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท.หญิง สนธยา วงศาพนัธ์ บก.น.2 สน.โคกคราม
พ.ต.ท. คมสพสัส์ ทองค านิธวิริากลุ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.อ. สุพจน์ มะลิเลิศ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.อ. สถติย ์ กลุชาญวฒิุ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ต. ชวลิต พุม่จนัทร์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. มนัส แสงโพธิ์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. สุทธพิงษ์ มีหรัิญ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. สมคิด เหมอนิทร์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. ขจรศักด์ิ ใจอดทน บก.น.2 สน.โคกคราม
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ชิตทยา ศรีทอง บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ฉกรรจ์ ศาสตร์สัมฤทธิ์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ประวทิย์ บัวจ ารัส บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ธนยศ ใหญ่ท้วม บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ณรงค์ชัย อนัช านาญ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ปรีชา วลิาจนัทร์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. นัฐพนั พนัธเ์พยีร บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ชัยรัตน์ สิงหท์อง บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. จ านงค์ วงศ์จนัทร์เสือ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. บุญโฮม เหลืองเจริญ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. เพชร แพรขาว บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. เอกลักษณ์ รุ่งเรือง บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. เนรมิตร พว่งพร้อม บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. วรีพล ปานเงิน บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. อ าไพ จนัทร์วเิศษ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. วฒิุพงษ์ ประทุมไทย บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ณรงค์ ระงับโจร บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. สมศักด์ิ อรชุน บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ประสิทธิ์ ม่วงวนัดี บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. สุรักษ์ จนัทร์หาญ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ฤทธริงค์ แผนสนิท บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. รังสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ส.ต.อ. มนตรี ศิลาสม บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. พทิวสั ว. นวพลวตานนท์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ส.ต.ต. สุริโย เพยีรใจ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ชนันท์กติต์ิ ภกัดีรัตนาชัย บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ยทุธการ สุวรรณพรม บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. สมศักด์ิ แกว้ศรีมล บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ชาญชัย ประพศัรางค์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. มนตรี เกดิกลู บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. วษิณุ เมฆขลา บก.น.2 สน.โคกคราม
พ.ต.ท. อศิเรศ ปาลาพงศ์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. อนันท์ ฟกูสันเทียะ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. สุพจน์ มูลณี บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. ทองเพชร มาตยโ์ค้ง บก.น.2 สน.โคกคราม
พ.ต.อ. กติติเชษฐ์ ศักยภาพวชิานนท์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.ท. ทินกฤติ มังตรีสรรค์ บก.น.2 สน.โคกคราม
พ.ต.อ. ด ารงค์ บุญวไิลวงค์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. สุชาติ ศรีค าภา บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. สุรศักด์ิ สุขโข บก.น.2 สน.โคกคราม



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. กสิณสุข ไชยโคตร บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. แดนชัย แดงโชติ บก.น.2 สน.โคกคราม
ร.ต.อ. มงคล ทองเนือ้หา้ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. สุวรรณ ธเิขยีว บก.น.2 สน.โคกคราม
พ.ต.ท. กอบโชค บุญจนัทร์ บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. นพดล เทียบค า บก.น.2 สน.โคกคราม
ด.ต. สมเกยีรติ อนิทรชิตร บก.น.2 สน.โคกคราม
พ.ต.อ. ณัฐณวทิย์ สิทธาภริมย์ บก.น.2 สน.บางเขน
พ.ต.อ. ส าเริง อ าพรรทอง บก.น.2 สน.บางเขน
พ.ต.ท. อ านาจ อนิทรศวร บก.น.2 สน.บางเขน
พ.ต.ท. พษิณุ โกสิยวฒัน์ บก.น.2 สน.บางเขน
พ.ต.ท. สมชัย ทองสุข บก.น.2 สน.บางเขน
พ.ต.ท. อรรถพงษ์ จนัทนะสร บก.น.2 สน.บางเขน
พ.ต.ท. นิมิต นูโพนทอง บก.น.2 สน.บางเขน
พ.ต.ต. อนันต์ วรสาตร์ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.อ. โกศลปิยะ สีมา บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. สุเนตร ไทยวงษ์ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ธรีะ หล้านามวงศ์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. กฤติเดช สัตยากมุ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ทวนชัย ขนัทะสีมา บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. วนิัย พราหมณ์น้อย บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ก าธร จนัทร์ลุน บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ต. มานิตย์ ชาลีมาศ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ต. ธงชัย สวา่งจติร บก.น.2 สน.บางเขน
จ.ส.ต. ครรชิต ช่างเหล็ก บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ประยทุธ อดุลสุทธกิลุ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. นพดล ผ่องจติต์ บก.น.2 สน.บางเขน
ส.ต.ต. ทีปกร วฒัน์ทัน บก.น.2 สน.บางเขน
ส.ต.ต. อสิระพงษ์ สีหาวงศ์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ขวญัชัย อารีเอื้อ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. คนึงนิต นาคขาว บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ชัยรัตน์ ดีเรือง บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. สมโภชน์ สังขสี์เมฆ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ประหยดั พราหมณ์เทศ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. คนอง อนิทนัด บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ภทัรพงศ์ ยพุานิช บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. วฑูิร พศิเกาะ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ศักด์ิชัย ใหม่วงศ์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. สง่า เถื่อนศรี บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ณรงค์ สัตบุรุษ บก.น.2 สน.บางเขน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สักการ ประไพย์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. สกล สุวรรณา บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. สุริยา มาตโสภา บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. คมสันต์ รักการ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.อ. อรุณ มาตขาว บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. เกยีรติพชัร์ มารยาตร์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ครรชิต ศรีดานุช บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. นิทัศน์ บัวระภา บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. อาทร ชนะภา บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. สมคิด พานทอง บก.น.2 สน.บางเขน
ส.ต.อ. สมหวงั ตุ่งพลิา บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ธรีภทัร พงศ์เจริญธรรม บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. สุเรวชั บังคมเนตร บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ภริูพฒัน์ อทุัยดา บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ต. วรีภทัร สีเขม้ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.อ. สมพร สะตะ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ภาคภมูิ คิดการ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ด ารง ฝากระโทก บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท ยรุนันท์ เพชรมณี บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ววิตัน์ มหาเทพ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. อนุชา เสาวโค บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. นฤเบศร์ กนัทะรส บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. สุธนต์ ธรรมมา บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท.หญิง เนือ้ทอง ชากองมา บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. เฉลิมชาติ มีลักษณ์ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. จรีศักด์ิ มะลิ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ปกาศิต จารัตน์ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. รัตนชัย สลับศรี บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ธรีะศักด์ิ สมภพ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. สมพร จนัทะวงศา บก.น.2 สน.บางเขน
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ไขเ่งิน บก.น.2 สน.บางเขน
จ.ส.ต. ชินกร มีพร้อม บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. บัญชา ประสงค์ บก.น.2 สน.บางเขน
จ.ส.ต. สัญปกรณ์ ฉมิเครือวลัย์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. วฒิุชัย สวา่งจนัทร์ บก.น.2 สน.บางเขน
ส.ต.ต. สถาพร ชึรัมย์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. วฒันา กล่ินกรุ่น บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ทวชิ เพง็วฒัน์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. มงคล ดวงเพช็รแสง บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ส าราญ เหลาเกิ้มหุง่ บก.น.2 สน.บางเขน
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ไพรัช วงศ์ษร บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ปานเจริญ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. สังคม ปาปะใน บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ประสาน นาควรภู บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. สุรศักด์ิ ต้อยจตุรัส บก.น.2 สน.บางเขน
ส.ต.อ. พงษ์พนัธ์ ศรีสาคร บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ทรัพยอ์นันต์ นาชัยลอง บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. นภาชัย โทนธนู บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. เอกฉตัร สมศิริ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ววิติ จนัทโรภาส บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. สมชาย ครอบตะคุ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ส าราญ ดัชถยุาวตัร บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ต. วนัชัย กล่ินหอม บก.น.2 สน.บางเขน
จ.ส.ต เอกราช วงศ์เมฆ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. มนูญ นินนามมะ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. นฤชิต ศุภภคัธนาธร บก.น.2 สน.บางเขน
จ.ส.ต นรพนธ์ ปินรุม บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ต. สุวพชิญ์ อนิทร์สิงห์ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ก าจร หนูเกื้อ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.อ. ส ารวย ปันแสน บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ถวลิ ทองสุขนอก บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ระบิน รอดมณี บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. รังสรรค์ พมิพคุ์ณากร บก.น.2 สน.บางเขน
ส.ต.อ. เรวฒัน์ พนัธุ์ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. อ านาจ อยู่สุข บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. สาทิศ บูรณะศิลป์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. วทิมนต์ แจม่วฒันะชัย บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. เดชา ฉมิแกว้ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ต. อทิธพิล มานิมนต์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ชัยณรงค์ พลรักษ์ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ธงชัย แจม่ผล บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ประสิทธิ์ ขนุอนิทร์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต.หญิง ปรีดาวรรณ เอี่ยมสุนทร บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ เขม็เงิน บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ณัฐพงศ์ วรุิณธร บก.น.2 สน.บางเขน
ส.ต.อ. พทิยา ประยรูยงค์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. อภสิิทธิ์ ดวงใส บก.น.2 สน.บางเขน
ส.ต.อ. มานพ แมดสถาน บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ธนศักด์ิ พร้องเสียง บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ธนบดี สมไชยรัมย์ บก.น.2 สน.บางเขน
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ด.ต. นฤชิต ศุภภคัธนาธร บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. มนตรี น้ านวน บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ก าธร ศรีราช บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ไพฑูรย์ รุ่งเรือง บก.น.2 สน.บางเขน
พ.ต.ท. ปรีชา เอี่ยมพอ่ค้า บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. จรูญ ดวงเวยีงค า บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. จาตุรันต์ สุริยธรรมกลุ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ไชยพฒัน์ ชะโลปถมัภ์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. มานะ กลีบอบุล บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. วชิัย ปริทัศน์ไพศาล บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. สังคม ปาปะใน บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. วเิชียร พงษ์กญุชร บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. เสรี บัวบางดิง บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ต. ศราวธุ มูณีวรรณ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.อ. ทวฤทธิ์ รักดีศิริสัมพนัธ์ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ทววีฒัน์ เงินกอง บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. คมสัน จติรนิยมแสน บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ต. ชิดชัย ทับสุริย์ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ส าราญ กมุภร์ี บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ไพฑูรย์ สะอาด บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. วชัระ กองทอง บก.น.2 สน.บางเขน
จ.ส.ต. สัพพญัญู ขอ้งนอก บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. วนัชัย ชื่นอารมย์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. วศิิษฐ์ เหล่าสุนทรวนิช บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. อนันต์ อนิทรโชติ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ยงยทุธ เกตุแดง บก.น.2 สน.บางเขน
ส.ต.ต. ปฐมชัย มูลมณี บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. รัตน์พฒัน์ ฝึกฝน บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. สุรินทร์ ไทรทอง บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ณัฐพล รัตน์สุภาพงศ์ บก.น.2 สน.บางเขน
ส.ต.อ. กฤษณะ การินทร์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. จตุรวทิย์ ไชยเสน บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. วฒิุพงศ์ ขมุทอง บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. นิรันดร อรรถโกวทิ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. สิทธพิร พทุธชัย บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ประเสริฐ ไชยเสน บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ต. สานนท์ คงดีได้ศิริกลุ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. อ ามร ฝาชัยภมูิ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ต. สมภพ สุดใจ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ชาคริต แสงสุข บก.น.2 สน.บางเขน
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จ.ส.ต. พษิณุ เหลาบ้ง บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ ฉอ่งจรัส บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. สุรัตน์ บุญรักษ์ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. สันต์ สุพรรโณภาส บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. พรชัย วอ่งประเสริฐการ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. เมธาสิทธิ์ มณีนิล บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. อรรถพร นิมิตรพรชัย บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. อมรินทร์ แยม้กล่ิน บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ชาตรี แหวนเงิน บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. พทิักษ์ จติต์กลับ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. สิทธชิัย วสัิยหมัน่ บก.น.2 สน.บางเขน
จ.ส.ต. สถาพร อนิธบิาล บก.น.2 สน.บางเขน
พ.ต.ท. สุวรรณ ผลอนิทร์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. กติติพงษ์ ชาตะวราหะ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. มานะ จติต์งามข า บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ต. โยธนิ ศรีธนวงศ์ชัย บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. สุพฒัน์ ขนัธบ์ุญ บก.น.2 สน.บางเขน
ส.ต.อ. นเรศ ชื่นบาน บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ทวปี มูลปิดตา บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ต. กญัจ์ แสงวงศ์ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.อ. สันติ จนัทโรจน์ บก.น.2 สน.บางเขน
พ.ต.ท. ชูพงศ์ ยอดพราหมณ์ บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ สุดจติจลู บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ประเทือง เตมียงค์ บก.น.2 สน.บางเขน
ด.ต. ปรีชา อชัฌาศัย บก.น.2 สน.บางเขน
ร.ต.ท. ธนภทัร ก าลังแรง บก.น.2 สน.บางเขน
พ.ต.อ. ธวชัเกยีรติ จนิดาควรสนอง บก.น.2 สน.สายไหม
พ.ต.อ. จตุรภทัร แช่มล าเจยีก บก.น.2 สน.สายไหม
พ.ต.ท. ศรายทุธ บุญธรรม บก.น.2 สน.สายไหม
พ.ต.ท. ธนู สุขเสริม บก.น.2 สน.สายไหม
พ.ต.ท. มานิตย์ อร่ามพงศ์ บก.น.2 สน.สายไหม
พ.ต.ต. สุธรรม ชมพู บก.น.2 สน.สายไหม
พ.ต.ท. จตุรพทิย์ จนัทร์อไุร บก.น.2 สน.สายไหม
พ.ต.ท. อาณัต ผลยาม บก.น.2 สน.สายไหม
พ.ต.ท. วสุ เชื่อพมุธ บก.น.2 สน.สายไหม
พ.ต.ต. ฉตัร์ชัย คู่สันเทียะ บก.น.2 สน.สายไหม
พ.ต.ต. ชัยณรงค์ แดงนกขุ้ม บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.อ. กมนทรรศน์ โสภณจรีพฒัน์ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.อ. ชรินทร์ ประจ าค่าย บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.อ. รัตนเดช พรุิณสาร บก.น.2 สน.สายไหม



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. บรรลุ เพลิดนอก บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.อ. สุพจน์ นะสีหโ์ต บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ สีลา บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ชุมพล บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. ชัชชัย ใจซ่ือ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. เพิม่พลู เอี่ยมทอง บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. วเิชียร รักชาติ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. สมเกยีรติ จตุัรัตน์ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. สาธติ เผ่าแกว้ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. สุวทิย์ ดีพจิารณ์ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. หญิง สุธญัดา เอมเอก บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. ศุภวชิญ์ สุภาพ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย อปุระ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. พจมารถ สีดาพล บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. ยอดฤทธิ์ ลางคุณเสน บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. นคร ทิพณีย์ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. พงศ์พฒัน์ เกดินพนันท์ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. ไพบูลย์ โพธิ์ทอง บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. รัตนชัย สลับศรี บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ โมฆรัตน์ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. วชิา นครภกัดี บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. วศิรุต ขอสุข บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. ไวพจน์ โรคน้อย บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. ศรีเมือง ปัทมังสังข์ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. จ าลอง สมใจ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. ส ารวย  เจษฎางค์กรู ณ อยธุยา บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ต. ปิยะพรรพ์ อโนศรี บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ต. พรีะภทัร ศรีทราชัย บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ต. วฑูิรย์ รักลา บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. ธรัีตน์ อว่มค า บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ต. ปิยะพงศ์ ศรีอ าพรรณ์ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ต. สุเทพ ดนูพทิักษ์ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. เกยีตริ ไกรทรัพย์ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ต. บัญชา เกง่บัญญัติ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ต. หญิง สุนีย์ วฒักาพฒัน์ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ต. หญิง อมัพร พรเพชรรัตนสิริ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. กวนิพฒัน์ ภติูอริยวฒัน์ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. กติติเดช อญัญะโพธิ์ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ขวญัชัย จนัทร์เพง็ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. คนอง อาจแสวง บก.น.2 สน.สายไหม



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. คะนอง กิ่งจนัทร์ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. คงศักด์ิ ศรีษะเกตุ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. จโิรจน์ จนิาทองไทย บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ฉฐัสุรีย์ นาคประเสริฐ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. เฉลิมชัย บรรพโคตร์ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. หญิง ชฎากร ส่องช่วย บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ชยตุม์ อ่ าเจริญ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ชีวนิ แสงโชติ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ชูชาติ หสัถกจิ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. เชวง หวงัประสพกลาง บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. โชติวทิย์ วจิารปรีชา บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ทัศนาพร เรือนทอง บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ทรงวฒิุ ศิริลักษณ์ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ทองดาว พร้อมญาติ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ธนชัย เล้ียงสกลุ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ธนัช ธนะดีสกลุ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ธวชั สายเสมา บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ธวชั ศรีสุวรรณ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ธวชัชัย ปลอดภยั บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ธนุศิลป ประทุม บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. นวภณ มากมาย บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. นเรศ เชื้อกลาง บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. บรรรัง เกษาพร บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. บัณฑิต ไชยวรรณ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ประจวบ นากดุนอก บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ประดิษฐ เนียมดวง บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ประธาน สุขทัพศรี บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ประนม ทะนิต๊ะ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ประสิทธิ์ สวสัด์ิผล บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ปรัชญา อนิต๊ะยศ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ปราโมทย์ ตะเวยีงน่าน บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ปัญญา ทองจ าปา บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. พนัธร์บ จนัทรังษ์ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. พนัธศั์กด์ิ เคหบาล บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. พชิิต ทองภู บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. พนิิจ ญาติกลาง บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ไพฑูรย์ เยย้กระโทก บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. มาโนต ไชยหงษ์ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. มานพ ยิ่งสูง บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ยทุธนา บุญยงค์ บก.น.2 สน.สายไหม



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ยิ่งยอด อนันตสุข บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. รักชาติ นาคคล่ี บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. รัชตะ นิลจ ารัส บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. หญิง วรรณพร จนัทร์อิ่ม บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. วสุ ธนิชารุ่งเกษม บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. วนิัย วงค์โปทา บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ศักด์ิชัย โพนก าหน บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. สยาม กอบก า บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. สมเกยีรติ เรืองค าไฮ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. สมชาย ไผ่บง บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ส าราญ สงวนบุญ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. ส ารวย หอมทรัพย์ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. อดุลย์ เต็งชัยภมูิ บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. อดุรเดช สุวรรณศรี บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. อรรถพล พุม่ทอง บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. อทิธเิชษฐ์ ธนพนัธุ์ท่าช้าง บก.น.2 สน.สายไหม
ด.ต. อสิระ หรัญรัตน์ บก.น.2 สน.สายไหม
จ.ส.ต. จตุรงค์ ถาวรศักด์ิ บก.น.2 สน.สายไหม
จ.ส.ต. นิวฒัน์ เยน็วฒันา บก.น.2 สน.สายไหม
จ.ส.ต. ยทุธชัย สุริยะ บก.น.2 สน.สายไหม
จ.ส.ต. เสกสรรค์ ภริะบรรณ์ บก.น.2 สน.สายไหม
จ.ส.ต. สิทธเิดช ทานกระโทก บก.น.2 สน.สายไหม
ส.ต.อ. เจตนิพทัธ์ วงค์ราษฎร์ บก.น.2 สน.สายไหม
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ มณีนวล บก.น.2 สน.สายไหม
ส.ต.อ. วนิช นิลวานิช บก.น.2 สน.สายไหม
ส.ต.อ. เฉลิมชัย ตลาดเงิน บก.น.2 สน.สายไหม
ส.ต.อ. ธบิดี แกว้ค าบ้ง บก.น.2 สน.สายไหม
ส.ต.ต. ครรชิต สัตโส บก.น.2 สน.สายไหม
ส.ต.ต. รพพีฒัน์ แสงสวา่ง บก.น.2 สน.สายไหม
ส.ต.ต. อคัรพงศ์ เวยีงปฏิ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. สุรเชษฐ์ กลุธรรมรัตน์ บก.น.2 สน.สายไหม
ร.ต.ท. เมธาสิทธิ์ พฒันะกติิพงษ์ บก.น.2 สน.สายไหม
พ.ต.อ. เติมเผ่า สิริภบูาล บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ต. หรัิญ ถวาย บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. เฉลิมพล วงศ์แกว้ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. บัญชัย อดุสร้อย บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ปัญญา พรรณาเหนือ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. วรีะพงษ์ แกว้มาลา บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. สราวธุ ดวงมณี บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
จ.ส.ต. เอกชัย บุญบุตร บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ศราวธุ ภกัดีสาร บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. สายชล สอาดเอี่ยม บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ฉฐัชัย วรัิชลาภ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. อทิธศัิกด์ิ ค าถาเครือ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. วฒันา มหาหงิษ์ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. อนันต์ บุตรวงศ์ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. กติิพงษ์ ยิ้มน้อย บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. มัฆวนั มามขนุทด บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ส.ต.ต. นฤนาท คุณมาศ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. พนัศักด์ิ หวงัไรกลาง บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ชวภณ แสนท้าว บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. น าชัย เดียวสกลุ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. อภริมย์ ชาวโพธิ์สระ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
พ.ต.ท. คณะพล วงศ์ชัย บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ฉลาด เกษมวงศ์ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. จ าลอง ทุมสงคราม บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. วริศ เจอืจาน บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ต. สันติ พฒันเศรษฐไพศาล บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ตรัยวฒิุ เพชรธ ารงกลุ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
จ.ส.ต. ปรัชญา คตปัญญา บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.อ. ณพลเดช ผกาหวน บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ชีพ ลุ่มบุตร บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. สุพฒัน์ ดิสระ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. นันทวฒัน์ ประสิทธวิเิศษ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
จ.ส.ต. ปริญญา สระน้ า บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. ทวปี ทรัพยเ์จริญศรี บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ณัฐวฒัน์ ออ่นหวาน บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ศิริพงศ์ คงแกว้ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
จ.ส.ต. ปฐพี นิยะกจิ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
จ.ส.ต. ววิฒัน์ นครคง บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. สิงหราช โคตรวงค์ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. สุวรรณ อดุมพนัธ์ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. จรัส ผ้ึงเถื่อน บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. วรัิตน์ เกตุทอง บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
จ.ส.ต. ทองค า ทองศักด์ิสิทธิ์ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ส.ต.ต. สุเมธ นามสีสุข บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ส.ต.ต. จกัรพงษ์ เหลาไชย บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ส.ต.ต. วราพล ไชยโชค บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ส.ต.ต. กฤษดา สายกนั บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ธนภณ แกว้รัตน์ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. จ ารัส แพรแกว้ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
จ.ส.ต. โสตถพิฒัน์ หรัิญสาย บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ไชยรักษ์ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. ชวลิต ทองชาติ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. อรุณ แสนบุญศิริ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ไพโรจน์ อบุลดี บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
จ.ส.ต. ยศพล จงธรรม บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ทวปี ท าดีแท้ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. ธรียทุธ์ คงดอน บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. สมศักด์ิ ทัง่ทอง บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ศิริชัย ไถวสินธ์ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. รณยทุธ อนิทร์ยิ้ม บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. สัญญ์เศรษฐ์ พลูช่วย บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. วชิัย สมภพ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
พ.ต.ท. พภิพ สุขก่ า บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.อ. ปัญญา บุญยงั บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. .ชัชวาลย์ กระจบัหอม บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ศิลป์ชัย ศิลปนอก บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ไพบูลย์ วงษ์เสมา บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ศุภมงคล ศรีขา บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. นันทพงศ์ จอ้ยโถ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. ธรรมปกร ปัทมะ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. วสูิตร เหมือนเสมา บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. บ ารุง ค าฤาชา บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
จ.ส.ต. วรชาติ กลัยาณวตัร บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. มนัส สุขมุ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. สุรพล จติรสกลุ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. ส าราญ สุขทรัพยศ์รี บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ศักดา ชาปู่ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
พ.ต.ท. ฟา้ฟืน้ ม่วงจนิดา บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
พ.ต.ท. ส าอาง ขาวสอาด บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. บุญธรรม สุขมา บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ต. บุญเรือง อนุรักษ์ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. ปรัชญา จนัทร์เกดิ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. วรกาญจน์ มัน่ยนื บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. นาวา จนัทหาร บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. กอ้งปพฒัน์ ขนัเงินธญัวฒัน์ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. อนุชิต มีเครือรอด บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
จ.ส.ต. ส าราญ มะโนมัย บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. พนม สงค์ทาน บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. พงศนาถ  เหมือดอดทน บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. ประเสริฐ สุขปาน บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. พนม คัดวงษ์ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ภบูดี สังขท์อง บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ส าเร็จ คชชา บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
พ.ต.ต. นรเสฏฐ์ เดชอุ่ม บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ดิเรก พมิสวรรค์ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. สถาพร บุญอรัญ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. สมบัติ คนที บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. นิรัญ ต๊ะอา้ย บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. กมล พึง่ธรรม บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ก าจดั บูชา บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. สมคิด บัวมาศ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ฤกษ์ศักด์ิ แกว้แสงออ่น บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. สิริกร โป๊บุญมา บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ศุภชัย ลองชัย บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
พ.ต.ท. บดินทร์ ผาสุข บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ต. อมัรินทร์ ทาสกลุ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. วาทิตย์ บุญทาวงษา บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ไพศาล จารณะ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. วษิณุ ทัพสุวรรณ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. จเร วเิชียรวรรณ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ณัฏฐชัย ศรีนา บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. วนัชัย มักสิก บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. สุรเชษฐ์ ขนัชัยภมูิ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. อนุศาสตร์ เสียงใส บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.อ. วทิยา คงทอง บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ ธรรมสิหา บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. สุทธนิัย อถมพรมราช บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. อนุชิต ชาติชูเหล่ียม บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
พ.ต.อ. ธรรศธรรม นาคมณี บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
พ.ต.อ. ขจร ปทุมทิพยสิ์ริ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. มาณพ อยู่ทรัพย์ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. อคัควฒัน์ ปกป้อง บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. กรีติ ค าชนะชัย บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ทักษิณ ศุภผล บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. เชิดชัย พลูเพิม่ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
พ.ต.ท. วนิิจ ศรีสูงเนิน บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. ณรงค์ สุวรรณรักษ์ บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. ปภนิวทิย์ อดุมพร บก.น.2. สน.ทุง่สองหอ้ง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. อกุฤษฎ์ สุธรีพงศ์สิทธิ์ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. ฉลวย พลเยี่ยม บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.อ. รักเกยีรติ ปทุมวลัย์ บก.น.2 สน.สุทธสิาร
ร.ต.ท. วรวทิย์ วมิุติกลุ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. สมชาย มัน่คง บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ต. สมพล นาคเกษม บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
พ.ต.ท. ไพโรจน์ โชติวรรณ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ เจริญสุข บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.อ. สมบัติ ทองอปุการ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. สยาม เปรมไทยสงค์ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. พภิชูิต ผุยผล บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. รุ่งเรือง แสนโคตร บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ธรีพงษ์ ทองแจง้ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. โกมล ลักษวธุ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ญาณวฒิุ เทพสุยะ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. ภริมย์ ข าเกดิ บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. ประเสริฐ สุขปาน บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท. ปพณ ประภาสโนบล บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ด.ต. บุญเลิศ มะโนน้อม บก.น.2 สน.ทุง่สองหอ้ง
ร.ต.ท.  ไชยา  ดนตรีเจริญ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. สมโภชน์ โพธภิมูิ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. สัญญา สุวรรณโชติ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. วรกร ณัฐมัง่ค่ัง บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. พสิิษฐ์ เฮงที บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ต. มงคล บัวปัน้ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. อทุัย เชียงแสน บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต.หญิง  พวงเพญ็ เรืองวลัิย บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. บัญชา นิลสุวรรณ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. ณัฐพล เชิดศรี บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. นคร ศัลยาพร บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต.หญิง วรีสุดา ชูผล บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. เจริญรัตน์ สิงหส์วสัด์ิ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. สมพาสน์ ศรีกาหลง บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. อทุัย ปาวลัิย บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ภวูนัย เผยกล่ิน บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. วเิชษ ฑีฆายทุธสกลุ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. สัญญา หูเ้ต็ม บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. ศักด์ิ บุญสม บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. วรัิตน์ ภาคีสุข บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. ชาญเดช ผงด้วง บก.น.2  สน.ดอนเมือง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. นิพนัธ์ บรรจงเกบ็ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
จ.ส.ต. สิทธศัิกด์ิ ธรรมาธกิลุ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. ฉลาด ศาสนาอภชิาติ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. วจิติร สุพรรณเภสัช บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. ปรีชา หอมชะเอม บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. สุขมุ วยัเจริญ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ต. เทอดศักด์ิ เสาร์แกว้ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ต. วโิรจน์ หวงัสุข บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ต. ยศ แสงแยม้ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ต. สมภาสน์ ยั่งยนื บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ต. อทิธพิล พมิพลกรัง บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. รุ่งนิรันดร์ แกว้เกดิ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. พชิิต พรมราช บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. สุทธพิงศ์ หนองเต่าด า บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. นิคม กลุจนัทร์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.อ. วนัชัย สมภาพ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. นพพร เฮ่งบังแค บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. พรศักด์ิ วริิยาภริมย์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ต. อดิศร จนัทรังษี บก.น.2  สน.ดอนเมือง
พ.ต.ท. อนันต์ กมลรัตน์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. กติติ จนัทร์พนัธ์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. สมเจตน์ ศรีชัย บก.น.2  สน.ดอนเมือง
พ.ต.ต. สมิทธกิจิ อนิทรหอม บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ราเชนทร์ ศรีสังข์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ศุภชัย ชุมนวล บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. เสมอ สุดสัมฤทธิ์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ชูชาติ ฉาบทับทิม บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. สุดใจ บุญทัน บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. อาคเนย์ สุตันตานนท์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. นภดล วงษ์ดี บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. กรณ์เทพ งามภพูนัธ์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. น าชัย ค านึงผล บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. โกเมศ บัวไข บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. พทิักษ์ ร่ืนพทิักษ์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. อดุลย์ โพธากาญ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ยอดสิงห์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. อธเิดช เขม็แดง บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. จกัร์กฤช พนัธุ์ศิริ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. สมนึก ผิวงาม บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต.หญิง ศิริพร วดัใย บก.น.2  สน.ดอนเมือง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. กานต์นิธิ แตงอ่ า บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ต. ไพศาล ยงัอยู่ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ขวญัชัย ชาวล้ีแสน บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. ศักด์ิสิทธิ์ พลเยี่ยม บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ นพรัตน์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
จ.ส.ต. วเิชียร ช่วยพนัง บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.อ. ดุสิต กญุชร บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. กรีฑา เหล่าแช่ม บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. รุ่งโรจน์ ตรียงั บก.น.2  สน.ดอนเมือง
พ.ต.ท. สุเมธ โภชนา บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. นฤพล โพธเิดช บก.น.2  สน.ดอนเมือง
พ.ต.ท. นุสรณ์ อน้น้อย บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ชาญเกยีรติ เกยีรติกมลโชติ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ธรีะศักด์ิ รักษา บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ธงชัย ไทรน้อย บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. ธนิตศักด์ิ ชื่นสวสัด์ิ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.อ. กวี หมืน่ทิพย์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.อ. มานะวฒิุ รัตตะกญุชร บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.อ. โกศล วชิาโคตร บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ประเสริฐศักด์ิ รักพานิชมณี บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. สมัย ธรุะตา บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ต. ไทยทอง ค าดาวเรือง บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ด ารง วงศ์เดชา บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. เจยีรพนัธ์ ศรีรักษาแกว้ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
จ.ส.ต. ณรงค์เดช ภสีูน้ า บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. สมเกยีรติ มานอก บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. ทองค า อะจนัทึก บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ เครือน้ าค า บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. อ านวยศักด์ิ ชนะหาญ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. สิทธพิร กล่ันวารี บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ส าเริง โอชารส บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. บุญเอื้อ ร่วมวงศ์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
พ.ต.อ. สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.อ. ฉตัรชัย รักษ์ฉ่ าพงษ์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.อ. เกริก แกว้แสนตอ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. สงกรานต์ แยม้กลีบ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. กนก กา้นพลูกลาง บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ธนาธปิ ประเสริฐ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. มนูญ บุญทา บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. สงกรานต์ สุวรรณโชติ บก.น.2  สน.ดอนเมือง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อภชิัย ศรีวเิศษ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. ณัฏฐวฒัน์ อนิทร์กรุงเกา่ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. อภวิาทน์ รอดกร บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ต. พลกร ผิวแกว้ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. เชาว์ สุขเอี่ยม บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. กติติพงษ์ แสงกล้า บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. สุรเดช ปานกลาง บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. กระแสศิลป์ อนิต๊ะวงศ์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. พงษ์บัณฑิต แสนตะระนะ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. ธนิก วงศ์ชัย บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. ธนวทิย์ อนิทร์กง บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. พงศ์ภคั ใบยา บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. เชิดชัย ทองโคตร บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. วชัรินทร์ วแิสง บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ชัยยทุธ รักษาขนัธ์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ บัตรประโคน บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.อ. เลิศฤทธิ์ จนัทะบุตร บก.น.2  สน.ดอนเมือง
จ.ส.ต. จตุรงค์ สุนประชา บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ธรีะยทุธ วงัคีรี บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ณัฐธภาส์ วโิรจวงษ์ทวี บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท.หญิง ขวญัใจ ค าหอม บก.น.2  สน.ดอนเมือง
พ.ต.ท. อคัรวนิต์ สุคนธวทิ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. ภาคิน ดอกไม้ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ต. กมล ธรีะภาพ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ต. สมโชค คงต าหนิ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ส.ต.ต. พรีะวฒิุ สนธสิ าราญ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. นราธปิ ทองบ่อ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. ฐิติ สารบรรณ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. วรีะชล กงเพชร บก.น.2  สน.ดอนเมือง
จ.ส.ต. จตุภมูิ มาเจริญ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
จ.ส.ต. ศักด์ินรินทร์ แกว้สีนวน บก.น.2  สน.ดอนเมือง
จ.ส.ต. ทิวา เมฆฆะ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต.หญิง ดนิตา เรืองคงที่ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต.หญิง ล าเจยีก สวยลึก บก.น.2  สน.ดอนเมือง
จ.ส.ต. อนุสรณ์ โพธิ์สุข บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. สมชาย จรียากลู บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. บุญมา ตาแสง บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. สมบัติ ไสยวตัร บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. สรวชิญ์ นาคนิล บก.น.2  สน.ดอนเมือง
พ.ต.ท. ชนิด เสือดาว บก.น.2  สน.ดอนเมือง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ลัทธพงศ์ ใจซ่ือ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
พ.ต.ท. พาติกรณ์ ศรชัย บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. สมยศ บริสุทธิ์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. วฒันา ไชยณรงค์ บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ด.ต. กศุล ลายนอก บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท. สหรัตน์ หลวงสิริธนสิน บก.น.2  สน.ดอนเมือง
ร.ต.ท.หญิง ศุภรัตติยา อุ้ยหา บก.น.2  สน.ดอนเมือง
พ.ต.อ. สมิง รอดรัตษะ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
พ.ต.ท. เชิดชาย เจริญสุทธโิยธนิ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
พ.ต.ท. สุชาติ เขยีวสุย บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
พ.ต.ท. ยทุธการ ปราบภยั บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
พ.ต.ท. สุด อุ่นไทย บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
พ.ต.ต. นิเวศน์ นิลวดี บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
พ.ต.ท. สมภพ เล็กกลาง บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
พ.ต.ท. จ านงค์ อุ่นพฒันกลุ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
พ.ต.ต. สนิท ศรีอดุร บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.อ. คมสัน คุ้มครอง บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ท. กฤษณชัย บุญใจ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ท. วชัรพล วาสนะตระกลู บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ โสฬส บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ท. ส าเภา มะเครือสี บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ท. มนตรี ตรีทองนวล บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ท. สกลุ เปีย่มพอดี บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.อ. แสงสิทธิ์ สมโรจน์รัตน์ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ท. วรีะชัย กาพยก์ลอน บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ท. จนิดา จลุศรีไกวลั บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ท. วชัรินทร์ สิทธรัิกษ์ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ท. ธรีะพล ชุมชาตรี บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ท. วชิัย ศรีวเิศษ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ท. กติติคม สุขนุย้คุณากร บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ท. สุนัน ชุดไธสง บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ท. เจตน์ดนัย ใจธิ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ต. วรจกัร์ ผ่านพนิิจ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ต. วรีะพงษ์ ธรรมรังษี บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ต. เศรษฐพงศ์ สุกกระ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ต. ธรรมรัตน์ ท้วมไทย บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ออ่นละออ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.ต. ไกรยง เสมแจง้ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. สมพงษ์ พานสุวรรณ์ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. อนันท์ นักร้อง บก.น.3 สน.ประชาส าราญ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. นิตยด์นัย บรมธนภมูิ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. ธราธปิ จนัทรักษ์ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. สุรกฤษ กล่ันมารักษ์ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. โกญจนาท บริบูรณ์รัตน์ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. วนัชาติ โพธิ์หน่อทอง บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. สุรพดั ทับทิมใส บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. ประคองศักด์ิ เดชะค าภู บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. สุเทพ ศรีจนัทร์นวน บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. อานุภาพ บัวออ่น บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. โสภณ สิกลุจอ้ย บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. ผล ผ่านภพ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. สมพงษ์ มิง่ขวญั บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. เอนก จนัทะมี บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. บรรจง เทีย่งภกัด์ิ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. ภาคภมูิ โคตรอาษา บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต. พงษ์ศักฎา ซองทอง บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต.หญิง ปานชีวา เชียงทา บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ด.ต.หญิง เพญ็พรรณ สุวรรณ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
จ.ส.ต. รพพีงษ์ ศรีชัยวงศ์ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ส.ต.อ. สุภญิโญ อยู่ลอง บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ส.ต.ต. ปราโมทย์ ศรีนิลแท้ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ส.ต.ต. ยทุธชัย กมุารจนัทร์ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ส.ต.ต. ยทุธนารัตน์ บายศรี บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ส.ต.ต. สันต์ แจม่กล้ิง บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ส.ต.ต. รรรศกร ศาตากร บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ พาบุดดา บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ส.ต.ต. ภวตั ภาโนมัย บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ส.ต.ต. ธรีะภทัร สอนปัญญา บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ส.ต.ต. ณัฐพล มณีศรี บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ส.ต.ต. พนมกร เภรีฤกษ์ บก.น.3 สน.ประชาส าราญ
ร.ต.อ. อศิราณุวฒัน์ ธนทรัพยท์วี บก.น.๓ ฝอ.บก.น.๓
ด.ต. กติติศักด์ิ มัน่คง บก.น.๓ ฝอ.บก.น.๓
ร.ต.ท.หญิง รัตนาพร แซ่วง บก.น.๓ ฝอ.บก.น.๓
พ.ต.อ. ภริมย ์ สวนทอง บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
พ.ต.ท. ทวปี โพธิ์แกว้ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
พ.ต.ท. กติติพทัธ ์ กติติพทัธ์ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
พ.ต.ท. ฟารุค มณีวงศ์ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
พ.ต.ท. ธารา เครือละม้าย บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ช่วยวงศ์ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
พ.ต.ท. รัชท์ฐพงษ์ นวมเทียน บก.น.3 กก.สส.บก.น.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. นพดล โพธิ์ศรี บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
พ.ต.ต. ทศพร ประพาสมณเฑียร บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.อ. ธรีะวฒัน์ ปัทธสิามะ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.อ. ราชภภิพ ขมุทรัพย์ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.อ. นรา ภญิโญสุวรรณ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.อ. ชัยณรงค์ แกว้หาญ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.อ. นพดล คุ้มทอง บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.อ. ฐิติภสัร์ บุญมี บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท. ประเทือง อน้ทอง บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท. นิรันดร์ แพงกนัยา บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท. ช านาญ โพธิ์น้อย บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท. สมศักด์ิ วงศ์สมศรี บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท. สุวทิย์ อามาตมุลตรี บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท. สมมาตร คงทอง บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท. ณัฐพล ทองนุน่ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท. รักพงษ์ รักษาคุณ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท. สมพงษ์ ศิริมงคล บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท. ปวติร สังคะรัศมี บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท. ประสาตร์ พทุธมิลินประทีป บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท. พร ศรีจนัทร์ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท. วนัชัย ราชวงษ์ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท. ภทัรชัย เสืออนิทร์ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท. ศรายทุธ เจะและ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ท.(ญ) กนัต์ธนัตถ์ ยิ่งสม บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ต. ณัฐ พงศ์สุภาพรรณ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ต. ชัยพงษ์ สุปินันท์ บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ต. จ ารัส กล่ าศรี บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
ร.ต.ต. จรัญ ดีรัศมี บก.น.3 กก.สส.บก.น.3
พ.ต.อ. ทวรัีชต์ ศรีธวชัพงศ์ บก.น.4 บก.น.4
พ.ต.อ. ไพศาล วงศ์วชัรมงคล บก.น.4 บก.น.4
พ.ต.อ. พรชัย ขจรกล่ิน บก.น.4 บก.น.4
พ.ต.อ. ธวชั วงศ์สง่า บก.น.4 บก.น.4
พ.ต.อ. ชัยวฒัน์ อรรถธรรมสุนทร บก.น.4 บก.น.4
พ.ต.ท.หญิง นชมณี ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา บก.น.4 บก.น.4
พ.ต.ท. ภาสวร ไพรรักษ์ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
พ.ต.ท. คมกริช จนัทร์เกดิ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ มูลตา บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
พ.ต.ท. หญิง ปภา สิงหสู์ง บก.น.4 สน.บางชัน
พ.ต.ต. พรัิชย์ สัจจา บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
พ.ต.ต. กติติพศ ทัศนัยวรพงศ์ บก.น.4 สน.โชคชัย



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. สันติพงศ์ เกดิมี บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
พ.ต.ต.หญิง นภาภรณ์ นันนิยง บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
พ.ต.ต. กษิต์ิยศ แพรขาว บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.อ. รัชพงษ์ หมัน่ธรรม บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.อ. มังกร พนัธรุะศรี บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.อ. ชร พรประกฤต บก.น.4 สน.หวัหมาก
ร.ต.อ. ชยนัต์ ภาคีชิต บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ท. ญาณพทัธ์ คงช านาญ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ท. ธรีเทพ ปาปะกงั บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ท. ธงชัย พดุสีเสน บก.น.4 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท. สุทธชิัย เสนาเทพ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ท. กมัปนาท สัตยซ่ื์อ บก.น.4 สน.บางชัน
ร.ต.ท. ฤชุวจัน์ ยนิดี บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ท. เวชยนั ปิยภริมย์ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ท. สถติ ภริมยร์อด บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ท. วจิารณ์ สุทธอิกัษร บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ท. สมหมาย สร้อยเสนา บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ท. ปราโมทย์ ปล้ืมเจริญ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ท. ส าเริง ลัดดากลม บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ท. หญิง พรพมิล เจริญท้าว บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ท. หญิง ดาราธร เอกมงคลภากลุ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ท. หญิง ชุติกาญจน์ จริธติิชัยพงศ์ บก.น.4 สน.ลาดพร้าว
ร.ต.ท. หญิง ธนัยร์ดา ชนะศึก บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ท. หญิง ณภทัร หมอกโพธิ์ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ต. สุจริต ศรีค า บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ต. สุรัตน์ ขนุหลัด บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ต. สัมพนัธ์ มัน่คงดี บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ต. ปิยะ ค าเกล้ียง บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ต. กฤษเพชร กาละจมู บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ต. สุรชัย มนัสโยธนิ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ด.ต. รังสรรค์ บุญปัน้ผล บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ด.ต. สุวฒัน์ กติิภทัรภมูิกลุ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ด.ต. มนตรี ใจสุระ บก.น.4 สน.บุปผาราม
ด.ต. ธนธรณ์ พรมดวงดี บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ด.ต. บุญชนะ ตะวนัธรงค์ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ด.ต. รัฐวฒิุ เขยีวรุ้งเพชร บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ด.ต. เรืองบุญ วชิาชัย บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ด.ต. ประเสริฐศักด์ิ ศรีผุย บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ด.ต. เดชฤทธิ์ สีสินธิ์ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ด.ต. เบญจศิษฏ์ เสือเสนา บก.น.4 ฝอ.บก.น.4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. มารุต แกว้วลัิย บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ด.ต. นวจกัร โกทา บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ด.ต. โรจน์ชัย สัสวรีะ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ด.ต.หญิง น้ าทิพย์ ค ามูล บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ด.ต. หญิง ณัฐณรีย์ วงัศเมธกีรู บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
จ.ส.ต. หญิง แสนสุข พทุธชัย บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ส.ต.อ. ธรีวฒัน์ มณีโรจน์ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ส.ต.อ. สราวฒิุ ศรีขวญั บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ส.ต.อ.หญิง อทิติญา แจง้วงั บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ส.ต.อ.หญิง รดาณัฐ สุทธรัิกษ์ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ส.ต.อ.หญิง มาลินี ชัยศิริ บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ส.ต.อ. เสาวณี เล่ือนแป้น บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ส.ต.อ.หญิง จารุวรรณ ชัยด้วง บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
ร.ต.ท. พงศธร เจริญชัยประกจิ บก.น.4 สน.อดุมสุข
ด.ต. เสน่ห์ ปัน้ทอง บก.น.4 สน.บางชัน
ส.ต.อ.หญิง มาติกานต์ แกว้มา บก.น.4 ฝอ.บก.น.4
พล.ต.ต ชวลิต ประสพศิลป บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
พ.ต.อ. ภาดล ประภานนท์ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
พ.ต.อ. กฤตธาพล ยี่สาคร บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
พ.ต.อ. กติติกร บุญสม บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
พ.ต.อ. กติติพนัธุ์ จนุทการ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
พ.ต.อ. จกัษ์ จติตธรรม บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
พ.ต.อ. ภานุ รักษ์กลุ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
พ.ต.อ. เฉลิมเกยีร์ติ อมรากระสินธุ์ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
พ.ต.อ. ชนิน วชิรปานีกลู บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ หรัิญบูรณะ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
พ.ต.ท. นพคุณ ประทุมเพช็ร บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.อ. วฒิุพงษ์ ต้ังมหากจิศิริ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท. ไพศาล วงัยาว บก.น.5 สน.วดัพระยาไกร
ร.ต.ท. สุทัศน์ ฐานบ ารุง บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท. ไพวลัย์ เถรปัญญา บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. กฤตณพงศ์ ดอกแกว้ บก.น.5 สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. วรัิตน์ อนิทร์ยอด บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท. ราชศักด์ิ ต้ิงเพง็ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท.หญิง สายพนิ พลสามารถ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท. วรีะชน แสนรัตน์ บก.น.5 สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.อ.หญิง อนงค์นาฏ บัวจดุ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ส.ต.อ.หญิง ณิชชา สุขยิ่ง บช.น. ฝอ.3 บก.อก.บช.น.
พ.ต.ต. ฐิติวฒัน์ ยะชัยมา บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท. ภทัรดนัย ขนัขวา บก.น.5 สน.ลุมพนิี



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ปิยพงษ์ เสียมสกลุ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. เพลิง รุณนากนั บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. สุธรัฐ ล้ีประเสริฐ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ศิริมลคล บุญมา บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท. ปกครอง ค าลือ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ด.ต. วนิัย จเูผ่ือน บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สรพงษ์ อนิทนงค์ บก.น.5 สน.วดัพระยาไกร
ส.ต.อ. บพติร ทองอนันต์ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ส.ต.อ.หญิง ตรีพวรรณ ลุ้งใส้ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
พ.ต.ต. อลงกรณ์ ชุ่มวงษ์ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ธษิณ์ศรัณย์ แกว้แสนสาย บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท. นันทิภาคย์ สอนทะ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ต. อคัรเนตร มุทาวนั บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ด.ต. ธนวฒัน์ ศรีคง บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ส.ต.อ.หญิง เสาวลักษณ์ ทองนุน่ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ส.ต.อ.หญิง ฉวพีร เทพแกว้ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
พ.ต.ท. สุชาติ ยศด ารงกลุ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท.หญิง ศิริพรรณี พนมศิริ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ แตงจอ๊ก บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ประมาณ ศรีสะอาด บก.น.5 สน.วดัพระยาไกร
จ.ส.ต. ชยพล กรึกกลาง บก.น.5 สน.วดัพระยาไกร
ร.ต.อ.หญิง กติิยา ไตรยวงค์ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ด.ต.หญิง นันทน์สัณห์ แกว้จนัทร์ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ส.ต.อ.หญิง สุพตัรา เพญ็จนัทร์ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ด.ต.หญิง ณัฐศิณี ภาสจรัิฎฐ์ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ด.ต.หญิง ธนัยาภทัร ศรีกลุวงษ์ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ส.ต.อ.หญิง สุดารัตน์ นวนอึ่ง บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท. ถาวร พมิโครต บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ต. มานพ นาทัน บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ต. ภญิโญ ศรีปัญญา บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ต. ชาตรี วชัรภริมย์ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ด.ต.หญิง พนาวรรณ แกว้ซ้ิม บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ด.ต. ชูชัย ชนะค้า บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ด.ต. พรศักด์ิ โจรวฑูิรกจิ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ด.ต. มนตรี วเิศษธร บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ด.ต. ทองดี เจก็มะดัน บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ด.ต. จารึก ศรีภกัดี บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ด.ต. จรีะพนัธ์ หลวงวงศ์ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท. อลงกต มีสุขศรี บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท. สมพงษ์ ชม้ายกลาง บก.น.5 ฝอ.บก.น.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ.หญิง อจัฉรา เกื้อวงศ์ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
พ.ต.อ. สัมฤทธิ์ เกตุแยม้ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
พ.ต.ท. ณัฐจกัร ผิวทน บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
พ.ต.ท. ภทัรเดช ภทัรบุตรเพชร บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.อ.หญิง สิริภา ศรีทรัพย์ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.อ.หญิง อภนัตรี ไตรยลั์กษณ์ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท.หญิง กนัต์วรา รวมกิ่ง บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท. พทัธวร์ี ปานเด บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ท. สมภาร สืบกนิร บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ต. ถวลิ หมอนพงัเทียม บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ส.ต.อ.หญิง นันท์ญาลักษณ์ ร่มเยน็ บก.น.5 ฝอ.บก.น.5
ร.ต.ต. อทุัย โทบุดดี บก.น.5 สน.ทองหล่อ
ส.ต.ต. เกริกเกยีรติ คงดี บก.น.5 สน.ทองหล่อ
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ คงกล่ิง บก.น.5 สน.พระโขนง
พ.ต.อ ชัยพล เอกกลุ บก.น.๔ สน.คลองตัน
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา ชื่นอารมณ์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. ประเสริฐ กมโลบล บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. บวร วสุวฒันกลุ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. สมเกยีรติ สิทธยิศ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. เทพพทิักษ์ แตงโต บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. สม สุขพฒันาการ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต.หญิง เบญญาพชัร์ บัวแกว้ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต.หญิง วาสนา สริยนัต์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต.หญิง ขวญัชีวติ สุดปลิด บก.น.๕ สน.คลองตัน
ส.ต.อ. พงศกร รวมสุข บก.น.๕ สน.คลองตัน
ส.ต.ต. ค าพนัธ์ หนูกลุ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ส.ต.ต. ชวลิต สงวนสิน บก.น.๕ สน.คลองตัน
พ.ต.ท. ฤทธี ปานด า บก.น.๕ สน.คลองตัน
พ.ต.ท. ยทุธการ  จนัทร์แกว้ บก.น.๕ สน.คลองตัน
พ.ต.ท. ธรีะจติร มากชุมโค บก.น.๕ สน.คลองตัน
พ.ต.ท. ประลอง พรหมศร บก.น.๕ สน.คลองตัน
พ.ต.ต. ยทุธพงษ์ ผดุงรัตน์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.อ. สืบศักด์ิ ภาราศรี บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.อ. นิวฒัน์ บรรณสาร บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.อ. ณัฐวฒิุ สุขวตั บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.อ. ปรีชา เพง็ทอง บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ชูสงค์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. พยคัฆส์ยาม ผู้มีสัตย์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. สุพณิส์ สุขตะโก บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. สถาพร โสตถยิิ้ม บก.น.๕ สน.คลองตัน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สมคิด พมิพเ์งิน บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. อาสจรักษ์ บุญประสม บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ เมฆสุวรรณ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. พพิฒัน์ เทพนิ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. ศรายทุธ์ อ่ าสถาน บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. ทัศไนย อนันทิโย บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. วสัินต์ พมิพก์รรณ์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. ฉลอง ศิลายอ้ย บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. วชิา ธนาภรณ์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. ภรสรร แสงศรีเนตร บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ต. วรวรรธ พฒันพรุิฬหกติ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. ณัฏฐ์ พรหมรัตนพงษ์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. สุรินทร์เดช ปาลค า บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. ธงชัย ศรนารายณ์ บก.น.๖ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. นิรุช แยม้โชติ บก.น.๗ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. สมบูรณ์ แกว้จนัทร์ บก.น.๘ สน.คลองตัน
ร.ต.ท. พชิัย ข ากวา้ง บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ต. วชิัย บัวค า บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ต. บุญประจวบ จา่งสะเดา บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ต. จงกล สุวรรณจนัทร์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ต. สากล เล่งระบ า บก.น.๕ สน.คลองตัน
ร.ต.ต. ไพรัช มีสีดา บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. สมาน เกดิมงคล บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. กนัภยั ศรีผุดผ่อง บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. รัตน์ รักไร่กลาง บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. วนิิช บุญทวี บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. ทองสถติย์ สุดสังข์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. บรรจง เจริญวงศ์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. ช่อลักษณ์ ดอกประโคน บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. ภคพล แจวจนัทึก บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. มิตรชัย หาญฉวะ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. ชาตรี สียางนอก บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. สุรพล นอขนุทด บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. นภสัดล ใสจนัทึก บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. ทรงฤทธิ์ สุริยนัต์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. ธรียทุธ์ ทรัพยพ์จน์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. สุทธิ์ ไชยมาตย์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. สมใจ พนัชนะ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. นุกลู ชาวสวน บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. สรรรัฐ อุ่นมะดี บก.น.๕ สน.คลองตัน
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ หาพนัธ์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. เทิดศักด์ิ ขานไข บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. พรรคพงษ์สนิท สมชอบ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. ทนุวงศ์ สุธรรม บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. สติมา เพง็นาม บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. วชิาญ เลิศอรุณรัศมี บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. สาธร ศิลคุ้ม บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. ไพฑูรย์ วฒันธนาพนัธ์ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. ไชยเศรษฐ์ ชยไพศาล บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. ปรีชา เพชรนอก บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. สิรวชิญ์ บัวขาว บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. อ านวย เปร่ืองเจริญ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ด.ต. จริวฒัน์ ลาเบ้า บก.น.๕ สน.คลองตัน
จ.ส.ต. ประยงค์ กาบปินะ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ส.ต.อ. นที ภมูี บก.น.๕ สน.คลองตัน
ส.ต.อ. ชานุวตัร สมเผ่า บก.น.๕ สน.คลองตัน
ส.ต.ต. ชินบัญชร ดอกประโคน บก.น.๕ สน.คลองตัน
ส.ต.ต. ปรีชา ค าใบ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ส.ต.ต. สิทธชิัย สุขแสง บก.น.๕ สน.คลองตัน
ส.ต.ต. ชวกลุ สิทธศัิกด์ิ บก.น.๕ สน.คลองตัน
ส.ต.ต. โชคทวี ทองมา บก.น.๕ สน.คลองตัน
พ.ต.ท. ธนาวฒิุ เปียผ่อง บก.น.5 สน.คลองตัน
พ.ต.ท. สิริพงษ์ วรผลึก บก.น.5 สน.คลองตัน
พ.ต.ท. พลวรรธน์ พุม่สวสัด์ิ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.อ. ศักด์ิ หมูธ่มิา บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.อ. ประเสริฐ จนัทร์อกัษร บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.อ. เฉลียว บุญฤทธิ์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.อ. ปรีชากรณ์ เหมาอ าพมาตร์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.อ. วฒันา เพชรรัตน์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.อ. ฉตัรชัย กรรณโสต บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท. บุญลือ ภญิโญสโมสร บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท. วฒันา โสดา บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท. วทิวสั วอกลาง บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ต. ไพศาล มัง่มี บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ราชศักด์ิ เตียะเพชร บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. สมัคร  จฑุาเลิศ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ภดิูส ใหม่คามิ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ชยพทัธ์ วงศ์ธนวร์ี บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ลงกรณ์วทิยา โสมรักษ์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ลงกรณ์ เอกบัว บก.น.5 สน.คลองตัน
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ด.ต. ธรีะ ไพรศิริ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. สงกรานต์ ใบมงคล บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ศิลา รัชนีวลัิย บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. สมบูรณ์ ไม้น้อย บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. สราวธุ วรดิษฐษ์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. สมเกยีรติ นัยนิตย์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ธนากร สมบัติภทัรา บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. สมบัติ กองทุง่มน บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. วชิัย แรมสวา่ง บก.น.5 สน.คลองตัน
จ.ส.ต. จเร พรหมแกว้ บก.น.5 สน.คลองตัน
จ.ส.ต. เอกรัตน์ ทิพพาวาส บก.น.5 สน.คลองตัน
จ.ส.ต. ฎศัพนธ์ สุทโธ บก.น.5 สน.คลองตัน
จ.ส.ต. ภาสกร  นครศรี บก.น.5 สน.คลองตัน
จ.ส.ต. นพดล เติมพรมราช บก.น.5 สน.คลองตัน
จ.ส.ต. รัฐติพล เรืองแสน บก.น.5 สน.คลองตัน
จ.ส.ต. ราชิต จลิภสัชาณัน บก.น.5 สน.คลองตัน
พ.ต.ท. พรีะณฤทธิ์  พรพรีพาน บก.น.5 สน.คลองตัน
พ.ต.ต. สุทธพิร  สุกก่ า บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.อ. โรมรัญ  ศรีเรือง บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.อ. เทพปกรณ์  เจริญพงษ์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท. สหรัฐ  จนัทร์ทาทิพย์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท. ถนัด  บัวโสม บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท. สมพงษ์    อมรอภริติ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท. ธ ารงศักด์ิ   เรืองศิริ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท. ยธุร ชาติด าดี บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ต. ณรงค์   ขนัทอง บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ต. พชัรวฒัน์ มะลิออ่ง บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ต. จรูญ     เพช็รปูน บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ต. ส ารวย   เดชมงคล บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ต. ปราโมทย์  ทรัพยป์ระวติั บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ต. วสันต์      แสงทอง บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ปรีชา    สุนทรศิริพจน์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ววิฒัน์ สุขขวญั บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ศิรยศ ถามูลเรศ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. อนุวตัร สีหอม บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. วรีะชัย  พึง่เพง็ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. จตุรงค์    โกวทิ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. บัณฑิต เขยีวแกว้ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. บุญส่ง ถิ่นทองหลาง บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. สุวทิย์  เสาโกมุท บก.น.5 สน.คลองตัน
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ด.ต. บริรัตน์  สุ่มมาตย์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. สมัย สมชมภู บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. สุริยนัต์ สุมาลี บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ไพทูรย ์ ปัน้เหน่งเพช็ร บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. อรุณ  โรจนโพธิ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. หฤทัย  เอื้อเฟือ้ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. สุรพล  สาระพนัธ์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. สุพจน์   องค์ศิริพร บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ดิเรก  แจง้กระจา่ง บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ  ศรีวะรมย์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. เกยีรติยศ   เพชรนอก บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. มนต์สิทธิ์  กรุงแกว้ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. เชาวลิตร  จารณะ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ภษูิต   ศรีทอง บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ทวผีล แสนกล้า บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. วฒิุพร  พมิพะนิตย บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ทวชิ  ตุรงค์เรือง บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. เพชร   เต็มใจ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. สุนทร ศรีเนตร บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. คารศักด์ิ  เทียนทอง บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. บุญธรรม   แผนสท้าน บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. พสุิทธิ์   เอมโอช บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. วนิัย ทองปาน บก.น.5 สน.คลองตัน
พ.ต.ท เกษม   พาหา บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท จฑุาพงศ์   ชาญดิลกโชติ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท จกัราวธุ   ดอนประจ า บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท ทรงเดช    รัตนธรรม บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท สงกรานต์ สุภาแกว้ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท สามารถ   แกว้ทอง บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท มหาราช   เผ่าบ้านฝาง บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท พลากร ถนอมพนัธ์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท เกยีรติศักด์ิ   เขจรจติร บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท จริาย ุ  พงษ์ธรรม บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท ปิยวทิย ์  ทองเดช บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท กติิศักด์ิ   ออกรัมย์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท ศุภชัย ศรีแกว้ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท กติติมศักด์ิ อนิทชยาคม บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท ธรีพงศ์   อริยเลิศชัยกลุ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท สุภทัร์   ชัยธมัมะปกรณ์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท ศิวนัส  สุวรพนัธ์ บก.น.5 สน.คลองตัน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท ธนุส วสุิทธาภรณ์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท ภมูิพฒัน์ สัญญา บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท ยศวฒัน์ สกลุวฒันะ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ทหญิง ฐิพรลักษณ์  ไกแ่กว้ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท ชวพล  เชื้อเพช็ร บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท ณาศิล นิยมดี บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท ญัตติพงศ์   งูทิพย์ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ทหญิง สุภาพรรณ   ทองชุม บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท นุกลู  อานโพธิ์ทอง บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท พนัธศั์กด์ิ  วชิากรกลุ บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ต. ธนู มะหะสุ บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. วชัรพล   หารธงชัย บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. รัชชสิทธิ์   ประสิทธนิาวา บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. ธนดล   เหล่าที  บก.น.5 สน.คลองตัน
ด.ต. กติติพงษ์  โควม้ณี บก.น.5 สน.คลองตัน
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ เชิดโกธา บก.น.5 สน.คลองตัน
พ.ต.อ. ขจรพงศ์ จติต์ภาคภมูิ บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
พ.ต.อ. วริดล ทับทิมดี บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ มงคลคุณากร บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
พ.ต.ท. ธญัยบูรณ์ ธรรมจรัสวงศ์ บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
พ.ต.ท. วชิัย ณรงค์ บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
พ.ต.ท. สัญญา นิลนพคุณ บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
พ.ต.ท. ศราวธุ เดชศรี บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
พ.ต.ท. ธนกณัฑ์ ไชยรส บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
พ.ต.ท. เอกลักษณ์ สิริยศโสภณ บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
พ.ต.ท. ศักรินทร์ เกดิส าอางค์ บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
พ.ต.ท. ธธร์ีธร เพชรสิราสิงห์ บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
พ.ต.ต. อคัรัช ถนอมชาติ บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
พ.ต.ต. ภานุภทัร กติติพนัธ์ บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
พ.ต.ต. ชาญชัย ฤทธฦิาชัย บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
พ.ต.ต.หญิง กรแกว้ ประหยดัทรัพย์ บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
ร.ต.อ. ด าเนินสฤษด์ิ ค าแสน บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
ร.ต.อ. บุญเสริม สีสุข บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
ร.ต.อ. ชยพล กลับศรี บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
ร.ต.อ. วศิรุต อน้มี บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
ร.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ เมืองสมบัติ บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
ร.ต.อ. นพดล การชะนะไชย บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
ร.ต.อ. มานะพงษ์ วงศ์พวิฒัน์ บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
ร.ต.อ. ปิยเดช แกว้แฝก บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
ร.ต.อ. ธเรศ วงศ์วรานุรักษ์ บก.น.๕ สน.ทองหล่อ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. ธร์ีทัศน์ พงศโรจน์ บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
ร.ต.อ. อคัรพล ธนธรรม บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
ร.ต.อ. พรพฒันศักด์ิ พนัธถ์นอม บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
ร.ต.อ. สมดี ชาลีละหาน บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
ร.ต.อ. ธนาธปิ ชมภนูิช บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
ร.ต.อ. สมัชญ์ บ ารุงชาติ บก.น.๕ สน.ทองหล่อ
พ.ต.อ. นิพนธ์ เจริญศิลป์ บก.น.5 สน.พระโขนง
พ.ต.ท. สมิต นันท์นฤมิตร บก.น.5 สน.พระโขนง
พ.ต.ท. ณัฏฐ์ พพิฒัน์สวสัด์ิ บก.น.5 สน.พระโขนง
พ.ต.ท. ณภทัร์ มัน่ใจ บก.น.5 สน.พระโขนง
พ.ต.ท. สมสิทธิ์ สันทัสนะโชค บก.น.5 สน.พระโขนง
พ.ต.ต. สรรเพชญ์ จริะอคัรากลุ บก.น.5 สน.พระโขนง
พ.ต.ต. กอ้งภพ เพช็รนิล บก.น.5 สน.พระโขนง
พ.ต.ต. ฑีฆายุ เรณางกลู บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.อ. สมชาย เตมีศักด์ิ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.อ. พษิณุ อนิทรไชย บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.อ. สุเทพ สุโพธิ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.อ. ชนะวทุธิ์ กรรมแต่ง บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.อ. ถาวร ทองวงค์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.อ. สินธุ์ อมัรี บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.อ. อภชิาต กาฬภกัดี บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.อ. ศักดินาท หนูฉง้ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.อ.หญิง วชัรี ดิษฐาน บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. โอปอ โนนทะขนัธ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ทองศิลป์ มีหา บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. นฤบาล หารจ าปา บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ส าราญ ศรีสัมพนัธ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ครองธรรม กลีบล าดวน บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ชัยยทุธ งานดี บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. สรศักด์ิ ศรเกตุ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. จกัเรศ  อปุถมัภ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ ปล่ังกลาง บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. สวรรค์ ราชพทิักษ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. เกยีรติกร แสนแกว้ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. วฒิุชัย ชูรัตนศุภนนท์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. คมสันต์ อนิทร์ทิพย์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ จนัทร์สุรินทร์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ปิยพงษ์ สุจริตธรุะการ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ณรงค์ชัย บุษบงก์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. พรชัย ประมวลสุข บก.น.5 สน.พระโขนง
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ร.ต.ท. สมภพ เขมะกนก บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. สมโภช พรายงาม บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. สุวรรณ จนัทร์หวันา บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ธรีะศักด์ิ สืบส าราญ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. เอกภพ ไปเหนือ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. เอกพนัธ์ พลยะศรีสวสัด์ิ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. น าพล ด าสกลุ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. สกล รุ่งปรีชาไพศาล บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ววิฒัน์ไชย ศรีมณฑก บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. กฤษณะ จนัทนป บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. อบุล สุขเจริญ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ประสงค์ บุญยงัมาก บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ รัตนสิริทิพยช์ัย บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. วรีพงศ์ แกว้เล็ก บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. กจิจพฒัน์ พงศ์พฒันกจิจา บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. สมชัย จนัทร์คุ้ม บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ไกรยง แกว้ตาวงศ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. อาคม พกัตร์ดวงจนัทร์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ธนา บัวสุ่น บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ชัยยทุธ ใบมงคล บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ปิยะพนัธ์ มธรุส บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ด ารง บัวแกว้ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ทศพล ค าแกว้ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ชูจนัทร์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ศิริพงษ์ เจริญชัย บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. วนิัย อนิทรชิต บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. สมัย สังขศ์รี บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ใจดี บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. โชติอนันท์ วงษ์อามาตย์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท.หญิง จ ารูญ ศุภฤกษ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ภวูดิท เยาวมาลี บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. สุรัตน์ กล่ันเขตวทิย์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. อนุวฒัน์ พทุธสิงห์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. อ านาจ ชาวสวน บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. นริศ หล้าศักด์ิ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. นิกลู จรุงจติ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. ต่อวงค์ สุขสม บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. พชิัย ศรีอมร บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. องอาจ อั้งค า บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. อมรรัตน์ ขนัยศ บก.น.5 สน.พระโขนง
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ร.ต.ท. ธนากร คล้ าจนี บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. พนิิจ จ าปาแกว้ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. รังสรรค์ โปสูน บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. สุธชัคมน์ ขา้มสาม บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ท. หาญ ซ่ือตรง บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ต. สมพร วงษ์ค า บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ต. อนันต์ เชาวนโยธนิ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ต. ประวติั ศรีชาย บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ต. ณัฐวฒัน์ รุ่งสุวรรณ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ต. ปรีชา ดางขนุทด บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ต. สมควร นาคทอง บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ต. พชร ยิ้มเสง่ียม บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ต. สัญญา ฐานวเิศษ บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ต. ธนิต กอ่มขนุทด บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ต. ประทวน ทองลอง บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ต. สุทธธิรรม สังขว์าลนุช บก.น.5 สน.พระโขนง
ร.ต.ต. วรุิฬห์ อาจหาญ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. บัญชา เพชรคง บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. พยงุศักด์ิ โคระดา บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ณัฐศิษฐ์ ตุ่นทา บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. บุญส่ง นาคมี บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สมคิด ปาเคลือ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. มงคล ไฝแกว้ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ประภาส ภมูิหนู บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สมเกยีรติ สมปอง บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สันติพงษ์ เครือวลัวงษ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. กติติ สุขปาน บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. เทอดศักด์ิ โพธาราม บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. เรวติั ทบคลัง บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สุธี การเกตุ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ศรายทุธ มณีม่วง บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. อดุม ศิริสัจจงั บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. บุญชนิต สลีออ่น บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. อาเขต อตุรพนัธุ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. วชิัย หร่ังเล็ก บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สุวทิย์ ลอดพงษ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สัญญา เอยีดมุสิก บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ประจวบ ดีขนุทด บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สุพจน์ อนิทร์สุวรรณ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต.หญิง รินจง ชัญถาวร บก.น.5 สน.พระโขนง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ไพศาล ถิ่นทิพย์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. พทิยา เนาวป์ระโคน บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. มาโนช แกว้ขาว บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สิทธเิดช อนุสาร บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. วชัระ ไชยคชบาล บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ธรีะวฒิุ ชูแกว้ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. มนตรี ระเด่นอาหมัด บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สุเมธ ธาระศักด์ิ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. เนติบัณฑิต เสียงเพราะ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. วทิยา วงษ์จวง บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ไพโรจน์ พรหมภกัดี บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. วชิัย เผดิม บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สมพงษ์ กล่ินเกตุ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. วชัรินทร์ ไชยมาตย์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ฉตัรชัย นามเสนาะ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ธนพฤทธิ์ ท่าพริก บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. วรีะชัย กชุโร บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. นพเกา้ กล้าเหมิ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ธนวรรธน์ จารุวชัร์ศศิกลุ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ธนิตศักด์ิ อมัรัตน์ธนาวฒิุ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. นคร ถอ้ยค าดี บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ ศิลปวสุิทธิ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ไสว เตียนพลกรัง บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. นิรันดร์ แสนสมศักด์ิ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. รังสิมันต์ ดุษณียว์งศ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สรไกร แพงน้อย บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. พษิณุ แจกกลาง บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. เตชทัต ศรเดชธนกจิ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สุรินทร์ แกว้สายตา บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ประเสริฐ พนัธมาศ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สุภาพ ช่วยสถติย์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. กมล ชิตเพชร บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. อทุพงษ์ เด็ดขาด บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สุทัศน์ วงษ์สินธุ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ภานุพนัธ์ เพญ็ธสิาร บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ภมูินทร์ จกัรอะโน บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. สุขสาคร กนันุฬา บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ทรงชัย มาเฉลิม บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. วรีศักด์ิ เภาสู บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต. ปิยะ โชติพนิิจ บก.น.5 สน.พระโขนง
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วทิูรย์ สารถี บก.น.5 สน.พระโขนง
ด.ต.หญิง จนิตรา นิม่ลออ บก.น.5 สน.พระโขนง
จ.ส.ต. วฒิุพงษ์ เพง็กลาง บก.น.5 สน.พระโขนง
จ.ส.ต. พรเทพ แกว้ชูมา บก.น.5 สน.พระโขนง
จ.ส.ต. ทินกร วรวฒิุ บก.น.5 สน.พระโขนง
จ.ส.ต. อภชิาต ทรัพยสุ์จริต บก.น.5 สน.พระโขนง
จ.ส.ต. ประยทุธ์ ศรีวเิศษ บก.น.5 สน.พระโขนง
จ.ส.ต. ยศธนกร ประกาสิทธิ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
จ.ส.ต. สาโรจน์ อนิทร์สมบัติ บก.น.5 สน.พระโขนง
จ.ส.ต. วชิิต นิสกลุ บก.น.5 สน.พระโขนง
จ.ส.ต. นพรัตน์ นาเมืองรักษ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ รุ่งสุข บก.น.5 สน.พระโขนง
ส.ต.อ. ศุภเชษฐ์ ยบุลชิต บก.น.5 สน.พระโขนง
ส.ต.อ. มานัส ขวญัทอง บก.น.5 สน.พระโขนง
ส.ต.ต. รัชนัย บุตรแสนลี บก.น.5 สน.พระโขนง
ส.ต.ต. สิทธพิงษ์ ทวสิีน บก.น.5 สน.พระโขนง
ส.ต.ต. อภชิัย หมูเ่ดช บก.น.5 สน.พระโขนง
ส.ต.ต. อภชิาต ภกัด์ิสรสิทธิ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ส.ต.ต. ภานุพฒัน์ บุญสิทธิ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
ส.ต.ต. ภานุพนัธ์ บุญสิทธิ์ บก.น.5 สน.พระโขนง
พ.ต.ต. ส าเนียง โสธร บก.น.5 สน.พระโขนง
พ.ต.อ. รัชพล ชนะศรีขจร บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
พ.ต.อ. มงคล นันทจติร บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
พ.ต.ท. ณรงค์ ยิ้มปัน่ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
พ.ต.ท. เจษฎา คุ้มศาสตรา บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
พ.ต.ท. สันติ พทิักษ์สกลุ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ นามจนัทร์เจยีม บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
พ.ต.ต. อปุดิศย์ ราชกจิเจริญ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
พ.ต.ต. กฤษณะโชติ ค านิมิตร บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
พ.ต.ต. ภษิต กะเต้ืองงาน บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.อ. ภมูิทัศ ปิติจริะนน บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.อ. กลุวฒัน์ ตีรณากรณ์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.อ. ชัยภทัร น้อยศรี บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.อ. ณัฐพล คนหลัก บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.อ. ธงชัย ชินทวนั บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.อ. ธรีะณัฎฐ์ สังขวไิล บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.อ. บุญฤทธิ์ พฤกษาชีวะ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.อ. อาจนิต์ วงัวรรธนะ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. กรกฤช เสาร์เรือน บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. กฤษณ บัวหอม บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. โกวทิย์ บุญมี บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. จเร สุวรรณอนิทร์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. เจริญจริง มงคลสุโชติ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ จุ้ยบุญมี บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ จกัรกรด บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ณรงค์ ค าโพนรัตน์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ณรงค์ ทรัพยเ์ทา บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ จอดนอก บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ดลพษิิฐ ค าผง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ทัศพงษ์ บ ารุงจติร์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. นพดล จ าปีแขก บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. นพดล ศรีวะรมย์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. บุญทัน ศรีสุภานนท์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. บุญส่ง ชัยณรงค์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ประภาส หนิซุย บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ประสาท ทัง่ทอง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ปรีชา พลซา บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ปิยะพงษ์ สุทธการ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ปิยะพงษ์ สุทธการ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. พงศ์วรินทร์ เนือ้ทอง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. พรชัย พรประเสริฐ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ไพจติ อปูแกว้ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ชูโชติ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ไพรัตน์ ทองเทียนชัย บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ไพโรจน์ เกยีรติสุวรรณ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. มนูญ แทงทอง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ยงยทุธ บุญจนัทร์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. วนิัย ศักด์ิศรีวฒันา บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. วมิุต ค ามูลมี บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. วฒิุชัย พยงุศิลป์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย ท้วมสุวรรณ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ศักด์ินรินทร์ ตรัสสุภาพ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. สงกราณ ทัพสุริย์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. ส่งศักด์ิ ค ารินทร์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. สถาพร ตันจก บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. สนัน่ สารบูรณ์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. สมจติร อนิธลิาด บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. สมนึก ธารี บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. สมบัติ สมบัติโยธา บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. สมบัติ แขง็แรง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ



บก. กก./สน./สภ.
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ร.ต.ท. สันติ พกุราชวงษ์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. สุชาติ ออ่นดีสวสัด์ิ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. สุรพล สุขพงษ์ไทย บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. สุรพล สุวรรณ์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. แสงอทุัย เล่ือนดวงวฒันา บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. อธภิทัร ธรรมศรี บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. อนุสรณ์ สุวรรณจนัทร์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. อภชิัย สีสังข์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. อคัรพงษ์ ไชยวงศ์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. อ านวย แสงคง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ท. อทิธรัิตน์ เลิศสกลุ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ต. ชาติ ทองไพจติร บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ต. ณัฐพชัร วริิยกาญจนสกลุ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ต. ธวชัชัย เยี่ยมภพ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ต. ยงยทุธ ศรีเรือง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ต. วทิูล สุทธโส บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ต. วรีายทุธ เรียบร้อย บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ต. สุชาติ เฉลิมศรี บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ต. สุวรรณ หวงัดี บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ต. อทุัย แท่นค า บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ร.ต.ต. เอนก จนัทร์ทรงกลด บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. กฤตพฒัน์ คงทองดี บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. กติติธชั จลุกลัป์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. กลุฑล ท าดี บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. เกรียงไกร พุม่บ้านเซ่า บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. จรัญ กอ้นนาค บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. จริศักด์ิ ประมูปถมัภ์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ชลอ บุตรเล็ก บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ชวลิต รัชอนิทร์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ชายกรณ์เกยีรติ วรเดชชาญชัย บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ทนากร สมบุญมา บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. เทวนิ สหสัธรรมรังษี บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ธนภทัร กตัุน บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ธนวฒัน์ จนัต๊ะกลู บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ธนากร เกดิอดุมทรัพย์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ธนัณาธรณ์ อศัวธนัธานนท์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. นิสสัย กรวยสวสัด์ิ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. บัญชา นาควจิติร บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. บุญเชิด ขนุจ านงค์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ประจกัษ์ อนิทร์จนัทร์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ประเมศฐ์ ศักด์ิศิริธร บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ประสงค์ ศรีทอง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ประหยดั โพธสิาร บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ปริทรรศ พานิชผล บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ปวชิ บุญมาสูงทรง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ผดุง บานเยน็ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. พงศ์ธร ใบชา บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. พชัรพล สุขสวสัด์ินุวงษ์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ไพโรจน์ ชอบธรรม บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. มนต์ชัย จติติธรรมวฒัน์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. มนตรี จรเข้ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. มนูญ สอนศรี บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. เมธนิ บ้านกลาง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ยงยทุธ ศรีสุพรรณ์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ยทุธนา จ าปาทิพย์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ยโุรป พามา บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต.ม.ล. วรชัย ชยางกรู บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. วรพล เฉยฉวิ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. วชัรินทร์ เหมาะราษี บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. วชิัย อบสุข บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. วโิรจน์ ศรีนวล บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. วฒิุพงษ์ ศิริ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. สถาพร ภจูอมจติร บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. สมชาย อบุลศิลป์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. สมศาสตร์ บัวแดง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. สันติพงษ์ ขนุสวสัด์ิ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. สาคร ชูมา บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. ส าราญ พงษ์กอ่สร้าง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. สุดสาคร บุญล้อม บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. สุทธชาติ ขาววเิศษ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. สุพจน์ เรืองแสง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. สุรศักด์ิ ตะเพยีนทอง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. อนันต์ หล่ าสุข บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. อนุพงศ์ พมิพนัธ์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. อภรัิตน์ วมิาลา บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ด.ต. อานูญ เผียงสูงเนิน บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
จ.ส.ต. กตัณณ์ชยตุ สีงาม บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
จ.ส.ต. นรวฒัน์ ท้าวขวา้ง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
จ.ส.ต. ปกรณ์เกยีรติ ปัณฑวรรณโสภา บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
จ.ส.ต. ประดิษฐ์ ช านาญยา บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. ประวทิย์ ศิริ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
จ.ส.ต. ววิฒันชัย ครุฑเพช็ร บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
จ.ส.ต. วฒิุชัย หม่อมกลาง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
จ.ส.ต. สันติพงษ์ คงอนิทร์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
จ.ส.ต. เสรีรัตน์ นิลสกลุ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.อ. นาวนิ สัจจาพทิักษ์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. กรกจิ สิงหป์ระเสริฐ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. กฤษณะ ป้องล่องค า บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. กติติพงษ์ บุญกลุ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. จติติ จติราวธุ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. ชิษณุพงศ์ นิลสุวรรณ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. ณภทัร ภนูุชอภยั บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. ณัฐดนัย อยู่เจริญ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. ทศพล เหลืองเดชานุรักษ์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. ธนานุสรณ์ วงษ์มุน บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. ธ ามรงณ์ คงรอด บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. นรินทร์ พนิิจกลุ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. นันทวฒิุ ศรีสวา่ง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. ประนมพร บางทราย บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. ปรินทร พงศ์พรพพิฒัน์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. ปิยะรัฐ งามแกว้ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. เปรมอนันต์ วายโสกา บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. รัตนพล สีหาราช บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. วชิัย มาศงามเมือง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. วรีชัย พเิศษกญุชร บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ ศิลปอนันต์ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. ศศิธร ค าก าเนิด บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. ศักรินทร์ พรมวนั บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. สัญชิต สีมาวธุ บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. สุวฒัน์ เพง็สง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. เสถยีร ทิมทอง บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
ส.ต.ต. เอกชัย ใจกล้า บก.น.๕ สน.ทุง่มหาเมฆ
พ.ต.อ. พรชัย ชลอเดช บก.น.5 สน.ลุมพนิี
พ.ต.ท. ดวงโชติ สุวรรณจรัส บก.น.5 สน.ลุมพนิี
พ.ต.ท. นพดล เทียมเมธา บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.อ. อษิฎากร เทพเนาว์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. สุริยา ศรชัย บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. ส ารวย วงค์เงิน บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. ปรีดา คงเจริญ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. เอนก ดีกงั บก.น.5 สน.ลุมพนิี
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ร.ต.ต. ธงชัย แกว้จรัส บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. นิธิ มณีช่วง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. กติติภพ เกตุออ่น บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. พฒัน์พงษ์ เสาะใส บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. อนุชา เพง่พศิ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. วเิชียร บุตรหนองหวา้ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. บุญมานันท์ วโินทพรรษ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
จ.ส.ต. อธษิฐ์ มากเมือง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.อ. ภานุพนัธ์ ตรีพงษ์พนัธ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. เกยีรติกลู ขาวประดิษฐ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. ฐิติชัย จามพฒัน์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. จตุรงค์ มัน่คง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ต. พทิยา เพช็รทอง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ทวี สายโสม บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. เจตณัฐ ปัตถา บก.น.5 สน.ลุมพนิี
จ.ส.ต. วบิูรณ์ บุตรหนองหวา้ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
จ.ส.ต. อทิธพิล จนิดาวลัย์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. จริภทัร คุ่มเค่ียม บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. ธรีนันท์ ประจวบสุข บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. เกรียงไกร จนัทร์เรือง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. ปัญญา หรัิญยวรุิฬห์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ ขยนักจิ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. ชาติกล้า โคตรมณี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. ณัฏฐพชัร์ งามประดิษฐ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. อรรถพงษ์ สิวะสุธรรม บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. วราวธุ ภศูรี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. สุชาติ สุกยงั บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. อภชิาติ เรือนใจหลัก บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. สมบัติ ขนุพลพทิักษ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ต. กรุงสิทธิ์ เติมทรัพย์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. เทวนิทร์ ทุงฤทธิ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. วาทิน ไพยะแสน บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ส ารวม ประกอบดี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ธวชัชัย ปฐมรัตน์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. สถติย์ วงศ์อามาตย์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
จ.ส.ต. อภชิัย เดชพฒุ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.อ. สุเมธ จมูัจฉะ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. ศราวธุ โคตรทิพย์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. กรกฏ เจยีรสุวรรณ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. สถาพร กองพล บก.น.5 สน.ลุมพนิี
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ส.ต.ต. เจตดิลก ตะเพยีนทอง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.อ. กชพฒัน์ วฒันาอดุม บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.อ. โชคลิขติ ฤทธิ์พชิิตชัย บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ สินทรัพย์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. วรีะพนัธ์ บุระพนัธ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ศิรพงศ์ ทิพกฤตนรเสฎฐ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ชัชชัย จั่นประดับ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. สุเทพ เติมใจ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ฉตัรชัย ประสพธญัญา บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. อนุวตัร โกรัตนะ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
จ.ส.ต. มนตรี สุขประสงค์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.อ. เกริกไกร เอี๋ยวไพบูลย์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. วสันต์ คีรีนิล บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. ธนากร นุกลูธนกจิ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. ธรีพงษ์ พรหมมดี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. อรรถพล แกว้เอยีด บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. วมิุติ ค ามูลมี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. ยงสวสัด์ิ จนัทร์ขึ้น บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. นิรันดร์ฤทธิ์ จ านงค์กจิ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. สมเกยีรติ มยรุา บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ณรงค์ ค าฝ้ันจนัทร์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ประดิษฐ์ จอมหนองแปน บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. พลัลภ ค าภแูสน บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. มิตรชัย บานชื่น บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. อริยธ์ชั สงคราม บก.น.5 สน.ลุมพนิี
จ.ส.ต. ชนะชัย ขนุเสนาะ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. วรเชษฐ กณัหาเรือง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. นาคพงษ์ พนัศรีภมูิ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. จรีศักด์ิ ปองไป บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. ดนุพล เทียนนาค บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. ฉตัรชัย ค าเสียง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. นิติพฒัน์ เอกรักษา บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. ปุญญวฑัฒ์ จงยิ่งเจริญ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. ศุภวฒัน์ วทิยาพล บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.อ. อาสา จนัทรมณี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. ประกอบ ศรีแกว้ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ไพฑูรย์ คงแขม บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. กติติ ปิน่แกว้ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. กนัตพงศ์ ฮวดศรี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. มาโนช อญัญธนา บก.น.5 สน.ลุมพนิี



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. เอนก สาลีผล บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. นเรนทร์ฤทธิ์ หมืน่ฤทธิ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. ฉตัรชัย คุณวงศ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ ไกรสรรค์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. นิธพิล เจยีมแท้ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. สุรวฒิุ สุดสวาท บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. มังกร พรหมศักด์ิ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ด.ต.สมบูรณ์ ทัพไทย บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. วชัรพงษ์ พนัธุ์ชา บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.อ. นที คุ้มล้วนล้อม บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. อาคม เทวดา บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. วทิูลย์ พงษ์อยู่ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. สมพงษ์ แขตสันเทีย๊ะ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
พ.ต.ท. อชิรวทิย์ ทองจนัดี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
พ.ต.ท. กนัตภณ โพธิ์อะ๊ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.อ. สัญไชย จนัทราช บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. วทิยา ประกอบกจิ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. มาโนช สุชโชติ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ต. แมนมิตร โม่งแสวง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ต. อทุัย สีดา บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ตท. สมบัติ กลัดสอาด บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. สมรัตน์ บุญอนิทร์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. สรายทุธ มูลบรรจง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. นุกลู เมฆคง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. สุทธพิงษ์ คัมภรีะ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. ประสงค์ จนัทร บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ต. ถาวร เปล่ียนทองค า บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ต. สมพงษ์ อ่ าทอง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ต. บุญสืบ จ านงค์ฤทธิ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ต.หญิง กรรณิการ์ มานะกลุอสิสระ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ นบนอบ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. บรรจง รัตนภกัดี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. ส่ีธาตุ พานศรี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. สุรพล ชลเจริญ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. อรุณศรี อดุม บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. กติติศักด์ิ เพยีรธญัการ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. วรพล เสมาฉมิ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. สราวธุ รวบรวมวงศ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. วลิพ ล้ิมสวสัด์ิ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. พนมรัตน์ ดาวลัย์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ส าฤทธิ์ แสนนาม บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. นฤทธิ์ โพธิ์ไพร บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ปรีชา บรรณกจิ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ชมัด ปูแ่สงสีออ่น บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. รุ่งเพชร เมธสีาร บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. กฤตภาส รักษิตชยะกรู บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. สิริบูลย์ ปล่ังกมล บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ฤกษ์สงัด บุญประทุมเวท บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ แสนใจ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ธนัญชัย เชื่อมมะรัง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ชิษณุภสัร์ บุญอนิทร์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. อรรถนันต์ ชาญกล้า บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ทรงธรรม สุขประเสริฐ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ศุภกร พนัธจกัรชูลาภ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. พงษ์เทพ บุญสุวรรณ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. นัทธวฒัน์ นุริตานนท์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. นริศ โปร่งแสง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ประจวบ ดิษเอม บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. อทุัย วงค์กุ่น บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ณัฐพลชัย วรรณวงษ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ภทัรพล วงศเจริญ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. วชิัย บุญกลาง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. สมพงษ์ รองทอง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ปพนพชัร์ ชัยชนะขจรพงศ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ประภาส นพเกา้ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
จ.ส.ต. ทนงค์ อปุพนัธ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. บุญจนัทร์ บุญมาก บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. วสูิติ องัศารานนท์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
พ.ต.ท. อภชิาติ ทองจนัดี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
พ.ต.ท. ธเนศ มีทอง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
พ.ต.ท. วชิรากรณ์ วงศ์บุญ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.อ. พลกฤต ทิพยทัศนัน บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ อาจอนิทร์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. สุรพล ทับทิมทอง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ต. วฒันา น้อยบุรี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ต. ปัณณวชัร์ จรัิฐธรรมฤทธิ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ต. มณัฎฐ์ ทองแกว้นิธิ์กลุ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ต. ทนงศักด์ิ จ านงโชค บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. คมสพสัส์ ปัญญาณ์ธรรมกลุ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. กนก ทับทิมโต บก.น.5 สน.ลุมพนิี



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วรุิทธ์ ค าชม บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ผดุงศักด์ิ เทียนทอง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ประเสริฐ สุวรรณกนิษฐ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ ล าพาย บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ววิฒัน์ ปราสัย บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ธ ารง หนูบุญคง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. กติติพฒัน์ รอดงาม บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ไวพจน์ กลุวงศ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. คัมภร์ี ตันต๊ิบ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ หนูแกว้ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
จ.ส.ต. ชาญณรงค์ ชาญยทุธนา บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.อ. ปฏญิญา บูรณ์เจริญ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
พ.ต.ท. ศิริพงษ์ เหล่าภมูิแจง้ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. บุญโฮม นันบุญ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. นิพนธ์ ทองยนื บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. พนัธุ์พศิน์ วชัรินทร์พร บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. ฐากรู อไุรพนัธ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. สุทวฒัน์ ศรีพรวรรณ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. สมชาติ มัน่เหมาะ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ประจกัษ์ ชุมนรารักษ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. รชต พนัธุ์ภวตั บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. วรัิตน์ ชื่นใจฉ่ า บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. ค ามล ก าเนิดมะไฟ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. ยงยธุ สิตานุรักษ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. สุชาติ ชัยยทุธ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. อภสิิทธิ รูปสวย บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. จกัรวฒิุ สุขแกว้ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. ครรชิต หนูบุญคง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. เอกนรินทร์ พงศ์พฒันดิษกลุ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต. สนธยา บุษดี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ด.ต.หญิง สิรินาถ บัวศรี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.อ. สุวนิัย ส าโรงแสง บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ส.ต.ต. จตัราวธุ ศรีแกว้ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
พ.ต.อ. เดชา พรมสุวรรณ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. สรธญัญ์ เกดิฤทธิ์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. วฒิุนันท์ พรรณภกัดี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. ปกรณ์ ทองจนี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. เตชวศิ นามกนัยา บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ สังขแ์กว้ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. คม รอดเภา บก.น.5 สน.ลุมพนิี



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.หญิง จนัทร์จริา เวยีงมูล บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท.หญิง กฤษณา วสิาปา บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. ดนัยภทัร นิโกรธา บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. ปกรณ์ อยู่นุช บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. สมจติร เหมือนมี บก.น.5 สน.ลุมพนิี
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ นนทะโชติ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
พ.ต.ท. วงกต สุวรรณวฒัน์ บก.น.5 สน.ลุมพนิี
พ.ต.อ. น าเกยีรติ ธรีะโรจนพงษ์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
พ.ต.ท. ดุสิต วาลีประโคน บก.น.5 สน.บางโพงพาง
พ.ต.ท. เจษฎา ยางนอก บก.น.5 สน.บางโพงพาง
พ.ต.ท. พรณรงค์ สุริยชัยวงษ์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
พ.ต.ท.หญิง อภนัตรี วรการพงศ์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
พ.ต.ท. ทรงศักด์ิ สู่พานิช บก.น.5 สน.บางโพงพาง
พ.ต.ท. ศรุต จนัทร์เกษ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
พ.ต.ท. ปุญชรัสมิ์ โชติ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
พ.ต.ท. ปราโมทย์ จนัทร บก.น.5 สน.บางโพงพาง
พ.ต.ท. สมาน ธรีศรัณยานนท์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
พ.ต.ต. ธวชัชัย อนิทะเสย์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
พ.ต.ต. ไอยรา อากาศวภิาต บก.น.5 สน.บางโพงพาง
พ.ต.ต. ประมวล บัวหลวง บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.อ. ไพโรจน์ รุกขพนัธ์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.อ. รักพงษ์ แสนอนิทรอ านาจ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.อ. ปฐมณัฐน์ คุสิตา บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.อ. ฤทวยี์ เสริมกล้า บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.อ. ธนวทิย์ วจิติรจริยา บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.อ. บัญชาการ เพยีรไธสง บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. วชัระ แสงเพชร บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. ศรายทุธ์ สันทัด บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. สุพจน์ แกว้เจริญ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. ชยกร ต้ังสกลุ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. ธรีเดช ซ่อนกล่ิน บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. สุชาติ แกว้บุดดี บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. วนิัย ราชทรัพย์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. ณภมูิ สุขประเสริฐ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ แป้นมงคล บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. นครชัย นามมหาไชย บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. สมพงษ์ บูรณะปรีชา บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. สมชาย สดวกดี บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. ปิติพฒัน์ ศรีธนาอภนิันท์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. จ ารัส พทิักษ์นอก บก.น.5 สน.บางโพงพาง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. เรวตัร แท่นทอง บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. วงประวตัร์ สาธเรศ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. วสิิทธิ์ คงบุญ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. ชัชวาล ไตรยวงศ์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. โสธร ทองสังข์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ นามเมือง บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.อ. สุพฒัน์ หนูแกว้ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. พนม นพคุณ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. อภชิัย กระทุม่แกว้ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. สุจนิต์ สีสอนดี บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. เกรียงไกร ร่มเยน็ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. ยงยทุธ อา่งแกว้ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. เสกสรร ดวงอนิทร์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. รัฐกร โอษฐ์เจษฎา บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. พรชัย วงษ์ตระกลูพตั บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. ทองใบ โพธิ์นอก บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. ธวชัชัย องักาบศรี บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. ณรงค์ สวนจนัทร์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. ธนู นิลสนธิ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. วรัศักด์ิ ศรีไสว บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. ปัญญา เขม็บุปผา บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. สมาน เพยีรประสม บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. ธนธสั นาบ ารุง บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. หตัถชัย นาคแกว้ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. อเนกพงษ์ พรมโสภา บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. มีชัย บรรจงปรุ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ต. ชาญณรงค์ องอาจ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ต. ศักด์ิดา สมบุญรอด บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ต. ขวญัมงคล แสงทะตา บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. ยศกร ปราบแสง บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ต. อภรัิกษ์ เจริญสุข บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ท. นุสร ผลใหม่ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ต. นิติพฒัน์ วฒิุพรีศักด์ิ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ต. สมชาย เทียนเจล้ี บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ เหมือนแม้น บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ต. ธนเดช มะลิวลัย์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ต. ธรีชัย บุญพวัพนัธ์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ร.ต.ต. ทวสัีนต์ หมืน่สาร บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ยงยทุธ ศรีพรม บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. นริศ ผัดวงั บก.น.5 สน.บางโพงพาง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วนัชัย ลือโสภา บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ส าราญ พงษ์สังกา บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. จริวฒิุ สุทธสิิงห์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ละมุน ประโมกข์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ศักรนันท์ หุน่ทองทิพย์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ภริมย์ แกว้สมบูรณ์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. สงบ ไกรมณี บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ประธาน สมุนศิลย์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. วฒิุพงษ์ โคกสันเทียะ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ตระกลู บัวชุม บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. วษิณุ วดัแยม้ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ชาตรี บุญผ่อง บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ เกดิขุ่ย บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. มานิตย์ ตรุษดี บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. สนัน่ ศรีดวงแกว้ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ธนภทัร อบิบารอเฮม บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. พรมมา ศรีสง่า บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. พนูชาติ สายนรา บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. พกร อนิทรสมบัติ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. สมบัติ นนท์ตา บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ณัฐพรรษ นิลเขยีว บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. อดุม แววข า บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. นิรันดร หมืน่ตุ้มไพร บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ครรชิต มากอ่กลุ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. โกวทิย์ บัณฑิต บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ปรีชา ยอดเปล่ียน บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. การนาวี นุตโยธนิ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. สมมิตร เขม็สุข บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. กติติพงษ์ ศรีปน บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. วชัรพล ผลประเสริฐ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. อดิศักด์ิ อทุัยวฒันานนท์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. วษิณุ ชุมแวงวาปี บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ชาญยทุธ บุญเต็ม บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ขจรศักด์ิ ภูสุ่วรรณ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. พทิยา วลิาวรรณ์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ค านึง มาตราเงิน บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ประสิทธิ์ สมวงษ์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. สมชาย ละออตา บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. พนิ ดิบดี บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. สราวธุ วทิูรยทุธ์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. มีเกยีรติ จติรสิงห์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. พจน์ ฉ่ ากิ่ง บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ธรีะเดช อเุทศ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ธนวนิท์ เอี่ยมละออ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. สมศักด์ิ อภรัิกษาภรณ์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ดิเรก เทพนิภาพรณ์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ส าเริง แกว้มณี บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. เทียนทิพย์ อเุทศ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ชัยยนัต์ อุ่มไกร บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. รุ่งโรจน์ ทัดคุ้ม บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. วนัชัย มาศธนานันท์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. อ านาจ เขาไกรราช บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. สาคร มณีกลัย์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ภาณุภณ แสงผ้ึง บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. มิตรชัย ค าสอนพนัธ์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. บุญเชิด มันทากาศ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ธาตรี อคัติ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ขวญัชัย ชมดุง บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ถาวร รสปิตุพงศ์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. อทิธพิล วงศ์ค าจนัทร์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ด.ต. ปราโมทย์ อึ้งตระกลู บก.น.5 สน.บางโพงพาง
จ.ส.ต. สมคิด คงบุญวาท บก.น.5 สน.บางโพงพาง
จ.ส.ต. สมชาย คุดพลู บก.น.5 สน.บางโพงพาง
จ.ส.ต. พรีะศักด์ิ หลวงเทา บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ส.ต.อ. เฉลิมรัตน์ งามอกัษรวจิติร บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ส.ต.อ. ธเนศ พดัรัมย์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ส.ต.อ. พรีะพงษ์ เพช็รฉกรรจ์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ พลเทียร บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ส.ต.ต. ปัญญา พทิักษ์รัตน์ บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ส.ต.ต. กฤษติน อกัคังนาราช บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ส.ต.ต. สัมพนัธ์ เสาร์สา บก.น.5 สน.บางโพงพาง
ส.ต.ต. ชายธวชั นามวาท บก.น.5 สน.บางโพงพาง
พ.ต.อ. กฤตภาส พาทีทิน บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.อ. สมชาย สินธนเจริญวงศ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ท. สิราวชิญ์ นวมดี บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ท. นภดล กาญจนพนัธุ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ท. วฑูิลย์ ขนุบุญจนัทร์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ท. ยรรยง      สุวรรสอาด บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ท. วนัชาติ  ปราบงูเหลือม บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ท. สุนทร ไชยรักษา บก.น.5 สน.ท่าเรือ
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. นิรันทร์ อนิทร์ชีลอง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ท. ปัณณ์ณภณ นามเมือง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ท. กณัฑวฒัน์ นานานนท์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ท. ประเสริฐ ชะเอมทอง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ท. ธนสิทธิ์ ศรีอรุณ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ท. อเุทน ทักขโิน บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ท. ปรัชญา กระแสร์ลาภ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ต. วทิยา สังสิมมา บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ต. วชิรชัย พลิาสันต์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ต. พเิชฐ          อามาตยพ์ล บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.อ. สมนึก  เคล้าเคลือ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.อ. วสันต์        กนัเกตุ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.อ. สนุก พฒันา บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ  สามารถ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.อ. พงศกร ศรสันติ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.อ. วชิยตุย์ โมกไธสง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.อ. มีศักด์ิ โนราช บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.อ. สีหนาท จนัทร์เหลือง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.อ. ประจกัร์ สัมฤทธิ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.อ.หญิง สุภญิญา  องัสุมาลี บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. นภดล เปรมใจ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ประสงค์ สารเสริฐ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. อานนท์ ลตน้อย บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ศุขไพโรจน์ โททัสละ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ศุภเดช   ศุภไชยดิษกลุ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ อริญชยกลุ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. สุพจน์ สิมรัมย์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. พศวตั สายโน บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ทัศยากรณ์ พนัธส์นิท บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. วฒิุพนัธ์ บุญทอง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยเสน บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ชยกร เสืองามเอี่ยม บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ทรงพล พรมมี บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. มนตรี เล่นทัศน์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. กติก์ เอยีดแกว้ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. จตุรงค์      ชาวสวนแกว้ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. สมยศ แสงน้ า บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. โสภณ ทาเชาว์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ตรีธวฒัน์  กติติภทัร์ชินวฒิุ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ทวสิีน ดวงอนิทร์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ทศพร อณุวงศ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. หญิง ฐิติยา ไท่กลาง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ช่วยเรือง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญเสริม บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. อทิธศัิกด์ิ สุระพนิิจกลุธร บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. กติติชัย เหตุทอง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ฤทธพิงศ์ ภทูอง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ดิลก ปรีดาศักด์ิ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. วชิัย ขวญัแกว้ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. วศิิษฏ์ ชมเชย บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. สันติชัย จนัทร์เสถยีร บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ศักรินทร์ นวลศรี บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. จรูญ ศรีค าขวญั บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. วนิัย ศิริกลุ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ธนเดช จนัทร์มาลา บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. บุญชู แสนธิ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. จกัรภพ เชื้อสาย บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ฉฐัเมศร์ จารุเรืองพงศ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ขจรเกยีรติ หมีทอง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท.หญิง นภสัวรรณ เพช็รเอี่ยม บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. สุทธพิงษ์ มอญรัต บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ปรเมษฐ์ เขนิอ านวย บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ต. นริศ อนิทรดิษฐ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ต. ประจกัษ์ ไทยพยคัฆ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ต. เอกรินทร์ ศิริจ าปา บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ต. จฬุามังกร กเุวสา บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ต. บุญยงค์ สาระถี บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ต. คงสิทธิ์ สะโสดา บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. จ ารัส        บุญลัย บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. นิธชิัย     อิ่มทองใบ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ประเสริฐ     พรมภงูา บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. พนิัย      อมรศักด์ิ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. สง่า        ภดูอนกลอย บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. สมชาย     ชัยพลู บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ      ทองนุช บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. สุภาพ         ถาวรชีพ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. อดุลย ์     อทุัยเล้ียง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. อมรเชษฐ์    ทองธาระ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ปาน         เทียนทอง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. เกษม    แกว้แสน บก.น.5 สน.ท่าเรือ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ไพศาล      บุญสร้อย บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. บรรยง วรรณวงษ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ประยติั       ชวดค า บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ประวติั      อดุมผล บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ประสิทธิ์   ทองใบ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. วทิยา         ทองทับ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ท. สุจติร       มันทะนา บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ต. อมัพร       คชมิตร บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ต. ศุภวชิญ์    จนัทาทอง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ต. สมโภชน์ ทัพประยรู บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ต. จมุพล     สุขสวา่ง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ต. สมมิตร       เหลือเอก บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ต. ไพฑูรย ์    พรมชาติ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ต. เฉลิมเกยีรติ  มัตตา บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ต. วเิชียร      นพพนัธ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ร.ต.ต. สุขเสริม    ศิริพงษ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต.หญิง จารุณี   หนูฤกษ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต.หญิง กลัยกร  มีผิวสม บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต.หญิง ปานชีวา เชียงทา บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต.หญิง ธญัจริา   จนัทร์ทรงกรด บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. ชูชาติ    ยมฤทธิ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. ธนูชัยชนะ      บุญคุ้ม บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. อทุัย         โพธิ์สวา่ง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. วจิติร  คงชู บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. อนุกลู     พนัธพ์านิชย์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. วรีศักด์ิ    ศรีวะอไุร บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. ศรีทัด โพคาเทพ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. อภนิันท์      สุขวงศ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. ส าเนียง      โฮมหุม้แกว้ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. ไพบูลย ์    ชนูนันท์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. ฉลาด    อตุส่าห์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. พเิชษฐพงษ์   พละศูนย์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. อมรินทร์    ชมสาร บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. ศักดา       เพชระ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. เอกศิษฐ์ รัศมีสุริยะด ารง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. พรหมพพิฒัน์ ไชยเนตร บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. เฉลิมรัตน์   ต่างถิ่น บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. ชาญวริาช ขะพนิิจ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. วชิัย  พรหมทา บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. ประยรู        โคลนกระโทก บก.น.5 สน.ท่าเรือ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมจติร์       ก าแกว้ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. นิโรจน์      บ้านเหล่า บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. อารมณ์      พรรณภกัดี บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. อนุรักษ์ ใจบุญ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. พเิชษฐ์      ฉมิพะเนา บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. สุดเขต    นพพนัธ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. นิรุตต์   มณีรุ่ง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. โกมล      ดุลคนิต บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. วรัิช         จา๋ยพงศ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. ประพนัธ ์   พนาดร บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. ทรงสมัย   สิงหข์นัธ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. ยศพนธ์ จนัทร์พนัธ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. สมพร      ดวงเงิน บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. เทวฤทธิ์  อรัญมาลา บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. วรวติ นาเสง่ียม บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. เสริมชัย     ชาเครือ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. ณัฐสิทธิ์    ธติิกติติพงศ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. อาจอง จองบุญนักธรรม บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. นิวฒัน์ เสนามาศ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. นเรศ        เกตุอดุม บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ด.ต. วฒันา  บูลบุญ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
จ.ส.ต. คมกริช       สงพฒัน์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
จ.ส.ต. เนรมิต   สุวรรณภพ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
จ.ส.ต. เกรียงไกร  ไชยพนู บก.น.5 สน.ท่าเรือ
จ.ส.ต. ปุณณกจิ เป้าเปีย่มทรัพย์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
จ.ส.ต. สุรเชษฐ์    ราชเนตร บก.น.5 สน.ท่าเรือ
จ.ส.ต. อทุัย      พงศ์พทิักษ์ด ารง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
จ.ส.ต. ชูพงศ์        สุขะ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
จ.ส.ต. มนูญ ศรีไสย์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
จ.ส.ต. สัญญา บัวพาภเูขยีว บก.น.5 สน.ท่าเรือ
จ.ส.ต. จริศักด์ิ    เอกร่าเริงแสน บก.น.5 สน.ท่าเรือ
จ.ส.ต. บัญญัติ     ช่วยกจิ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.อ. ธรากร เจริญรัตน์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.อ. สิทธชิัย สงวนพงษ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.อ. พรีวชิญ์ ทองยนื บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.อ. ยทุธนา การิยา บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.อ. สุวทิย์ พมิพเ์รือง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ เขี่ยวอิ่ม บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.อ. ภานุพนัธ์ กติติชัยเดช บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.อ. ศักด์ิชัย เหล่ามีผล บก.น.5 สน.ท่าเรือ
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ส.ต.อ. ธนัว์ ตันติวริิยภาพ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.อ. ผจญ นาขะมิน บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.อ. กลุศิริ หาระโคตร์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.อ. กติติกร สระทองโดย บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ ทองคงอว่ม บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.อ. ฐณะวฒัน์ ธราปัญจทรัพย์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.อ. สุวทิย์ จนัทร์โด บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.ต. ศราวฒิุ คลังทอง บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.ต. กฤษฎา ใจกล้า บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ ทรัพยอ์ภุยั บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ จนัทร์คูณ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.ต. จกัรพรรดิ ทองค า บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.ต. เจษฎา บุญทน บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.ต. ไกรพล นิติพจน์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.ต. ศุภกร ทองหนู บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.ต. วราพงษ์ โพธิ์สระคู บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.ต. ธนัวา โฉมประดิษฐ์ บก.น.5 สน.ท่าเรือ
ส.ต.ต. มงคล อึ้งทรงธรรม บก.น.5 สน.ท่าเรือ
พ.ต.ท. บุญญฤทธิ์ ไทมโนธรรม บก.น.5 สน.บางนา
พ.ต.ต. สรธรรศจ์ เอี่ยมละออ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.อ. ลิขติ ภกัดีศุภผล บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.อ. อภชิาต อุ่นพงษ์ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. สมพร นนท์จนัทร์ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ชัยทัต สอนงาม บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ทองบ่อ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ดิรัตน์ เจริญวยั บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. สุวทิย์ แพนสกลุ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ครองสิทธิ์ ดามี บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. สมเผ่า ส่องแสง บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ด ารงค์ ศรีละโคตร บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ค าภร์ี อนิทร์ค า บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. กฤษฤกษ์ ร่ืนเริง บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ วงค์พรมมา บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ต. อดุลย์ องิไพบูลย์ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ต. ธนิสร สโมสร บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ต. มานิตย์ บริสุทธิ์ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ต. สมศักด์ิ พึง่กศุล บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ช้างพนัธ์ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ต. รังสรรค์ ชูวงค์ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ต. สุรพล ธรีภาพ บก.น.5 สน.บางนา



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ภริมย์ เบ้าเหนียว บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. วรีะชาติ นักตรีพงษ์ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ธนบดี นิธธินาภทัร์ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. พงษ์กรณ์ แสงบัว บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. เชิดชัย ศรีสมบัติ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ชาตรี ถมยา บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. วรัิตน์ชัย อุ่นสมัย บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สมพงษ์ สุทธศัิกด์ิ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. นันทเชษฐ์ หนูมาน้อย บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สมพรต โพธิ์ทอง บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. คมสันต์ ศรีค า บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สมชาย พรมป้อม บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สาคร พรหมจารีย์ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต.  สุรินทร์ วงศ์จ าปา บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ธนพฒัน์ สุขโข บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. จ ารอง สวนหนองแวง บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สุทธนิันท์ สุตะนา บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สิทธพิร ภริมจติรผ่อง บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. พรีะพฒัน์ ศรีชัยแสง บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. บุญผล เตชะสิทธิ์ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สมโภชน์ ขวญัเมือง บก.น.5 สน.บางนา
จ.ส.ต. ชาตรี เอี่ยมวบิูลย์ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. เสถยีร แป้นแกว้ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สุนทร จนิเต๋ง บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ส าเริง ทับทองดี บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ชาญชัย เพช็รคง บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต.หญิง ณัฐปภสัร อทิธพิฒิุนันท์ บก.น.5 สน.บางนา
พ.ต.ต. สมโมท แสงสวสัด์ิ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.อ. เด่น ก างา บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. สุดใจ ธวชักลุชน บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท.หญิง พชัมน แสงพรม บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท.หญิง สมศรี สุทธธิรรม บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ต. ประเวทย์ เชียงทอง บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ศรายทุธ จ าปา บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต.หญิง พรพไิล ปานศิลา บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. จ ารัส นุชวงษ์ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สมพร ภกัวงษ์ทอง บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สมยศ จนัโท บก.น.5 สน.บางนา
พ.ต.อ. ชัยฤทธิ์ ศรีวารีรัตน์ บก.น.5 สน.บางนา
พ.ต.ท. อาชวนิ  บุญธรรมเจริญ บก.น.5 สน.บางนา



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. สายชล หงษ์สุวรรณ์ บก.น.5 สน.บางนา
พ.ต.ท. ศักดิพฒัน์ พลิคามินทร์ บก.น.5 สน.บางนา
  พ.ต.ต. ยทุธศิลป์ การินทร์ บก.น.5 สน.บางนา
 พ.ต.ต. วลัลภ  จ าเนียรสวสัด์ิ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.อ. ภครพล ใจจริง บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.อ. ชัยวรัิตน์ ชาติสันติกลุ บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท. ณัฐธนนท์  นับงามธนเศรษฐ์ บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท. วรวทิย์ มีค า บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท.  ณัฐวฒิุ พาณิชยก์ลุ บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท.หญิง พมิพน์ิภา  ลัคนาจนัทโชติ บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท. ชรัส มีล้ า บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท. ทัพพเ์ทพ ตังคะสุวรรณโณ บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท. บุญหลาย ชัยทิพย์ บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท. ไพบูลย์ มาลา บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท. ธติิ อนันตริยกลุ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. อทุัย ศรีแนน บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. เรืองศักด์ิ หนุตระณี บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท. ธงชัย พดุสีเสน บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท. สุนทร ชูช่วย บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท.  ธนวรรธน์  วรพฒัน์รัชฎากลุ บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท. กฤษณะวฒัน์ นนทะสร บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท.หญิง นิยดา ตรีครุธพนัธ์ บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท. ชาญชัย โพธิ์พมิล บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท.  บัณฑิต มีทอง บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท. จกัรี อนิศวร บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต.หญิง ภทัราวรรณ ก าลังยิ่ง บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต.หญิง เพญ็พรรณ ชาติชวนชม บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท. จริวฒัน์   โชติวรรณวฒัน์ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. นิติวฒัน์ มาป้อง บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. วพิสั งามเอน บก.น.5 สน.บางนา
 ร.ต.ท. ภมูิวฒันา ฤทธิ์ทอง บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สมประสงค์ ชมภเูพช็ร บก.น.5 สน.บางนา
พ.ต.ท. ภาสกร รัตนปนัดดา บก.น.5 สน.บางนา
พ.ต.ต. ปรัชญา บุญยนื บก.น.5 สน.บางนา
พ.ต.ต. อภโิชค ขนบดี บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.อ. สมใจ รอดยงั บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ วงค์สิงห์ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.อ. ภาคย์ ภาคพชิเจริญ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. วฑูิรย์ ไชยฮะนิจ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. อ านาท ค าแทน บก.น.5 สน.บางนา



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. พทิักษ์ มีจติร์ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ณัฐวฒัน์ ทารักษ์ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ภรีวชิ โภคมงคลยศ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ชนะ ปฏแิพทย์ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. สมชาย พราหมนัส บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สมพล ภญิโญสโมสร บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. มนู เอี่ยมยิ้ม บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สุทธพิงษ์ กศุล บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ครองธรรม ดวงดารา บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. เทวนิทร์ ปานศรีแกว้ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สุพล มะลาพมิพ์ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. จริาวฒิุ ประสิทธิ์ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. พฒันไชย ทุง่เยน็ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ภริูวจัน์ พษิณุ บก.น.5 สน.บางนา
จ.ส.ต. รุ่งเรือง ไศลบาท บก.น.5 สน.บางนา
จ.ส.ต. ต่อศักด์ิ บุญชู บก.น.5 สน.บางนา
จ.ส.ต. เศรษฐชัย ค ามี บก.น.5 สน.บางนา
พ.ต.ท. ภฤศ ฉายวฒันะ บก.น.5 สน.บางนา
พ.ต.ท. ทศพล อ าไพพพิฒัน์กลุ บก.น.5 สน.บางนา
พ.ต.ท. วริศร์ สอนแกว้ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.อ. มนตรี บุญโสภา บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.อ. มาโนช ต่วนชะเอม บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ประยรู ศาลาสุข บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. สุริยา พรมค าภา บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. อดุม เสมียนอ่ า บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. เกรียงไกร บุตรมาลา บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. วรเดช บุญยวงชยาภา บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ค าสอน ไมสุวรรณ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. สงกราน ไกรดีงาม บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. สมพศิ เพช็รักษ์ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ณวฤทธิ์ แสงตา บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. สรกฤช ชุมหล่อ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ทิณรัตน์ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ทรงยทุธ แสงแกว้ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. สามารถ อยู่แยม้ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. สุดใจ ศรีถาวร บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ต. สมโรจน์ เขยีวภกัดี บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ไพบูลย์ มาลา บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ฉลอง เกตุแกว้ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ต. วรกร อยู่เยน็ บก.น.5 สน.บางนา



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. กฤตเมธ ยอดปัน บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ท. ชัยวฌัณ์ เอกชาติ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ต. วนัชาติ เจริญผล บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ต. มนูญ ลอดชอง บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ต. ประกาศ อิ้งทม บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. เชิดศักด์ิ วรรณทอง บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. อทิธพินัธ์ แสงเกตุ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ เขม็เวยีง บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ชัยณรงค์ ไร่เหนือ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ยิ่งยอด อนันตสุข บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ธนกร จนีน่วม บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สมศักด์ิ คงพรหม บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สมศักด์ิ เทวฤทธิ์ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. มนัส ทองหะรา บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ณัฐพงศ์ สิทธเิมธารักษ์ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. วรีะ เกาไศยนันท์ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. เรืองฤทธิ์ สงขข์าว บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. เดวจัน์ ใจบุญ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. เสถยีร ชิณวงศ์ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. วฑูิรย์ แสงส่อง บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ชัยยา เกตุแกว้ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สาโรจน์ จลุเนียม บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สมยงค์ ทาณรงค์ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. มนตรี อตุส่าห์ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สุรเทพ ชูคันหอม บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สันติ ฉนุกล่ิน บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ธนโชติ วฒุธญัปรีดา บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ศักย์ วเิศษคร้อ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ณัฐกติต์ิ เจริญภริูอนันต์ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. ศราวธุ สิทธสุิข บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. เสกสรรค์ วงศ์พฒิุ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. เลิศพรหม พรมเลิศ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. สุเนตร เภาพาน บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต.หญิง พวงผกา จติต์สงวน บก.น.5 สน.บางนา
ส.ต.อ. วนัชนะ ด้วงชนะ บก.น.5 สน.บางนา
ส.ต.อ. คริษฐ์กลุธร ภมูิชัยโชติ บก.น.5 สน.บางนา
ส.ต.ต. มนตรี ศรีกรมราช บก.น.5 สน.บางนา
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ สาคุณ บก.น.5 สน.บางนา
ส.ต.ต. ชาญชัย ครองยทุธ บก.น.5 สน.บางนา
ส.ต.ต. ประวทิย์ ผดุงเวยีง บก.น.5 สน.บางนา



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ยทุธศิลป์ สิงหจ์ าเริญ บก.น.5 สน.บางนา
ส.ต.ต. ยทุธนา คล้ายแกว้ บก.น.5 สน.บางนา
ส.ต.ต. วรวฒิุ สกนุินนท์ บก.น.5 สน.บางนา
ร.ต.ต. สมบัติ เกตุแกว้ บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. วพิสั งามเถื่อน บก.น.5 สน.บางนา
ด.ต. พทิักษ์ วรมูล บก.น.5 สน.บางนา
พ.ต.อ. สุพชัร พึง่พวง บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
พ.ต.ท. ดิลก ร่ืนเนตร บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
พ.ต.ท. เจดิเกษม ศิริโชติ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
พ.ต.ท. มนต์เสก ตระกลูพานิชย์ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ งามลาภ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
พ.ต.ต. วษิณุวฒัน์ ภรูะหงษ์ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
พ.ต.ต. สวสัด์ิ ม่วงไหมทอง บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
พ.ต.ต. บริบูรณ์ เติมประยรู บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
พ.ต.ต. นพรัตน์ จงเชิดชูตระกลู บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
พ.ต.ต. สยมภู กลุจติติสิโรดม บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.อ. สุระกาน ต่วนต้นตระกลู บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.อ. วจิยั ปานเงิน บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.อ. ไมตรี จนัทร์สุข บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.อ. ตระกลู แกว้แหวน บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.อ. ชยพล บัวคล่ี บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.อ. ณัฏฐ์ดนัย กลมคุรุภาวฒุน์ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.อ. บ าดพญ็ นามฉวี บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.อ. สนอง หดัค า บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.อ. สุเมธ สาลี บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.อ. ยงยทุธ รัศมี บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.อ. วโิรจน์ หมัน่ดี บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.ท. สมบัติ ทรัพยดี์ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.ท. ชลันธร ขจรธรีสกลุ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.ท. พงศ์เลิศ กติติชัยชูพงศ์ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.ท. วชิัย ฉนัทกจิ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.ท. สนัน่ แกว้ทองค า บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.ท. มานิตย์ บัวศรี บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.ท. ประยรู ตามสงวน บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.ท. เทวลิ กล่ินคง บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.ท. สาคร บุญศรี บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.ต. ประสงค์ งามสอาด บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. ศุภสิน สืบสนอง บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. โรจนวฒัน์ สมศรี บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. ฤกษ์ พมิพก์ลาง บก.น.5 กก.สส.บก.น.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. เอด ภริูพนัธ์ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. ทรงกลด กล่ินศรีสุข บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. พงษ์ชนก ทุง่โพธิ์ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. ลงกรณ์ พมิพพ์งษ์ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. สังวร ล้ิมรส บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. ชัยยง พนัลา บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. พรีะชาติ พวงศรี บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. แดน เหมือนดี บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. ชุมพร ธรีะพชื บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. อ านวย มาลาตี บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. สมบัติ สองธานี บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. นิเวช เหลาเกิ้มหุง่ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. มาโนช รูปสวย บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. กฤษ ล้ีเกษร บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ด.ต. สุกฤษฎ์ อปุัญ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
จ.ส.ต. อรรถพล ช านาญปืน บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
จ.ส.ต. อายทุธ เป้าทอง บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
จ.ส.ต. ชัยนรินทร์ พมิพาพรศุภสิน บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
จ.ส.ต. ธรีศักด์ิ ม่วงช้อย บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ส.ต.อ. สงัด พลศิริ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ส.ต.อ. พสุิทธิ์ ยอดสวสัด์ิ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ส.ต.อ. ศักด์ิชัย ดิษฐประเสริฐ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ส.ต.อ. รวโีรจน์ สุทธโิพธิ์ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ส.ต.อ. อาคม แพรกม่วง บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ส.ต.ต. ประภสัร์ ยะสะนพ บก.น.5 กก.สส.บก.น.5
ร.ต.ท. พชิญ์ ภาคพชิเจริญ บก.น.5 สน.วดัพระยาไกร
พ.ต.อ. ชุมพร กาญจนรัตน์ บก.น.6 บก.น.6
พ.ต.อ. บรรลือศักด์ิ ขลิบเงิน บก.น.6 บก.น.6
พ.ต.อ. สินมนูญ์ พทุธกิลุ บก.น.6 บก.น.6
พ.ต.อ. เสนิต ส าราญส ารวจกจิ บก.น.6 บก.น.6
พ.ต.อ. ชยตุ มารยาทตร์ บก.น.6 บก.น.6
พ.ต.อ. พพิฒัน์ บุญเพช็ร์ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
พ.ต.ท. อชันัย เสามณี บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
พ.ต.ท. ยทุธนา บรรจงปรุ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
พ.ต.ท. ธติิ พนัธส์วสัด์ิ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
พ.ต.ต. พงษ์ธวชั คงเสือ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
พ.ต.ต. เสฏฐวฒิุ  จติปลอดโปร่ง บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
พ.ต.ต. กงัศชาติ  ลาชโรจน์ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
พ.ต.ต. พนม ผุยหนองโพธิ์ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ร.ต.ท. เชวง สังขสิ์งห์ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ชวฉตัร สกลุวตัร์ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ร.ต.ท. สุรัตน์ ยอดศรี บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ร.ต.ท. ธนู ลีลอย บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ร.ต.ต. มงคล เสือเพช็ร์ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ร.ต.ท. หญิง ศิริพร บุญประเสริฐ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
 ร.ต.ต. ปฏวิติั ไฝ่จติร บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
 ร.ต.ต. นฤทธิ์ ชลสิทธวิงษา บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ร.ต.ท. หญิง พรรณพร ปกครอง บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ร.ต.ท.หญิง ดิษนีย์ แป้นไม้ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ร.ต.อ. วฒิุชัย วงศ์คูณ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ กนัยิ่ง บก.น.6 สน.บางรัก
จ.ส.ต. มนตรี บุญมาก บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. ประเสริฐ พนัสาง บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ธรีะพล โตแยม้ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. นิคม นามบุตร บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ด.ต. วนัชัย พานเทียน บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.อ.หญิง ภาวณีิ เกล้ียงแกว้ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ส.ต.อ.หญิง ศิริลักษณ์ งามชมภู บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ส.ต.อ.หญิง นุชจารี เรือนกน้ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ด.ต. ประสาร เกยเมือง บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ร.ต.ท.หญิง วรกญัญา คงมุณี ศฝร.บช.น. บช.น.
ส.ต.อ. อภนิันท์ สุพรหมอนิทร์ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ส.ต.อ.หญิง สินาภรณ์ งานดี บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ส.ต.อ.หญิง วภิาวี วรรณสอน บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ร.ต.ต. ณัฐวฒิุ หมัดยะลาน บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ร.ต.ท. ธนกฤต ธรีานุวตัน์ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ร.ต.ท. พรชัย เกดิกรรณ์ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ร.ต.ท. ปฐมพงษ์ ธนะพชืน์ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
จ.ส.ต. นครินทร์ โพธิ์เยน็ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.อ. ธนเสฏฐ์ ภริมยเ์อี่ยม บก.น.6 สน.ยานนาวา
พ.ต.ท. ชรินทร์ ถนัดหนังสือ บก.น.6 สน.ยานนาวา
พ.ต.ท. ทวปี สุทธิ บก.น.6 สน.ยานนาวา
พ.ต.ท. ณธพีฒัน์ จรัิฐวรโชติ บก.น.6 สน.ยานนาวา
พ.ต.ท. สัญชัย มาตรค าจนัทร์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
พ.ต.ท. ธรรศพงศ์ พฒันกติติสกลุ บก.น.6 สน.ยานนาวา
พ.ต.ท. เอกอมัรินทร์ ทองสงค์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
พ.ต.ต. ทรงศักด์ิ เศษฤทธิ์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
พ.ต.ต. ณัฐ มนัส บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.อ. วรัษฐา วฑุฒิรักษ์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.อ. ฉตัรชัย พรชวลิตหรัิญ บก.น.6 สน.ยานนาวา
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. ณรงค์ชัย สุวรรณโชติ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.อ. กริช แกว้ประดิษฐ์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. รัฐวรุิฬห์ จนัทสุบรรณ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. วฒันา สวสัด์ิมงคล บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ พมิมานนท์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. คนึง คุ้มพะเนียด บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. ธรีะเดช เพชรศิริ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. ศุภชัย สงวนสิทธิ์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. ธงชัย จวนเจริญ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. สัจจา ศรีรักษา บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. โสภณ เวชรังสี บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. คมกริช สารมะโน บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. อดุลย์ กล่ินศรีสุข บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. สมจติร ประไพศิลป์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. สุขอนันต์ สุนทรียต์ระกลู บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. กติติพงษ์ ตาลออ่น บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. อทุัย ทองมาก บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. ธญัภเูศรษฐ์ วงศ์อามาตย์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. พบิูลย์ รุ่งเรืองกจิพฒันา บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. บุญโชค อบอุ่น บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. สมควร กององักาบ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. สมยศ บุญณะแกว้ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. ณัฐพล เฉลิมนพกลุ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ พุม่พวง บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต. พทิยา จริตไทย บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต. สมถวลิ ไสลจกัร์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต. จ ารัส นาคสุวรรณ์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต. ประเสริฐ แสงสวา่ง บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต. วโิรจน์ จนัทร์ผ่อง บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต. ปราโมทย์ พุม่ขจร บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต. อดิศักด์ิ คงคา บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต.(หญิง) อรวรรณ เกดิพลูผล บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต.(หญิง) อนงค์ แสงวชัรมรกต บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต. บรรจง สรวยสวสัด์ิ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. วรวฒิุ เมธวีรรณกลุ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. ธรีภทัร์ คงทอง บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. สมนึก ภูป่ระภา บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. นครินทร์ สมศรี บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ส าราญ มูลมณี บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. อฏัฐวฒิุ แป้นจนัทร์ บก.น.6 สน.ยานนาวา



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. กอ้งเกยีรติ คงนันทะ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. กฤตญชญ์ อนิตุ้ย บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ยงยทุธ รักษาจติต์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ประกอบ พุม่มาก บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ประเสริฐ วงษ์จรูญ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. วนัชัย บริบาล บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. อนุสรณ์ กลับบาง บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. วสูิตร จนัทร์เม้า บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. พทัธพล โพธิ์ศรี บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ชูชีพ ถิ่นสอน บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ฐิติวชัร์ เกษศรีรัตน์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. มานพ หาญชนะ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. อรุุพงศ์ ไทยช านิ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. วฒิุภมูิ เบญจมาศ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. สมชาย จ าปาเงิน บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ประจกัร์ อนิธริถ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ประจกัษ์ โฉมใส บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. เตชสิทธิ์ มานักฆอ้ง บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. คมชาญ คล้ายปาน บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. วชิัย บรรลือทรัพย์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. พศิฐชศักด์ิ ประดับมุข บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. สมัย ภมูี บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. มะณีย์ แกน่กระโทก บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. อดุลย์ แกว้เหมือน บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. เจษฎา อภสิิทธิ์ศักด์ิ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. พศิาล พงษ์ศิยานุวฒัน์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. สมชาย ธรรมเกษร บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ไพศาล สาครธนมงคล บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ชูเสกข์ เดชผดุง บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ประยงค์ บวบทอง บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. สมพร อน้ชดชาย บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ศรุต พึง่เจริญ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. สกล สดไสย บก.น.6 สน.ยานนาวา
จ.ส.ต. เอกชัย พศันุวงศ์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ส.ต.อ. ชาญวทิย์ บัวม่วง บก.น.6 สน.ยานนาวา
ส.ต.ต. ปัญญา ค าราบ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ส.ต.ต. ธานี ญาติโสม บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. ส าราญ หงษ์ศิริ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. สัจจา ก าเนิดศิริ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ บุญอยู่ บก.น.6 สน.ยานนาวา
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ประทีป สุภาพวรรณ์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. สุริยนต์ ไทยประยรู บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. สมชาย ดีพาชู บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. พร เวยีงชนก บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. วโิรจน์ สงสัยเกตุ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ไตรทศ มนัส บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. สุพณิ ขนัโอฬาร บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. พรีะพฒัน์ ใจแกว้ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ชาตรี พฤกสนันท์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ฉตัรชัย เสาแกว้ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. สมพงษ์ สุขนิยม บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. กฤษณะ เพง็ประพฒัน์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ปราโมทย์ ผลนาเงิน บก.น.6 สน.ยานนาวา
จ.ส.ต. สุบิน อรทัย บก.น.6 สน.ยานนาวา
จ.ส.ต. จริศักด์ิ อาสวา่ง บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท.(หญิง) ประภา ไพโรจน์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต. บรรเลง มังคละไชยา บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต. ชัยณรงค์ สอนชอุ่ม บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต. สุรพล ปล้ืมประดิษฐ์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต. นิคม แสวงเจริญ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. สิทธชิัย ม่วงมี บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. ปรีชา สุขประเสริฐ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ยทุธพงศ์ ศรีแจม่ใส บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. มนูญ จติรเพยีรบุญ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ณัฐพล ฉ่ ามา บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. วชิัย กองวงั บก.น.6 สน.ยานนาวา
พ.ต.ท. นพล สุขบุญคง บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. เกษียร นิม่กลัด บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. นที อนิถา บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต. ทรงศักด์ิ โยธาทูล บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. วรรณชัย กจิการ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. อทิธพิล อน้เขยีว บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท.(หญิง) วลิาวลัย์ ใจรักษ์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
พ.ต.ท. คมสัน เลขาวจิติร บก.น.6 สน.ยานนาวา
พ.ต.ท. สุทธวิฒิุ เตียวสนุก บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.อ. วญิญวชัร์ ใจสวา่ง บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. ชุติเดช เจริญวงศ์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. โกวทิ พาหะมาก บก.น.6 สน.ยานนาวา
จ.ส.ต. เอกชัย เกษกลุ บก.น.6 สน.ยานนาวา
จ.ส.ต. อ านาจ จนัทร์พฒิุ บก.น.6 สน.ยานนาวา
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ร.ต.อ. อดิศักด์ิ แกว้วงษา บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ปรือทอง บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. สุชาทิตย์ เพิม่กสิกรรม บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ทักษิณ ศรีสุมัง บก.น.6 สน.ยานนาวา
จ.ส.ต. จกัริน พรหมบุตร บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ฐณัฏพชร พรสุวศิิษฏ์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. ธรียทุธ ยวดขนุทด บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ นากสุก บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ปริญญา วงัประชุม บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. อนุชิต ใจกล้า บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ธนวฒัน์ วงศ์แปลง บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. รัชพล เหลากลม บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. วงการ เนาวสู์งเนิน บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.อ. ชวโรจน์ กล้าหาญ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. วศินุ เดียวสุรินทร์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. ทรงโปรด เทียมวงศ์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. สุพรหม สมกล้า บก.น.6 สน.ยานนาวา
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ พขินุทด บก.น.6 สน.ยานนาวา
พ.ต.อ. ภพธร จติต์หมัน่ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
พ.ต.ท. วสิิทธิ์ สายบัวทอง บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
พ.ต.ท. บัณทิต ถ้ าชัยมงคล บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. ธนกร ไชยเลิศ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. พงษ์พนัธ์ โพธวิฒัน์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ต. วชิาญ โสมศรี บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ต. ปรัชญา มุง่เกดิ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ต. ประภาศ เศษโถ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ต. ชูชาติ สิทธปิระสาท บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ต. สมศักด์ิ พรหมโชติ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. ขวญัชัย ทิพยเ์นตร์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. พเิชษ พยคัภาพ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ส.ต.ต. ธรียทุธ โพธิ์ศรี บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ส.ต.อ. พรีะพล มีวฒันา บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. สุชาติ ดาวขนุทด บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
จ.ส.ต. อนนท์ สุขส าราญ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ส.ต.ต. วรีวฒัน์ ประเสริฐสิน บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ส.ต.ต. จกัรกริช ล้มลุก บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. บุญเหลือ หมือ่สิทธิ์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. ส าเนียง เทีย่งอารมณ์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. ส าเริง แกน่นาค า บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. ทรงพล ภูเ่กดิ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
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ด.ต. อดุม รอดน้อย บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
จ.ส.ต. สุทธดิล ประทุมมา บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. พพิฒัน์ ค ามุงคุล บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. ยทุธพล โชติสิตานันท์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. อคัรชัย โพธิ์ศรี บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
จ.ส.ต. เทพเทวนั พรมจรรย์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ส.ต.อ. วรีนาท เทียมดวงแข บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. สายนัต์ กองรัตน์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ เนียขนุทด บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. สุพรรณ สวาทสุข บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. ธร์ี เกษมสิทธโิชค บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ส.ต.อ. บัณทิต มโนขนัธ์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ต. บรรเจดิ ปานแดง บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. ณัฐพร บัวคล่ี บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. นรกจิ ดาราวชิัย บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ต. สุเทพ บริบูรณ์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. มารุธ ชื่นอารมณ์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ต. ทองพนู ออ่นเกษ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
พ.ต.ท. วรพล วสุธนะชัย บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.อ. ภชูิชย์ น้ าเพช็ร บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. สุทัศน์ มังคลากลุ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. สวสัด์ิ พุม่หรัิญ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ อนิทรพจน์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. วสันต์ ทาดวงตา บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ต. ด ารง พลีบัตร บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ต. ก าพล รุ่งพราน บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. เสถยีร ปากพลีนอก บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. เสวย ไกรเกตุ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. ปรีดิวฒัน์ แยม้จนัทร์ฉาย บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. ส ารวม แกว้ยงกฎ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. อนุสรณ์ ยดึวงษ์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. ไชยยงค์ จนัทนงค์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. ธนากร ชูเกยีรติสกลุ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. นิติกานต์ หมืน่ไธสง บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. บุญเอก ทองคุ่ย บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. พยงุ แกว้บ่อ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. มานะ วงศ์ประสเริฐ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. ชาติวฒิุ คุ้มทอง บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. วโิรชน์ พนัมา บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ต. บุญเจดิ จุ้ยเจริญ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
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ด.ต. ไว ไผ่งาม บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. สมหมาย วงษ์นาค บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. เชิด ฤกษ์มงคล บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. จกัรกฤษณ์ ศรีกงพาน บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. อริยพงษ์ เชิดสันเทียะ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. ววิตัน์ชัย เกษีสังข์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
พ.ต.อ. วรีะ เอื้อกลาง บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. ฉลอง สาเกทอง บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. ปราโมทย์ สาลี บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. ไสว โพธิ์ศรี บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. หาญ เขยีวมณี บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. สุรชัย ทองสาลี บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. นิติพงษ์ บัวทอง บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
พ.ต.ท. นิธกิร จนัสิน บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ต. สุดสาคร ดารารัตน์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. สุวทิย์ ทิวทอง บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. พสุกานต์ มหาบัวชฎา บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. สุทธสัินฑ์ ศรีขจร บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. วสันต์ นิตยใ์หม่ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. สานิตย์ อนิเทียน บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.อ. พรชัย โรจนวภิาต บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ พงษ์สมบูรณ์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
พ.ต.ท. ธนาวฒิุ ประเสริฐนู บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. สิทธเิดช สุวรรณเทพ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. บุญชู เพญ็ศรี บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. สุรพงษ์ วงศ์ศรีเทพ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.อ. วริินทร เศรษฐะ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ สันตยานนท์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. ธนวรรธน์ พรหมทา บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต.หญิง พชิามญช์ ดาวสง่า บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
พ.ต.ต. นันทพล ด านิล บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.อ. นนทพนัธ์ สุวรรณศรี บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. ศุภโชค ภผูาคุณ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ด.ต. เฉลิมพล ทองน้อย บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
จ.ส.ต. ธเนศ คชประดิษฐ์ บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.ท. สุทธโิชติ แดงค า บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
พ.ต.อ. พทิยา พทุธานุ บก.น.6 สน.บางรัก
พ.ต.อ. ประสิทธิ์ กนักา บก.น.6 สน.บางรัก
พ.ต.ท. สุรพล ล้วนประเสริฐ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.อ. วศิาล ใจศิริ บก.น.6 สน.บางรัก
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ณภทัร เกษนาค บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ณัฏฐ์ธพิงศ์  สีดา บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. วรีะวฒัน์ ค าหา บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ค าผายจนัทร์ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ไพโรจน์  สุวรรณมณี บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ชาญณรงค์  กนัยิ่ง บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. จรียทุธ  ตุ่นป่า บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. นิมิตร  จรรยาลักษณ์ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ  บุตรคาม บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. เสกสิน  สีมาพลกลุ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท.หญิง ศรีสกลุ เธยีรประดิษฐ์ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท.หญิง ชญาณิศา กรีติชาญเดชา บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. พฒันชัย โรจนวภิาต บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. รณชัย จนีสิน บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท.หญิง วชิญาพร เทีย่งธรรม บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. สุระพงค์ ไชยเวช บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ธนเดช  นิภารักศ์ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท.หญิง วลัดาภรณ์  ศักด์ิศรี บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ดิลกภทัร กงัประโคน บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. วรัิตน์ เชื้อกสิการ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ยบุล บก.น.6 สน.บางรัก
ส.ต.ต. วฒันานุกลู โพธิ์พรม บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ยอดไฟอนิทร์ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. โชค คงสมบัติ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. สมพงษ์ เงินประสม บก.น.6 สน.บางรัก
พ.ต.ท. กมัปนาท เศรษฐ์ฤทธกิลุ บก.น.6 สน.บางรัก
พ.ต.ท. สมภพ  เชาวเ์พชรไพโรจน์ บก.น.6 สน.บางรัก
พ.ต.ท. สมชาย  วงศ์พนูสุข บก.น.6 สน.บางรัก
พ.ต.ท. เดโช สมศรีธนาเดช บก.น.6 สน.บางรัก
พ.ต.ต.  สิโณทัย  ลิลิตธรรม บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.อ. สรรชัย  ใจหมัน้ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.อ. สมชาย  ธนะเจริญขวญั บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.อ. อนุพงศ์ ยะพมิสิน บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ประเสริฐ  บัวแกว้ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. พรเจต ชุ่มชื่นดี บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. โกเมน สุคันธสุวรรณ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ศาสตรา  สีเขม็ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ตระกลู เผ่าดี บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. จกัรี  นารีผล บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท.  สุริยา ศรีเมือง บก.น.6 สน.บางรัก
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ชยตุพล สารจนัทึก บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ปริญญา ใสยิ่ง บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ธนน คุณสมบัติ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท.  โกวทิ  สุขส าราญ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. สมเจตน์  นามวงษ์ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. วศิรุต  พฐิิภทัรพงศ์ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. สมชาย เลิศกติติกลุโยธนิ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. แมน ยกยอ่ง บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ประพฒัน์ วอ่งวารี บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. สมทรัพย์ ป้อมมณี บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. กมล บุญมาเจริญ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. เจริญ จนัทร์ทิพย์ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ทอง เลิศสกลุ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. อ านวย ศิริ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ธรีเวทย์ คชหรัิญ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. เสถยีร พชืทองหลาง บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. บุญน า ทองอร่าม บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. จ าลอง วงษ์ศรี บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. พทิักษ์ จนัทรา บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. บุษบา เอี่ยมรัมย์ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ณัฏฐภทัร์ อู่ขลิบ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ แจม่แจง้ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. คนิต แกว้มณี บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ต. วชัรพฒัน์ สิทธจิริโชติ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ต. สมชาย กระแสร์มิตร บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ต. พรมมี แสนเลิศ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ต. คมสัน บุญเพช็ร์ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ต. ถวลิ ยิ้มถนอม บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ต. มงคล รัตน์พทิักษ์ธาดา บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. มาโนช เรืองเนาวรัตน์ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ปิยะวฒัน์ บุญรัตนานนต์ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. สมบัติ วายบุุตร์ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. นิคม เมืองภงูา บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ชัชวาล สมสุข บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ธนิตศักด์ิ โรจน์ปิติรักษ์ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. สนิทชัย สิงหค์าร บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. จารุต ปรกสันเทียะ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. มาโนช วชัระเสวี บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. องอาจ ลีสุขสาม บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ธเนตร เฮ้าจตุัรัส บก.น.6 สน.บางรัก
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ด.ต. ธนกฤต ยทุธเสน บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ไกรสีห์ กมุารจนัทร์ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. สุเมธ เปีย่มสิน บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ยทุธชาติ จนัดาหาร บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. เศรษฐพสั ธเนษฐ์ภคัศพง บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. แขวง วงษ์อนิอยู่ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ส ารวย ออ่นผา บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. เลียน ประสานตรี บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. นิยม กนันะเรศ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. มีศิลป์ ศิลาขาว บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. มานะ ค าคนซ่ือ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ชัชชัย บัวรอด บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. สืบศักด์ิ ศักดิประเสริฐ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. วรีวชิญ์ ศศิศรีวฒัน์ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. สยามรัฐ พมิพรมมา บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. จรัิฏฐ์ วงษ์ววิงษ์ บก.น.6 สน.บางรัก
จ.ส.ต. คูณ สายเนตร บก.น.6 สน.บางรัก
จ.ส.ต. ปรีชา เจนใจ บก.น.6 สน.บางรัก
จ.ส.ต. สุชาติ แสนค าวนิิจ บก.น.6 สน.บางรัก
ส.ต.อ. ธรีพงษ์ กล้าลอด บก.น.6 สน.บางรัก
ส.ต.อ.  ชยางกรู  พลนงค์ บก.น.6 สน.บางรัก
ส.ต.อ.  วรีะยทุธ  กรคณที บก.น.6 สน.บางรัก
ส.ต.อ.  พศวตั  เอื้อกจิสุวรรณ บก.น.6 สน.บางรัก
ส.ต.ต.  สัณหพงษ์  จนัทร์สด บก.น.6 สน.บางรัก
ส.ต.ต.  สุทัศน์  รอดเพชร บก.น.6 สน.บางรัก
พ.ต.ท. นิติวฒัน์ แสนส่ิง บก.น.6 สน.บางรัก
พ.ต.ต. สรรัชฎก์ ศรีปุณยาภคุิปต์ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.อ. ประกอบ อนิทร์เกตุ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.อ. ทองอนิทร์ มนตรี บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ต. บัญชา ปิยะศักด์ิสกลุ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ต. อรรถพงษ์ วงสวาห์ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. พจิติร ศิริจรรยา บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. บ ารุง บัวม่วง บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. สุวฒัน์ บุญลือ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ต. ชวน ญาณปัญญา บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. กฤต อภปิาลกลุ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ต. ช านาญ ฮวบสมบูรณ์ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ต. อดิศักด์ิ ทับทอง บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. สวสัด์ิ จนัทะบาล บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. สุรศักด์ิ แสงตระการ บก.น.6 สน.บางรัก
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ด.ต. สุรชัย สุวรรณรังษี บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. อาทิตย์ ค้อมทอง บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. อทิธพิทัธ์ บุญกอ่น บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ธนาดุล แกว้สายทอง บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ชุติพนธ์ เขยีวดีศักด์ิ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. บัญญัติ หมืน่สบู่ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ภกัดี มาธโนปจยั บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. จ านง เกษรชื่น บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ณัฏฐ์ชัย เสนาะเสียง บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. เดชา ทับประทุม บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. สกภณ วรรณเกตุ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. สุทธ์ บุญค ามูล บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต.(ญ) กลุภสัสร์สรณ์ นิลวรรณ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. เชวงศักด์ิ พงษ์บรรณิสสร บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. สุทธโิรจน์ เจริญพรธรรมา บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. พฒิุสรรค์ สัญจรโคกสูง บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. สมบูรณ์ สมทางดี บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. นฤดล พลรักษา บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. มีชัย สดไธสง บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. วทิิตย์ สีแสนหา้ว บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. สุวทิ จนิาพร บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. พศิิษฐ์ สะอาดเอี่ยม บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. มานพ ศิลาโชติ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. พษิณุ จนัทรกลู บก.น.6 สน.บางรัก
พ.ต.ท. จริกฤต จารุนภทัร์ บก.น.6 สน.บางรัก
พ.ต.ท. วทิวสั บูรณะ บก.น.6 สน.บางรัก
พ.ต.ท. สาธติ สอนชา บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ประเสริฐ บัวแกว้ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ชิณณวรรธน์ ศรีทอง บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. นักรบ ประสพสุข บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. นิมิตร จรรยาลักษณ์ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ทรงพล วอทอง บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ต. บุญเชิด สวยดี บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ต. จกัรพนัธุ์ โพธกิลุ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. ธวชัไชย พานทอง บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. อานัน วอทอง บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. อาคม ประพนัธ์ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ท. สุวทิย์ พยบันพ บก.น.6 สน.บางรัก
ร.ต.ต. สุวริาช สุ่มเนตร บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. กติติชนม์ วงศ์ษา บก.น.6 สน.บางรัก
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ด.ต. จรัิฐฎ์ วงษ์ววิงษ์ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ดิลกภทัร์ กงัประโคน บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ทิวานนท์ โมราชาติ บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. ศุภกฤต ล้ิมลิขติอกัษร บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. มนตรี สังขะไชย บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. วสันต์ บูห้ลง บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต.หญิง ธริีศรา บุญรุ่ง บก.น.6 สน.บางรัก
จ.ส.ต. วรัิตน์ ดวงใจ บก.น.6 สน.บางรัก
ส.ต.อ. ประเทศ ช่อล าเจยีก บก.น.6 สน.บางรัก
ส.ต.อ. กรีฑาพงษ์ ศรีจ าปา บก.น.6 สน.บางรัก
ส.ต.อ.หญิง ฉตัรธริกา ธอินิโต ผบ.หมู ่อก.บช.น. ช่วยราชการ สน.บางรัก
ด.ต. พสิิษฐ์ จงึภทัรนิษฐ์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. สหวฒัน์ แสนสุด บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. นิพล หล้ามณี บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. นิคม อนิอุ่นโชติ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ณงค์ศักด์ิ เทพจนัทร์ตา บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ทัชปภณ นาราพงศธร บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ชรินทร์ แสงนุม่ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. พลวฒัน์ ชอบผล บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. สมศักด์ิ ศรีสง่า บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ต. เลิศชนะ อบกล่ิน บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ยศพล อนิทรวฒัน์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
พ.ต.ท. สุรชัย ปล้ืมจติต์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. นิพนธ์ พรรณรัตน์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. มณเฑียร บุญมีประเสริฐ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. หญิง สุภสัสรา ออ่นจนิลี บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ธรีะ หลงสมบูรณ์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ปัญญา ปรีชากจิ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. หญิง ทวพีร อนันต์มหพงศ์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. สุชาติ ฟกันิกรณ์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. สมพล ค านวณ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. นพพล ค าประสาร บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. วฒิุชัย วุ่นน้อย บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. คเณศ มานะศิลป์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. นที ทองบ้านบ่อ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. สันติพงษ์ เรืองศรี บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. นพพล พแุค บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. ปิติชัย เกดิไพโรจน์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. พงษ์พนัธ์ เจยีมศิริ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ต. บุญทัน ราชู บก.น.6 สน.ปทุมวนั
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ด.ต. วรีะเดช อาศัยป่า บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ปราการ สายเชื้อ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. กฤษณ์ วฒันกจิ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. บรรเจดิ ราชกจิ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
จ.ส.ต. นาวา นาคชัย บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. อมร โนนมะหงิ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. บุญเลิศ คงสูงเนิน บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. อเุทน พนิิจลึก บก.น.6 สน.ปทุมวนั
จ.ส.ต. มานะ คิดชนะ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. สกล ปานะโปย บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. วรีะศักด์ิ สุทธศัิกด์ิ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. มานิต สีสวย บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. จนิดา น้อยทิม บก.น.6 สน.ปทุมวนั
พ.ต.ท. สมชาติ ขนับุรี บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. มนตรี สมุทรสาร บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. วษิณุ บุญสิต บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ไพฑูรย์ ทองจนี บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ณรงกฤต สุนทรสุข บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ไพบูลย์ สอโส บก.น.6 สน.ปทุมวนั
พ.ต.ท. อาทิตย์ ซ้ิมเจริญ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
พ.ต.ท. ภเูมศ อั๊งสุวรรณกลู บก.น.6 สน.ปทุมวนั
พ.ต.ท. บุญฤทธิ์ เสียงใส บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ประพนัธ์ พณิพงษ์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. โสรชาติ ดาวเรือง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
พ.ต.ท. ณรงกรณ์ ขนัจนัทร์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ประสาน จ าปาสา บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ประณต วรรณสมบูรณ์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ เพญ็สิริ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. มหรรณพ จนัทร์ดี บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ภญิโญ หวานคง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ประยทุธ ขนัทะจ านงค์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. อธวิตัน์ อนิทรสุนทร บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ต. ธรีทัศน์ กาญจนอนันต์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ชออ้น หงษ์ทอง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ชาติชาย ศักด์ิสิทธิ์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.อ. อนิศร อดุต๊ิบ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ฐิติพงศ์ ไพราม บก.น.6 สน.ปทุมวนั
จ.ส.ต. นิพนธ์ เนยไธสง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. คณาวฒิุ ศรัทธาคลัง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. สันติสุข ขนุทองไทย บก.น.6 สน.ปทุมวนั
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ส.ต.ต. วศินเชาว์ ข าทับทิม บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ธญัอมร หนูนารถ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. สิทธชิัย อนิท า บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. สุราช ลอมไธสง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. สมาน บ่อชล บก.น.6 สน.ปทุมวนั
พ.ต.ต. อภชินฌาณ ครามสูงเนิน บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. พชิณุพงษ์ กมลภพ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. อคัรพงษ์ เสมอศรี บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ประสงค์ นารี บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. ธนญชัย กนุันท์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
จ.ส.ต. ณัฐพล สิงหอ์่ า บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ภเูดชา เชื่อมัน่ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ประสพ สร้อยจติร บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.อ. จรันต์ โพธกิระสังข์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ธงชัย ขวญัด ารงค์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
พ.ต.ท. จกัรกริศน์ โฉสูงเนิน บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. สายนัต์ ใฝ่จติ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. อภศัิกด์ิ นนทภา บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. เอกภพ สังขสี์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. วรีศักด์ิ สิทธเิจริญ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.อ. ภริูทัต ไทยถาวร บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. อ านาจ โสมณวฒัน์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. เฉลิม ธรรมปรีชา บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. สุพจน์ ศรีอาจ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. อนุสรณ์ ผาสุก บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. วเิลิศ ศรีสา บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ปรีดา สมภาร บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ต. ศราวฒิุ เจริญยศ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. ธนาคาร อว้นหนิกอง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ธรีศักด์ิ สิงหเ์รือง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ต. ร้อย บุญมาก บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. สุวฒัน์ ชาวสระใคร บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ศิมรักษ์ เครือทอง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. คณาวทิย์ รสหอม บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ส าเริง นิม่นวล บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. สมโชค ด าคง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. จติร ปรางค์จนัทร์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ไมตรี ธมิา บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ ไหมด้วง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. หญิง อรุณศรี โชติพนัธ์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
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ร.ต.ต. ทวปี ไผ่งาม บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. เรวตัร งามสง่า บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ชัชวาล เกษามา บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. ธรีนัย ทองไหม บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. เสน่ห์ กล่ินประทุม บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. เสถยีร ศรนารายณ์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ตรีทศ ทรัพยท์ิม บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. เสนีย์ สุขสมัคร์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. นิพนธ์ ทิมาภรณ์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. สุชิน เสง่ียมวงษ์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. นิคม บัวดก บก.น.6 สน.ปทุมวนั
พ.ต.ท. ดลชัย ปิน่ปัก บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. สุริชัย เปมะภญิญ์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. สุระเดช แกว้แดง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ ธรรมปรีชา บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ แจง้สวา่งศรี บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. สมนึก ผังกระโทก บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ประทีป เหมือนเงิน บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.อ. สุเจต บุญคง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. นิพนธ์ แสงศรี บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.อ. สรคม อาจบ ารุง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. มนัสชัย วชิิตเชื้อ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. ณัฐนพงษ์ ธโินชัย บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ค านวลศรี บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. ณัฐชนน เขยีวพุม่พวง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ทรงพล วอทอง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.อ. ตระกานต์ เอมอิ่มธรรม บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.อ. จ านง ปานนนท์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. อดิศร ศรีอนิทร์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ต. วโิรจน์ ผ่องสุคนธ์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
พ.ต.อ. จารุต ศรุตยาพร บก.น.6 สน.ปทุมวนั
พ.ต.อ. จกัริน พนัธท์อง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
จ.ส.ต. ชัยพชิิต ออ่นปลา บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. เกรียงศักด์ิ หอมจนัทร์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. สหทัย วงษ์คะสุ่ม บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. นริส เพชรสิม บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ชนินทร์ แกว้เกตุศรี บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ธรีพล คิเหง็ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
พ.ต.ท. สุริยเมศศ์ ภกัดีววิฒัน์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ พทุธยิาวฒัน์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. ชนินทร ง่วนสน บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. พชิัย ค าพธุ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.ต. ขจรศักด์ิ พมิพแ์น่น บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ประยรู ปัญญา บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. พศิน หลาวทอง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
พ.ต.ท. สันติชัย หนูทอง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. สน มีฉวี บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท.หญิง วไิลวรรณ ทองค าชุม บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ปรีดา ศรีบุญเรือง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. ทองหล่อ นามบุตร บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. สรธญั          สุวรรณเรืองศรี บก.น.6 สน.ปทุมวนั
พ.ต.ท. เจริญสิทธิ์ จงอทิธิ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. สมคิด น้อยวเิศษ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. สกลวชิญ์ เทพมา บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ต. บัญญัติ ณะวงษ์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท.หญิง บุญยิ่ง หุน่ทอง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ประชุม ต้ังพมิาย บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. เกษม แจม่จ ารัส บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. วเิชียร กลุผ้ึง บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. สุมลรัตน์ ศรีอนิทร์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ส.ต.อ. เจษฎา บริบูรณ์ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ต.หญิง ธนิสสรา ศุภวรรณ์ บก.น.6 บก.อคฝ.ช่วยสน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ยทุธนา หงษาค า บก.น.6 ดส.ช่วยสน.ปทุมวนั
ด.ต. ณรงค์ โสมวงศ์ศรีกลุ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. อธิธิร ประเสริฐศักด์ิ บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ด.ต. วนัชัย ล่องเจริญ บก.น.7 สน.ปทุมวนั
ร.ต.อ. เดชณรงค์ รุ่งรัตนรังสี บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต.หญิง เสาวลักษณ์ สืบสอาด บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. สุธรรม บุญเลิศกลุ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. รังสรรค์  ชาติโยธนิ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ต. จกัรพนัธ์ สิทธไิพศาลกลุ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. สวน เพชรกนักิ่ม บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ต. พงษ์ฉวี แกว้ศรีจนัทร์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต.หญิง ชลรัฐดา เพชรกนักิ่ม บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. กจิติพล สีแพน บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.อ. กติิภมูิ เอกสิงหชัย บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. วริะชาติ บุญทองสังข์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. นรากร เพิม่พศิาล บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท. สมพงษ์ ธลุารัตน์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.อ. อธจิติ คงปัญญา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
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ร.ต.ท. ศักด์ิสยาม จติวสุิทธิ์ศรี บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ปรัชญา บุปผาวลัย์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. โยธี เสริมสุขต่อ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ต.หญิง วนัทนา ปักษา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. เรวตั รักษาเวยีง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. สมาน ไชยสา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ณัฎฐ์ ประดับพงศ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. เวยีงแกว้ สุภาการณ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท. อนุชาติ วภิาดาพสุิทธิ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. กรณ์แกว้ จติตรีเหมิ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. เกยีรติบดินทร์ วงศ์งาม บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ธนัตนันท์ เหล่าอารีรัตน์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. กววีฒัน์ อภวิาท บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ธรีพฒัน์ นิศาภากร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. ด ารงศักด์ิ ทิพยสิ์งห์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ต. ประกอบ สุทธสิะอาด บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.อ. สุทิน ยุ่นสมาน บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ต. ขวญัชัย ตันติวชัระกลุ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.อ. นพพร สัมพนัธแ์พ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
จ.ส.ต,หญิง สายใจ อริยศิริอาภา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท. ปรมะ ร่วมสุข บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ต. ประเสริฐ เป็ดทอง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. ราชศักด์ิ ออ่นตา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. ประยรู มิตรเจริญ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.อ. กมเลศ พลูสุขโข บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ณพวชัร์ สุขอจัจะสกลุ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. วราวฒิุ นิยมทรัพย์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. วนัชัย สายจะโปะ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท. สุธศัิกด์ิ บุญญเจตน์พงษ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. พนัสบดี ทิพวนั บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.อ. ชัยวงศ์ ทองน้อย บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.อ. ทองพนู โพธิ์นาค บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. สมศักด์ิ ประมวลทรัพย์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. ธวชัชัย แสงลาน บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. พรชัย วริิยะกจิสุนทร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ต. สมชาย พลอยสัมฤทธิ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. นิยม ไชยธงรัตน์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ประทีป พรหมไหม บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. ภาสกร บูรณ์เจริญ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
จ.สต. สุทัศน์ อบภริมย์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ยติุวชิญ์ พทุธาธร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. ธรีะเดช วเิศษสิงห์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท. ยงยทุธ รักสัตย์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. อภธิร บุญอนิทร์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. วรพจน์ บุญพนิิจ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. สุชาติ จนีศรีคง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. ชิโนทัย จนัทฤทธิ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. มนัส พรมลี บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. ธงชัย ขะมาลา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ประจวบ ปานเกดิ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. บุญเฮียง บุษบง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. คงเดช ดาวเรือง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. วชิาญ หาญชนะ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
จ.ส.ต. วรรณศักด์ิ กา้นจกัร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.อ. เด่น บุญอยู่ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. วชัรินทร์ สอนใจ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ธานีสูตร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. สิทธชิัย คงเพช็ร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ส.ต.ต. อนุสิทธิ์ แขมน้อย บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ส.ต.ต. อกุฤษณ์ ร่มร่ืน บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท. ภษูิณธร ยี่ภู่ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. อมร ไขเ่พชร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ส.ต.ต. สุรทิน หมอไทย บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ส.ต.อ. ศราวฒิุ จลุมานะ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.อ. มงคลวตัร ไตรฟืน้ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. บัณฑิต พนัธย์ิ่งยก บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ พายรูยาตร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. นพดล กลยาณีย์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. ไฉน บัวจ ารัส บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. วรีภทัร สมสุข บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. ราเชล นาคพรหมมินทร์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. ลิขติ นารินทร์รักษ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. สุริยนัต์ ไชยงาม บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. สุนทร คุ้มสวสัด์ิ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. สุขสรรค์ สิงหาทอง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. พรศักด์ิ ทุมสงคราม บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท. พพิฒัน์ บุญพทิักษ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. จรัส ไชยชนะ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. มานะ พพิฒัน์จารุกลุ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. มงคล วเิทหะ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
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ร.ต.ต. องักรู จรัสเมธาวทิย์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. สวาย ลาวลัย์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ธนกฤต วฒิุมโนจนิดา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ส.ต.อ. วรีพล พัว้พนัธ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ แสนโภคทรัพย์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ธวชัชัย กล่ินเกลา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. พหล บุญปู่ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ต. สถติ ดวงมาลา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ศิริ งามประดิษฐ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ต. โอภาส บัวเผ่ือน บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.อ. อดิศักด์ิ บุญประจกัษ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ภษูิต พงษ์เสือ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. วษิณุ อบกล่ิน บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ส.ต.อ. กติติกรณ์ ตัจฉพนัธ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. อสิราธรณ์ ผูกทอง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. สุวฒัน์ อั๋นประเสริฐ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. ศรศักด์ิ ขยนัดี บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ต. มารุต ใจเปรม บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. บรรจง สินธเุดช บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. ยทุธนา แสงทววีรรณ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.อ. อบุล คงวงศ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ธนาการณ์ นิตยแ์สวง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. วรรณลภย์ ศรีแพง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. วรัิตน์ พรเลิศพงศ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ธวชัชัย ต้ังมัน่ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. ฒวฒัน์ชัย เรืองเนตร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. ธเนศ ทวะชาลี บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ต. อริยธ์ชั อธสุิรียม์าศ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท. พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.อ. หาญชัย สิทธธินังกรู บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ด.ต. สมปอง ทองแยม้ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท. สาธติ มิตรรัก บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.ท. ปกาศิต สอดจนัทร์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.ท. ธรีะพล โสมโสพนิ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.ต. เดชฤทธิ์รัชต์ยศ คหชนม์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.ต. วชิาญ กล่ินบุบผา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.อ. ธวชัชัย เวยีนสวา่ง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.อ. แทน ไชยแสง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.อ. ชูศักด์ิ จนัทมาลา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.อ. คณิต สุธรรมฤทธ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ศุภมิตร ตุ่นนิม่ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. ไชยยนัต์ เหล็กสูงเนิน บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. ชนนาถ ใสยิ่ง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. วรพล เอี่ยมอ าพร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. ไพโรจน์ คล่องแคล่ว บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. นิรุต มณีพนัธ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. อนุรักษ์ ศรีสอาด บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ต. เอกปวี มีคง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. บุญส่ง วงษ์ประยรู บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. สมยศ ชุมพาลี บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. เขตร เสนียบ์ุญมาก บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. วชัรินทร์ สายกระสุน บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. สมหมาย แสนผ่องจบั บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. สุชาติ มนัสววีาณิชย์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ต. วนัชัย กอสนาน บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ต. พทัยา ศรีสุทธาวทิย์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ต. สุนทร วงษ์นิล บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ต. ธงชัย พุม่มะระ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ต. พลยทุธ ธวชัสุภา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ประกอบ เอบิอิ่ม บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ชยตุพล รังกาแกม บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ณภทัร แสงเดือน บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ธวชัชัย สิงหค์ า บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. พฒิุพงศ์ ต้ังพฒันพนัธุ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. สมพงษ์ สัมปชัญยะสถติย์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ธนดล รุ่งสุข บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ทวี ศรีโกศักด์ิ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. นราเศรษฐ์ วทิยจรัสฤทธิ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ภทัรพงศ์ แจง้ไพร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. วรีะพนัธ์ ตุ้งประโคน บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. วมิาน สุขสด บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ทะนงศักด์ิ พลูจวง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ชาติ บางศรี บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. วชิาญ คงพษิ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. วฒิุชัย มูลสาร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. สุรพล เกตวงษา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ปัญญา ล าภา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. แสวง สะอาดพร้อม บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. สุกฤษฎิ์ ธาตรีพทิักษ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
จ.ส.ต. ปรัชญา อาระลา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. อดุร ดวงแกว้ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
จ.ส.ต. พรประสิทธิ์ ธญัญารักษ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
จ.ส.ต. กติติพงษ์ เพชระ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ส.ต.อ. เฉลิมพล จนัทร์สุข บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ส.ต.อ. สุทิน มาลาวาสน์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ ท าไธสง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ส.ต.อ. สุวทิย์ ทรัพยป์ระเสริฐ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ส.ต.ต. กติติกร ภคู าศักด์ิ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ส.ต.ต. ธรีพงศ์ ธงศรี บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.ท. อภวิชัร์  ไชยศรีสุทธิ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.ต. อาณัติ อรรคสาร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.อ. พชัระ รัตนประเสริฐ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.อ. ธวชัชัย ผิวผ่อง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.อ. สมพงษ์ บุตรรัตน์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ หนิเธาว์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ แสงวนัทอง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. ประจกัษ์ อรุณศรี บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. คณิต ภูป่ระดิษฐ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. ประสาน เลาหเวชรานันท์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ต. สุทธิ ลัทธลัิกขณา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. สวสัด์ิ สุขกมล บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. ทัศนา เปล้ืองเจริญ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. ฉลาด ค าหวาน บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. พนิิจ ปลอดโปร่ง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ต. จอม ดงกนัจา่ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. นิติ ฉตัระเนตร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. มาโนช คงบุญ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. วนิัย ถิ่นวงษ์แพง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. สุวรรณ พรหมวงษ์ซ้าย บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ชลอ อน้อมร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ชัชวาล ทานา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ค ารณ เจยีมตน บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ชูเกยีรติ อฎิฐกรพนัธ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ภวูนัย ศิลลา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ชัยยเวทย์ พงษ์ภทัรสกร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. นพพร ผาริโน บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. อภสิิทธิ์ กนัเมล์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. อรัญธรรม ไฝทอง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
จ.ส.ต. ภมุพงศ์ วไิล บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.อ. วาชรัตน์ มูลวงษ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
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พ.ต.ท. ฉฐัภมูิ ทะละวงศ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.ท. ธานัท นวลโสภาภณ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. บุญเลิศ ขจรศักด์ิชัย บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. วศิรุต นาควเิชตร์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ นาคแกว้ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.อ. พงษ์นรินทร์ อนันตชาติ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.ท.(ญ) จติติมา ธงไชย บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. สมภพ ทัพทอง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. ไกรเลิศ ภหูรัิญประเสริฐ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. สุวรรณ พงษ์พมิาย บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. ถาวร เฉง่ไล่ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.อ. ภชัชภณ สุประดิษฐ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.ท. ธนัยวตั ชวาฤทธิ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท.(ญ) อภชิญา ปานพรม บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. สมดี ตุ่ยสีมา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. กนัตพฒัน์ ประเศรษฐ์สุต บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.อ. วฤทธิ์ กายรูวฒัน์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.ท. ชาตรี เชื้ออภยั บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.ท. จริพฒัน์ พรหมสิทธกิาร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.ต. กติติ แกว้ทินกร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.อ. กติติเมธ สาคุณ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ต. เฉลิมชัย สุติบุตร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ต. ยศวฒัน์ เอี่ยวภเูกต็ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. จโิรจ ทิมน้อย บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย สงวนรัตน์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. วรัิตน์ เตียะเพชร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ชิตวร อนิโต บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ประวทิย์ บุญฤทธิ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. กติติพงษ์ วฒิุสวา่ง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. วนิัย อริยศิริอาภา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. อตุส่าห์ หล้าขวา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. นิเทพ เอี่ยมรัตนโยธนิ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ผัน ศรีสังข์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. นิมิต แววน า บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
จ.ส.ต. นครินทร์ โพธิ์เยน็ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ส.ต.อ. พศิิษฐ์ ศรีสง่าพงศ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.ท.(ญ) ธนารัศ อนิทรพรหม บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. วชิัย ใจดี บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต.(ญ) ดารารัตน์ อนิรอด บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
จ.ส.ต. นิคม พลัละดี บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
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พ.ต.อ. ศักดา ดามาพงศ์ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
นาย ทินวตัร ช าชาวนา บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ด.ต. ชลอ อน้อมร บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
พ.ต.อ. ชุมพล ชาญชนะโยธนิ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
พ.ต.อ. สุริยา จ านงโชค บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
พ.ต.ท. มานิตย์ ทองขาว บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
พ.ต.ท. ภากร สมุทรคีรี บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
พ.ต.ท. วฒิุชัย สุคนธวทิ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
พ.ต.ท. สมเกษม จารักษ์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
พ.ต.ท. ประสพโชค เอี่ยมพนิิจ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
พ.ต.ท. ทัตเทพ เลิศลักษณ์มีพนัธุ์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
พ.ต.ท. นพรุจ จติมัน่ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
พ.ต.ต. เอกรินทร์ อปุเวช บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.อ. สมพร อทุัยวรรณ์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.อ. พเิชษฐ์ พรหมแกว้ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.อ. พทิักษ์ กรรณรัตน์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. เลิศชาย ผือลองชัย บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. ภานุพงศ์ สีหามาตย์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. ธนภาค ประเสริฐสม บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. ธวชัชัย สินธวาชีวะ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. อานนท์ ไทรด้วง บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. วนิิตย์ จนัทร์บูรณ์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. ทวปี แสงมณี บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. ภาณุวฒัน์ ด้วงบ้านยาง บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. วสิิทธิ์ ลัทธศักด์ิศิริ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. สนิท ฟองอนิทร์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. ธ ารงค์ บุศยพรรณ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. ชลอ เชาวลิตร บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. อนันต์ พมิานแมน บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. ปรีชา โพธิ์มี บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. ประภาส ครุธนาค บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท.หญิง พนันี เครือทิม บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. สุบรร เทียนใส บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. ยทุธพล ยาวโนนลาว บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. พบิูลย์ พงศ์พสุิทธกิลุ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. ขจรเดช ปทุมชาติ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. ณิชพล ผิวข า บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. สมชาย คงจนิดา บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ต. อนุศักด์ิ ค านวนสินธุ์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ต. มานะ สังขป์้อม บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ภมูิ นรฉนัท์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ต. สนิท สอดสี บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ต. อฏัฐวฒัน์ คุนาริยานุภากลู บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ต. จรัญ วงค์บัวเจริญ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. สุรศักด์ิ โพธิ์ศรี บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. วฑุฒิเกรียง คงธนเฉลิมพร บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ศักรินทร์ ประยรูรัตน์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. เสกสรรค์ สุมาลยก์นัต์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. วโิรจน์ แกว้ประเสริฐ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. วโิรจน์ ทองปัน้ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. สมชัย สายแสง บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ภวูชิญ์ วเิศษสา บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. อสิระ วบิรรณ์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ปราโมทย์ เภาตะกู บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ทองพทิักษ์ ออกรรัมย์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต.หญิง อมัพร สารปารัง บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. จริกติต์ิ เพชรล้ า บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ทศพร เขมะรัตน์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ณัฐพงษ์ จนัทร์ถอด บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. สุรัตน์ บุญทอง บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ธญัพสิิษฐ์ บัวลอย บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ชัยชนะ ดอกไธสง บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. สุทิน เสมอโชค บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ทิวา สุขแสน บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. นิพนธ์ ยามจนี บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ประสิทธิ์ ละอองเภา บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ธนิสร อนุกลู บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. สุรพงศ์ พทุธลา บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. สมคิด งาเฉลา บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ศรายทุธ บุณรังศรี บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ธรีกร มุขมณี บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ชัยวฒัน์ มัน่พรม บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. กมัพล วณิกสัมบัน บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ปณิธิ วงศ์ใหญ่ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. สุดใจ ทะสูญ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ชาญชัย สถติยช์นม์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ทนุธรรม หวงัจิ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ก าธร จนัทร์ฉนวน บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. สมเกยีรติ สุทธนินท์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. ทรงยศ ทัดฝัน บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ค ารณ แกว้เขตการณ์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. วทิยา ฉลวย บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
จ.ส.ต. เนติเชษฐ์ นนท์ตา บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
จ.ส.ต. สังเวยีน บุญพา บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
จ.ส.ต. สุรชัย อนิทร์ค าน้อย บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
จ.ส.ต. เฉลิมพงศ์ ทองบ่อ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
จ.ส.ต. บุญส่ง ดงปารีย์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
จ.ส.ต. ดุสิต สุวรรณศรี บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
จ.ส.ต. ศุภโชค แกน่สุข บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
จ.ส.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ปัญญางาม บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ส.ต.อ. เกรียงศักด์ิ วริิยาวทุธ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ส.ต.อ. ชิงชัย สุขปานเจริญ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ส.ต.ต. คเชนทร์ กระดุมผล บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ส.ต.ต. รักเกยีรต์ิ มาละวรรณ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ส.ต.ต. ศิริชัย นามจมุจงั บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ส.ต.ต. ทรงพล อ าพนัธ์ บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ส.ต.ต. พรมศิลป์ บรรดร บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ส.ต.ต. อศิรา กมล บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ด.ต. สวสัด์ิ ปันชุน บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
พ.ต.ท. กฤชณัท เหล่ากอ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. กฤษณพงศ์ จนัต๊ะวงศ์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.อ. ก าพล กล่ันกสิกรณ์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. กจิพชิัย ใจวงศ์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
พ.ต.ท. กติติ แสงศิริวฒิุ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. กติติเดช สรรเสริญ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. กติติภพ อารีย์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. กติิพงษ์ สารีวงษ์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. กศุล มะปะโม บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. โกศล จยัสิทธิ์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. ไกรวชิญ์ สมัญญา บก.น.6 สน.พระราชวงั
พ.ต.ท. โฆษิต บุญทวี บก.น.6 สน.พระราชวงั
พ.ต.ท. จรัส ภูพ่กุก์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. จะเด็ด กองขมิน้ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. จกัราวธุ นิลเนตร บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.อ. จ ารัส เร่ิมศรี บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. เจริญ ภกัดี บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. เฉลิมพล ยะลา บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. เฉลิมวชิญ์ จนัทสังข์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ชนัญญู แสงทวี บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ต. ชยกร มณีใส บก.น.6 สน.พระราชวงั
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ส.ต.ต. ชัชวาล ท าไธสง บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ชัยพฤกษ์ ชุ่มชื่น บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.อ. ชัยยพล สันต์ิธญัญาโชค บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ชาตรี กลมพนัธ์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. ช านาญ จนัทรกลุ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. ชิติสรรค์ ไกรนรา บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. ไชยา ศุขศิริ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ณภทัร โยธะสรเดช บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ณรงค์ สุคนธมาศ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ณรงค์ ชูแช่ม บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ณรงค์ ก ามา บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.อ. ณัฐชพงศ์ นิลจนัทร์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. ณัฐพร บรรลือโชคชัย บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. เด่นชัย เอกจนี บก.น.6 สน.พระราชวงั
จ.ส.ต. ต่อศักด์ิ บัวเล็ก บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.อ. ทรงพล นิม่ไพบูลย์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ธงชัย ศรีสม บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.อ. ธนสิทธิ์ สุรดิษฐกลุ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ธนัท ผดุงสิน บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ธวชัชัย หอมชื่น บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ธวชัชัย เกื้อเกตุถิ่นกงหรา บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ต. ธานี คารวานนท์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ต. ธรีะ ฮะสูน บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ต. นนทวฒิุ ไทยเขยีว บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. นพดล ชัยสิทธิ์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. นรนิติ โมงขนุทด บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. นรากร สร้อยสุขาพาพนัธ์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
จ.ส.ต. นิติราช สุรัตน์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ต. นิรันดร์ ดีสวสัด์ิ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ต. นิรันดร์ อนิทร์ชู บก.น.6 สน.พระราชวงั
พ.ต.ต. นิรันดร์ เขม้ประเสริฐ บก.น.6 สน.พระราชวงั
จ.ส.ต. นิวฒัน์ ศรีเวยีง บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. บรรทูร อมรเวช บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. บรรเทา ชุ่มปล่ัง บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. บัลลังก์ แต้มทอง บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. บุรินทร์ กะปิตถา บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. เบญจพล พรด าเนินสวสัด์ิ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.อ. ประกติ ฮาประโคน บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ประยทุธ สีเสน บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ประสงค์ มาค าสาย บก.น.6 สน.พระราชวงั
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ร.ต.ท. ประสาท นนทลักษณ์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ประเสริฐ มัฆวมิาลย์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. ประเสริฐ หอกลาง บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. ปรัชญา ต๊ะสุ บก.น.6 สน.พระราชวงั
จ.ส.ต. ปรัญญา คงทรัพย์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. ปริญญา เนตรบรรจง บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ปัณณ์ณภทัร อนิทมาต บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. ปิยภมูิ ทองยอ้ย บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.อ. ปิยะพงษ์ สิริจรรยาธรรม บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ไผ่ รังษีสาคร บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. พงศธร ปังศรีวงษ์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ แสงหา้ว บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. พลภทัร จนิารักข์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
จ.ส.ต. พศิน ศรีศรัทธา บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ต. พสิษฐ์ ฐิติสุรไพศาล บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. เพชร น้อยสงวน บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ คัชมา บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ต. ภกัดี แนบเนียร บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ภาณุพงศ์ ศรีจนัทร์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ภานุวฒัน์ ไชยประทุม บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ต. ภาวตั ศิลปศร บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.อ. มนตรี เล้าสมบูรณ์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. มนตรี ค าขาว บก.น.6 สน.พระราชวงั
นาง มลิ ฤกษ์สุนทรี บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ยทุธเกยีรติ แสงกิ่ง บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.อ. ยทุธนา กงัพทิักษ์กลุ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. รังสรรค์ ลมกิ่ง บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. รุ่งอรุณ ใจแสน บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. รุตินันท์ สัตยาชัย บก.น.6 สน.พระราชวงั
พ.ต.ต. วรปรัชญ์ วฑุฒิรักษ์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
จ.ส.ต. วรวฒิุ ลักขณา บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. วรศักด์ิ ศิริทรัพยจ์นันท์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. วริศ ศิริสนธวิรรธน บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. วชัระ ศรีสวสัด์ิ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ต. วลัลภ สิงหม์นัส บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. วพิลูพงศ์ โพธารส บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. วริะ แกว้วเิชียร บก.น.6 สน.พระราชวงั
พ.ต.ต. วโิรจน์ คล้ายใจตรง บก.น.6 สน.พระราชวงั
จ.ส.ต. วรีะยทุธ ทิพเนตร บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. ไวพจน์ ตุ้ยแกว้ บก.น.6 สน.พระราชวงั



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ศยาม ครึมสูงเนิน บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. ศักดา คล่องแคล่ว บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ศรีละบุตร บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ต. ศิริชัย แสงแกว้ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ศิริพงษ์ แผงไธสง บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. ศิวะนันท์ ชื่นเกษร บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. ศุภรัตน์ นิรภยั บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ต. สถาพร รพธีนเกยีรติ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. สมควร สีชุมแสง บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. สมชาย ลาภสาร บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. สมชาย มัน่ศรีจนัทร์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
จ.ส.ต. สมบูรณ์ ราชโคตร บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.อ. สมพงษ์ ทัดเศษ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. สมพร พนัวงศ์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. สรรเพชร พะยติั บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. สิทธชิัย ทองบุญ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. สุชิน สุกกล่ า บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.อ. สุทธศัิกด์ิ พอดี บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. สุนิดา หอมหวลดี บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. สุภกจิ เขื่อนเชียงสา บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. สุเมธ นาคสีหมอก บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. สุรพงษ์ ศรีตะบุตร บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.อ. สุวรรณ วริิยจติประเสริฐ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ ใคร่นุน่นา บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ งามสง่า บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. อนันต์ หอมหวลดี บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. อนุวฒัน์ แกว้เชื้อ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. อภชิาต เล่ียมวริิยะกลุ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. อภเิชษฐ อายคุง บก.น.6 สน.พระราชวงั
พ.ต.ท. อภวิฒัน์ ชินภมูิวสนะ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. อมรรัตน์ โกษฐเพชร บก.น.6 สน.พระราชวงั
พ.ต.อ. อลงกรณ์ สดคมข า บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. อาคม ซอรักษ์ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ต. อ านาจ เต๊กอวยพร บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. อ านาจ ปาระมีศรี บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. อ านาจ กองเวนิ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ส.ต.ต. อดุมศักด์ิ มุละศิวะ บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. เอกรัตน์ ศรีนุติวศิน บก.น.6 สน.พระราชวงั
ด.ต. ภทัรพงศ์ อนิทชิต บก.น.6 สน.พระราชวงั
ร.ต.ท. เทวนิทร์ พกิลุทอง บก.น.6 สน.พระราชวงั



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. พษิณุ บุษยวทิย์ บก.น.6 ฝอ.งานศูนยร์วมขา่ว
ร.ต.ท. วทิยา โชติชุ่ม บก.น.6 ฝอ.งานศูนยร์วมขา่ว
ร.ต.ท. สมวาด สุวรรณค า บก.น.6 ฝอ.งานศูนยร์วมขา่ว
ร.ต.ท. ประจกัร์ แสนจุ่มจนัทร์ บก.น.6 ฝอ.งานศูนยร์วมขา่ว
ร.ต.ต. ภทัรศักด์ิ ภคูรองตา บก.น.6 ฝอ.งานศูนยร์วมขา่ว
ร.ต.ต. ติณณภพ บริบูรณ์ บก.น.6 ฝอ.งานศูนยร์วมขา่ว
ด.ต. เด่น ออ่นชมภู บก.น.6 ฝอ.งานศูนยร์วมขา่ว
ด.ต. ภานุวฒัน์ วชิาดี บก.น.6 ฝอ.งานศูนยร์วมขา่ว
ด.ต. พรีพงษ์ อทุังโค บก.น.6 ฝอ.งานศูนยร์วมขา่ว
ด.ต. ประสิทธชิัย สิมดี บก.น.6 ฝอ.งานศูนยร์วมขา่ว
พ.ต.อ. นพสิทธิ์  มิตรภกัดี บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
พ.ต.ท. สาโรจน์ จอกโคกสูง บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
จ.ส.ต. ทรงพล วจิติร บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.ท. ศุภกจิ อมัภาสิริ บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ร.ต.ต. ชุมพล หนูบรรจง บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต.(ญ) สุญาดา เมฆเอี่ยมนภา บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
ด.ต. ศักยศ์รณ์ ศรีสุวรรณ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ส.ต.อ. อดุม ชูเมือง บก.น.6 ฝอ.บก.น.6
พ.ต.ท. ธนะสิทธิ์ ปานศรี บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
พ.ต.ท. บุรี ศรีหล้า บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
พ.ต.ท. ศาสตรา ออ่นรัศมี บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
พ.ต.ท. ธงชนะ หาญกติติกาญจนา บก.น.2 ฝอ.บก.น.2
พ.ต.ท. เฉลิมพล จมุปูอา บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
พ.ต.ท. ยทุธนา จาตุรัตน์ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
พ.ต.ท. อฬุาร ชินอกัษร บก.น.7 ฝอ.บก.น.7
พ.ต.ท. สุรวทิย์ โยนจอหอ บก.น.3 สน.ล าหนิ
ร.ต.อ. ชนทัช เฉลาประโคน บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.อ. ฉตัรชัย ภกัดีสักด์ิศรี บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.ท. กษิดิศ รัตกลู บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.ท. กติติพล เสมเจริญ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.ท. ขจร คันทะสอน บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.ท. สิทธชิัย วเิชียรสาร บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.ท. สมบัติ อนิทะแสน บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.ท. นพพล ยะโสธร บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.อ. ธนวฒัน์ กมลธรรม บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.อ. ยทุธนา รัตแพทย์ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.อ. พรีะพฒัน์ ประทุมทา บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.อ. กรณ์ มาสูงเนิน บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.ท. ณภพล นวลศรี บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.ท. ฉฐัวฒัน์ สิริเบญจศักด์ิ บก.น.8 กลุ่มงานสอบสวน.บก.น.8



บก. กก./สน./สภ.
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ร.ต.ท. จกัริน นามมนตรี บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.ท. ปิยะ อนิทโชติ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.อ. อศัวนิ จติรสวสัด์ิ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.อ. ธนศักด์ิ ปราสาททอง บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
ร.ต.อ. พรชัย สุขเจริญ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.ท. ฉตัรชัย เหมวลัิย บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ สุขสุมิตร บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. เพญ็ก าจร ศรีศุภสุพรรณ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. บรรจง สมก าดัด บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. ทวศัีกด์ิ นาเมืองรัก บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. ดุสิต ดิษสวรรค์ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. ฐานุพงศ์ พทิักษ์อนันต์ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. ก าพล ล้อมวงษ์ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. จงเจริญ สิริพทิักษ์เดช บก.น.6 สน.บางรัก
ด.ต. แดน ทิศทะษะ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. วฒันวฒัน์ ขนัเงิน บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. สุริยา สินวรณ์ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. ศุภเชฎฐ์ สุดใจ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. สถาพล เกดินอก บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. สมภพ ทองเชื้อ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. จ าเนียน หงษ์ไทย บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. สัมฤทธิ์ กระสังข์ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. อนุชิต ค าชู บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. ประหยดั ขยายศรี บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. ถาวร สุวรรณไพฑูรย์ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. โกวทิย์ สิงหสุ์ข บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. พงษ์ธร สุขเกษม บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. วชิรวศิร์ โถมกระโทก บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
จ.ส.ต. เจตน์ชัย วงัสมบัติ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
จ.ส.ต. พชิิต เรืองงาม บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
จ.ส.ต. ฉตัรชัย บัณฑิต บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
จ.ส.ต. นภดล เสืองามเอี่ยม บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ส.ต.อ. ณรงค์ หลงทอง บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.อ. อษัฎาวธุ ขวญัเมือง บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.ท. ประทวน จอ้ยบ ารุง บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. ชุมพล สินมา บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. ยทุธนัย ด้วงสงค์ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ด.ต. ประวทิย์ มนทสิทธิ์ บก.น.6 กก.สส.บก.น.6
ร.ต.อ. พชัระ รัตนประเสริฐ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย2
ร.ต.ท. รัตนมณี ออ่นเกดิ บก.น.6 สน.ยานนาวา
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ร.ต.ท. เชาวลิต สกลุศักด์ิ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต. ก าพล ชูวงศ์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ ฉมิเชื้อ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. อ านวย เงินนา บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท. ประวทิย์ เหนีย่วพนัธ์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. สมชาย สังขท์อง บก.น.6 สน.ยานนาวา
ด.ต. วเิชียร อนิทนิน บก.น.6 สน.ยานนาวา
พ.ต.ท. ธรณินทร์ ยอดยิ่ง บก.น.6 สน.พลับพลาไชย ๑
ร.ต.ท. พรศักด์ิ ทุมสงคราม บก.น.6 สน.พลับพลาไชย ๑
ด.ต. ชัยวฒัน์ ธงสมบัติ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย ๑
ด.ต. นพรัตน์ จรดล บก.น.6 สน.พลับพลาไชย ๑
ด.ต.หญิง อรนุช พรหมพชัรา บก.น.6 สน.จกัรวรรดิ
พ.ต.อ. ภญิโญ ป้อมสถติย์ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
พ.ต.ท. ชิตชาย ศิริโวหาร บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
พ.ต.ท. ชนะชัย ไชยทอง บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
พ.ต.ท. ประเดิม จติวฒันาภริมย์ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
พ.ต.ท. นรินทร์ สุชาติ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
พ.ต.ท. สุทธพิล แสงบุญ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
พ.ต.ท. กติติศักด์ิ พฤกษ์สุวฒัน์ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
พ.ต.ท. พจนกร กญัจนิะ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
พ.ต.ท. บุญวาทย์ เชื้อเมืองพาน บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
พ.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ จนัจะนะ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.อ. ภมูินทร์ คิสาลัง บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.ต. ทนงค์ อาจคงหาญ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.อ. อมฤทธิ์ วเิศษสิงห์ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.อ. พพิฒัน์ เจริญเดชธนกจิ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.อ. กฤติน กฤตานุกลู บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.อ. วษิณุ ศิริสุขชัยวฒิุ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.ท. ณรงค์กรณ์ ทุมวนั บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.อ. กรกต พยคัฆโยธี บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.อ. ศักดิพฒัน์ ไชยสาร บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.ท. วฒิุ เมืองเงิน บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.ท. สมนึก แสงแกว้ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ไกยสวน บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.ท. กติติ แผ่นหนิ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.ท. ชัยนรินท์ ใจซ่ือกลุ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.ท. สมลักษณ์ แสนสุขทวทีรัพย์ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.ท. บุญน า เพช็รละออ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.ท. ชาญชัย อสัสานนท์ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ร.ต.ท. ส าเริง งามพร้ิง บก.น.7 กก.สส.บก.น.7



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. อทิธพิล อทิธยิาภรณ์ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. รุ่งศักด์ิ พระจนัทร์ทอง บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. เจตน์ ไกรวาส บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. สมนึก ประเวทจติ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. สายชล เสืองาม บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. พสิิษฐ์ สิทธดิ ารงค์ชัย บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. จรัินธนิน เรืองสิทธิ์ภมูน บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
จ.ส.ต. ศาสนกลุ รัตนไพบูลย์ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. วชัรปาน เพยีรผล บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. ดิตถพชัร์ ค้าสม บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. ช านาญ เผ่ือนสุริยา บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. เศรษฐ์พงศ์ วงษ์วอน บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. สุทิน ปัดนา บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. นรินทร์ ศิริปโชติ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. ทินกร เรืองสมบูรณ์ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. ณรงค์ชัย พวงระยา้ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. ธปิไตย คงทัพ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. กติตธร ทองเกิ้น บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. ช านาญ ประเสริฐสังข์ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ส.ต.อ. จตุพล สุกจิจานนท์ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
จ.ส.ต. วทิยา พรหมมาศ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. ถริวสัส์ เกษหอม บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. สายนัห์ กานต์พนิิจพงศ์ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. วเิชียร บัวค า บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. ภมูิพฒัน์ ผินแห บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. วฒิุชัย วงัขนัธ์ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. สุขนัธศั์ก สร้อยสาริกา บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ส.ต.อ. พสัตพล กรสินกลุทิพย์ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. ฤทธิ์เดชา มหสธน บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
จ.ส.ต. ชุมพร ศรีเมือง บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต.(ญ) ณัฏฐ์กฤตา เรืองสิทธิ์ภมูน บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. มณี สุขวฒัน์ บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. สุเชษฐ เพช็รออ่น บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. ชัยวฒิุ ช่วยป้อง บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. วนิิจ ตรีไม้ลาด บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ด.ต. สุจี อรุณดี บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
ส.ต.ท. ภะยุ แสนทอง บก.น.7 กก.สส.บก.น.7
พ.ต.อ. คมสิทธิ์  รังไสย์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. นันทวฒัน์ ศรชัยวฒิุโชติกลุ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. วรีพนัธ์ ไชยนอก บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ฉตัรพงศ์ ภทัรสันติภมูิ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. อดุม ใหญ่ท้วม บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
พ.ต.ท. พนัธศั์กย ์ ขาวงาม บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.อ. ยทุธภมูิ วาแวนิ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
พ.ต.ท. สีหเดช    สระกอบแกว้ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท ณรงค์ยศ  รุ่งแจง้ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ชวลิต   สายเมฆ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. ธนเดช  ลีลาถาวรกลุ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
พ.ต.ท. อธัธย์า   แถบทอง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
พ.ต.ท. เฉลิมเกยีรติ ชมสวน บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
พ.ต.ท.หญิง บ ารุงรัตน์ สีตลาศัย บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. วนัชัย บัวขาว     บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. สุธรรม สุแพง       บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. ฉนัชนก    กดูมา        บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. อานนท์ณัฏฐ์  เขยีวหวาน บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. สมยศ   แกว้มา       บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ชัชวาลย ์ เณรทรัพย ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ไพโรจน์  หมอบอก  บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. สุราษฎร์ นาแป้น บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. สนอง ฉมิกล่อม บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. จรินทร์ จามิกรณ์    บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. สาโรจน์   พวงกล่ิน    บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. พฒันา          ตุกพริก         บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. นคร ดียิ่ง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. วเิชียร  ศรชาติ  บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. ศรีวชิัย วงศ์สมบัติ  บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท.หญิง พฤกษา บุญด าเนิน บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.หญิง  จริวรรณ เทีย่งธรรม บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
พ.ต.ท. จรีะภทัร  พฤฑฒิกลุ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.อ. สมเกยีรติ พานยอ้ย บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. จติุ เหล่าแช่ม เหล่าแช่ม บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. บุญญาธกิาร แสงนิล บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. อเนก ชุมภหูมุด บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. พงษ์เจริญ อนิออ่น บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  พชิารัตน์ สุทมาท บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  สมทรง นามดิลก บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ไพโรจน์ กาลวนัตวานิช บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  บรรลุชัย สิทธมิณี บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  ราเชน   ออ่นยิ่ง      บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ท.  ยศสรัล ประทุมสินธุ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต.  ดะสุก ี ดารากยั บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  สุริชา วาทิน บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. วณิชกร ศักด์ิแสง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. สุธน ธรีพงษกร บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. บัญญัติ ชนะสิทธิ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. ด ารงศักด์ิ แสงเงิน บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
พ.ต.ท. พสิิษฐ์ เทียนเงิน บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
พ.ต.ต. สกล   องิอดุมนุกลู บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
จ.ส.ต. สุริยนัต์ นาถมทอง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  ชโนดม นาคสุวรรณ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  ศิวาวธุ วงศ์สุวรรณ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  จกัรพงษ์ โกฎกลางดอน บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  ศักด์ิสิทธิ์ ไชยชาติ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  ศราวฒิุ สองเมือง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  ศักรินทร์ จติรละเอยีด บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  ด ารงค์ เกดิแกว้ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.หญิง  พวงเพญ็ คงแกว้ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  อนุชา แสงหวา้ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ปราโมทย ์   แสนเรียน    บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  ฉตัรชัย สุขประเสริฐ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  ประวทิย ์ แยม้ผ่อง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต.  พษิณุ นารถพนิิจ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  วชัรา สะราค า บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  วรุฒม์ เปาะทอง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  ธนพงศ์ ภฆูงั บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. เดชา ทัพสงคราม บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  ฉตัรชนะ ชนะพนัธ ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ปัญญา นกแกว้ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  สมบัติ จติรเอื้อ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  พนัแสน วงค์เสน บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  พษิณุ บริบูรณ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  อนุพงศ์ ขาวมรดก บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  เกษม แพงพยุ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. ศรีธาตุ ป้องศิริ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต. ฤทธิ์ธรีะวทิย ์ แน่นอดุร บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต. อาทิตย ์ อ าพนัธท์อง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. ธวชัชัย เส่ียงบุญ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  พณัธศั์กด์ิ ส าเนียงเสนาะ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  เจริญชัย สิงหรัิญเรือง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
จ.ส.ต.  อาคม เพิม่สุข บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.  เอกรินทร์ บานชื่น บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  อรรถสิทธิ์ เศรษฐวบิูลย ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
จ.ส.ต.  สายนัต์ เพชรหวล บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. อนิทร ฝ้ันต๊ะ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  จริยทุธ รักเล่ง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  สุทธพิงศ์ เวฬุวนารักษ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ฉลอง อร่ามพงษ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
จ.ส.ต.  นิรันดร์  เลิศประเสริฐ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
จ.ส.ต.  เชษฐพฒัน์  เกตุแกว้ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
จ.ส.ต.  พลันจติร โอดเวหน บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  กมลเมตรต์ ค าสุข บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  ชนาภทัร ด าชื่น บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  กฤษฎา จนัทร์เชียงมา บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  เฉลิมรัตน์ สีทน บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  ศิลป์ชัย เกตุประกอบ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
จ.ส.ต.  ประเสริฐ ชูสังข ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  เทวนาถ เร่ือศรีจนัทร์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  ธนชัย ทองวชิิต บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  กติติศักด์ิ บุตรนาแพง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  ทิวา กล่ินบัวแกว้ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
จ.ส.ต.  สุธร์ี ปรัชญาภวิฒัน์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. สุรินทร์ เจมิสวสัด์ิ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  ชัยยะ แกว้ชัย บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  อ านาจ บุญเมือง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  บ ารุง บุญมี บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  ประกอบ ตรีเสียน บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  ภทัรว ี ม่วงเมืองแสง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  จ าลอง สิทธกิรรม บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต.หญิง กาญจนา โรหติาจล บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ชิทาติพฒัน์  ค าคง        บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.อ. วชัชระ ละลง       บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. เดชชัย พลตรง   บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. อ าพล    รัตนวนั      บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. พงศทร วมิะลิน บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. รณชัย ยพุาพนิ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ธนวชัน์ เขยีวชุ่ม บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.อ. ดนัย หอมพวงศ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. ประทีป ประสาวะนัง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต.หญิง นัทธมน เรืองฤทธิ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  สุวนิัย แกว้สันเทียะ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
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ด.ต.  พษิณุ จนัทวชิญสุทธิ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  สวราชย ์ แกว้จ าปา บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. นะที พทุธรักษา บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. วชรพล อคัรเศรษฐัง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  ไกรสร   บุญสมปอง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต.หญิง  กานดา โกมลมาลย ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. นิมิตร จนัจรมานิตย ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ทศพร ทองค า    บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  กติิพฒัน์ ธนสินบวรศักด์ิ  บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. บุญเชิด สิงหภ์ริมย ์  บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. ประสงค์ น้อมระว ี บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. ประเสริฐ แท่นกระโทก บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ไกรรงค์  นราภริมยข์วญั บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ชาติ แพเสือ      บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. ชนะกฤช    นิติวทิยากลุ   บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. สุรัตน์ เกตุหอม     บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. ชาญธวชั ลองนิล บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. อธวิฒัน์ แยกโคกสูง  บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. คมสันต์   ราชสมบัติ   บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. สิทธชิัย คุ้มแกว้   บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. จริกติต์ิ แสนน้อย บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. สันติ  จนัทร์ศรี  บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. พษิณุ     บ ารุงหมู ่    บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. วนิัย       ราเชาวดี์      บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. สมมิตร บัวแสง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ส.ต.ต.  อสิระภาพ รักอสิสระ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  วนิิจ ตีไม้ลาด บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ขรรค์ชัย มัณฑการ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. คะนึง นวลสนิท บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  สมควร พงษ์เฉลียว บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ชาย หงษ์ทอง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
จ.ส.ต.  ธรรมศักด์ิ  เชยกวีงศ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  บัญญัติ จนัทา บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  ฐากรู อยู่ญาติมาก บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  พงศ์แสง พยบุล บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต. อดุลย ์ จติประสาร บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  ภวูเดช มะโหฬาร บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  เศรษฐวชิญ์ คงประคอง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  ชูชาติ เมืองจนิดา บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  สุภาพนัธุ์ สอาดเอี่ยม บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.  วโิรจน์ สุขสมบูรณ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ประยรู ขวญัใจ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. นิรุตต์ิ ครุธจนัทร์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ด.ต.  ธนพตั นิลผาย บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. พพิฒัน์   วนัภกัดี บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
พ.ต.ต. พงศ์สุรวฒัน์   วงษ์สารัมย์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. วชิาญ  จนัทร์มณี บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ต. ปริญ  วฒิุปรัชญากร บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
พ.ต.อ. สมชาย   เอื้อทยา บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. เอกพจน์ บุญล้อม บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. ชาญวทิย ์ คร้ึมค้างพลู บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. อษัฎากร คนคล่อง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. สมบูรณ์  เกตุมาตย์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ เพยีรแยม้ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
พ.ต.ท. พศุตม์ เกล้ียงล ายอง บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
พ.ต.ท. ศิริพงศ์ เพือ่นสงคราม บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. ศรีธกริช พทิักษ์ชนะกจิ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. กติติภพ ข าขาว บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. ณัฐพสิษฐ์ ทองเจริญพร บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. ประจกัร์  สิริโสม บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. ประเทือง พทิักษ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
พ.ต.ท. อชัรัตน์ เหมทานนท์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.อ. ประพนัธ ์  พสิมัย          บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. กฤดิพรรธน์ ชิณะรักษ์ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
พ.ต.ท. พรีะศักด์ิ  จโิรจน์สกลุ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. จรินพร ภมรศิริ บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. กฤษฎ ์ นพเดชกลุจริา บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.อ. ศักด์ิตระกลู ศักด์ิศรี บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. วศิรุต  ไทยจนัอดั บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
ร.ต.ท. ไชยวฒัน์ นามจนัดา บก.น.7 สน.ตล่ิงชัน
พ.ต.อ. อรรถวฒิุ นิวาตโสภณ บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.อ. ธนพล บินทปัญญา บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.ท. ไพรัตน์ ทาคูณ บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.ท. สมเกยีรติ อนันตกาล บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.ท. ศุภศักด์ิ โปรียานนท์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.ท. วศิิษฐ์ สังขนันท์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.ท. วรเดช ชมภพูนัธ์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.ต. ปพนณัฏฐ์ สะอาดเอี่ยม บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.ต. กติติกร ภมุรา บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.ต. โรจนินทร์ ธติิภสัราวงศ์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
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พ.ต.ต. ธเนศ กล่ินศรีสุข บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.ต. ณัฐพนธ์ จุ้ยอ านวย บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.ต. วนัชัย พนัธพฒัน์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.ต.หญิง สุดธดิา เซ็นศิริ บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.ต.หญิง รัตนา พรรณพงาพนัธ์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ ตรีพเิทศสุวรรณ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.อ. พานิช วาระสิทธิ์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.อ. วชิัย อมรไตรภพ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.อ. ณรงค์ มัน่คง บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.อ. อบุล ปรึกษา บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.อ. พรุิฬห์ กลุศรีไทวงษ์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.อ. สมาร์ท จ ารัสศรี บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.อ. สัมฤทธิ์ ทองมี บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.อ. ธานินทร์ พรมเกตุ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.อ. ศักด์ิด ารง สังขแ์กว้ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.อ. พเิชษฐ์ ทัง่ทอง บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.อ. เอกภพ ต้ังวฒันากาญจน์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.อ. วชัรินทร์ อว่มฟุง้ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.อ. อสันี ตระกลูธติิทรัพย์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. ต๋ัน รามศิริ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. ส าราญ ศรีจนัทร์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. ธนัวธ์วชั อนุรักษ์นิยม บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. ธญัพสิิฐ เมืองจนัทร์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. จตุพร ธงทอง บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. ภทัรวชิญ์ กติติศรีสุวรรณ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. พรม ดาทอง บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. สันติ ฤทธิ์มังกร บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. จรัิชย์ บัวล้อม บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. วรีกจิ สุขวฒันากลุ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. อ านาจ มิสกริม บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. ธนิต ผิวแดง บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. เติมพนัธ์ วฒันวรากรู บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. วมิล ฝึกฝน บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ ทองยงั บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. ฉตัรชัย จนัทราพงศ์พนัธ์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. พทิักษ์ ดีโยธา บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ต. ทน กกกระโทก บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ต. อดุม ธปูเพญ็ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ท. พรชัย คงดี บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ต. วชัรินทร์ อา่งแกว้ บก.น.7 สน.บางยขีนั
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ร.ต.ต. ก าธร รอดภยั บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ต. วนัทา พมุมาเกดิ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ร.ต.ต. ชะเลงศักด์ิ สิงหท์อง บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. อทุัย รัศมีทอง บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. สุพนัธ ์ จนัทรัตน์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. ขวญัชัย ละมัง่ทอง บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. อมร ภริูวทิย์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. สายชล ค าสวสัด์ิ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. ธรีพนัธ์ ศรีสุวรรณ์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. ชนินทร์ ค าเงิน บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. สุวชิ เจตนา บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. สนธยา เขม็สุวรรณ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. สมพร ลุณหงส์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. ศุภชัย มูลทา บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. พรีธชั ฟองมัน บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. ธวชั ขนุงามข า บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. รัชกฤช ธรีโชติชาตรี บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต.หญิง ปาริชาติ ศรีสุวรรณ์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต.หญิง มนต์ชิตา กองนนท์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. ธนภทัร อจละนันท์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. สงคราม ขาวขนั บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. เกยีรติกลุ ดวงสุพรรณ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. อเุทน สงวนศักด์ิ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. ปราโมทย์ บัวมาตย์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. สถติ ขจติสุวรรณ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. วรภทัร วงศ์สุวรรณ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. สารวตัร มาผาสุข บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. เทพพทิักษ์ สุวรรณไตรย์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. วนัชัย แกว้แสน บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. พรีศักด์ิ เวยีงสิมา บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. ศิวกร ศิลปี บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. รัฐไกร มิง่ตระกลู บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. ภาณุพงษ์ ออ่นอก บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. สุทัศน์ แสงปาก บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. สุภาพ ลูกเสือ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. อทิธศัิกด์ิ สาแกว้ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. ทินกร น้อยแกว้ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. ณัฐพชัร์ พนัธเ์ล็ก บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. พฒันพงษ์ เขยีวหวาน บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. ฐิติวชัร์ ทวอีรรถชัยกลู บก.น.7 สน.บางยขีนั
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ด.ต.หญิง จรรยา แกว้นพรัตน์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. จกัรกริช มาสสุข บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. วชิิต สมุจจยัมณี บก.น.7 สน.บางยขีนั
จ.ส.ต. สิทธโิชค รอดทอง บก.น.7 สน.บางยขีนั
จ.ส.ต. คนองฤทธิ์ ปฐมนุพงศ์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. ชูรัตน์ บุษรักษ์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. สมยศ จลุเจริญดุลย์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. จาตุรพงศ์ รักแกว้ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. วโิรจน์ ค าหวาน บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. พฒันา โชติกะคาม บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. สุพรรณ สายสี บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. สยาม คงประสิทธิ์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
จ.ส.ต. อภชิาต มณีนิล บก.น.7 สน.บางยขีนั
ส.ต.อ. วชิาร ขนุจ านงค์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ส.ต.อ. โอภาส แพงไธสง บก.น.7 สน.บางยขีนั
ส.ต.ต. ธรีะนันท์ สินอนันต์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ส.ต.ต. พรจรัญ บุญปลูก บก.น.7 สน.บางยขีนั
ส.ต.ต. วริวฒัน์ กองค า บก.น.7 สน.บางยขีนั
ส.ต.ต. อนุสรณ์ เจริญสุข บก.น.7 สน.บางยขีนั
ส.ต.ต. พงศ์ภทัร กล้าหาญ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ส.ต.ต. ทินภตัร เมธากรีติ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ส.ต.ต. นนทศักด์ิ เอกสันต์ิ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ส.ต.ต. ภคพล เหมือนชาติ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ส.ต.ต. ทัศนัย เติมผล บก.น.7 สน.บางยขีนั
ส.ต.ต. อมรพงษ์ ตุ้ยทา บก.น.7 สน.บางยขีนั
ส.ต.ต. ฐณัชชา กาลพชัรกลุ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ส.ต.ต. สันติกติ มูลไชยะ บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.ท. วเิชียร วชิรแสงไพโรจน์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ เดชป้อง บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. สมเจตน์ เขตอนันต์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. วรัิตน์ อาจสัญจร บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. บุญรวม ขนัทีท้าว บก.น.7 สน.บางยขีนั
พ.ต.ท. ภวชิช์ ปานธนนันท์ บก.น.7 สน.บางยขีนั
ด.ต. จรินทร์ คงไชย บก.น.7 สน.บางยขีนั
พล.ต.ต. ฤชากร จรเจวฒิุ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ค.อ. สัมฤทธิ์ ตงเต๊า บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ต.อ. ส าเริง สวนทอง บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ต.อ. วศิาล พนัธุ์มณี บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ต.อ. ชูศักด์ิ เตชะรักษ์พงษ์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ต.อ. โชคชัย งามวงศ์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
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พ.ต.อ. ญาณพงศ์ โสมาภา บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ต.อ. ชัยน์วฒัน์ อรัญวฒัน์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ต.ท. วชิัย สนสกลุ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ต.ท. ปรียากาศ ศิลปวงษา บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ต.ท. ไพโรจน์ วานิชพงษ์พนัธุ์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ต.ท. นิพนธ์ เอกวรากร บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ต.ต. อรุณ พทุธคุณ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ต.ต. สยาม ชื่นครุฑ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ต.ต. นวตั ประภาสะวตั บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ต.ต.หญิง รศนา ศิริกองธรรม บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ต.ต. สิงหราช มานะยิ่งเจริญ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.อ. ไพทูลย์ ศิริพยคัฆ์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.อ. ทัน ทองดี บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.อ.หญิง สุภาณี ต้นจ าปา บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท. สมยศ ต้ันเจริญ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท. วศิาล นาคทองกลุ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท. ศุภฤกษ์ วฒันธญัญาการ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท. ธวชัชัย แกว้พทิักษ์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท. อ านาจ ออ่นฉ่ า บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท. ประพนัธศั์กด์ิ แกว้หาวงษ์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท.หญิง เตือนใจ ศรีละมัย บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท. เดชา แต่แดงเพช็ร บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท. มเหสักข์ วงศ์ถาวร บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท. ศราวฒิุ ประยรูวงศ์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท. สรายทุธ จนัทร์ขจร บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ หลักเพช็ร บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท. พรลภทั สุวรรณสวน บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท. สุนทร ต่อพรหม บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ ประดับศรี บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท. วรวฒิุ แกน่นาค บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ศรีพไิล บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ท.หญิง พมิภสัญ์ชญาณ์ ออ่นสมบูรญ์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ต.หญิง สุดรักษ์ พนูวงษ์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ต. ชัยพร ประดับวงษ์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ต. อภชิัย ทีรั่ก บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ต. วชัรินทร์ สายมูล บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ต. วรัิช พรช่วยกอบกลุ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ต. คมกฤช มีทิพย์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ร.ต.ต.หญิง นาตยา วงศ์เกรียงไกร บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ด.ต. อ านวย ศรีวพินัธ์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8



บก. กก./สน./สภ.
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ด.ต. มานิจ สัตยาคุณ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ด.ต. พงศ์ศิริ ชะรอยรัมย์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ด.ต. อนุชา หลงสกลุ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ด.ต. สุรชาติ ประเสริฐวงค์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ด.ต. เสมอ เรือนเงิน บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ด.ต. สุกฤษฎ์ ธาตรีพทิักษ์ บก.น.6 ฝอ.บก.น.8
ด.ต.หญิง กฤตภาส ระงับภยั บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ด.ต. สมพล แกว้สิงห์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ด.ต. สมเกยีรติ ภกัตรบ ารุง บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ด.ต. สุรพงษ์ ทองเปลว บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ส.ต.อ.หญิง อรภร ไชยสวสัด์ิ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ส.ต.อ.หญิง เรวดี เหล่ียมแกว้ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ส.ต.อ. ธนพล วงศ์ศิริ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ส.ต.อ.หญิง เยาวรัตน์ ศรีปาน บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ส.ต.อ.หญิง ปวณ์ีกร สุพรรณ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ส.ต.อ. จกัรพนัธ์ รัตนา บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ส.ต.อ.หญิง สุนทรี ประจ าเมือง บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ส.ต.อ.หญิง อรอนันท์ พชิัยรัตน์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ส.ต.อ. อนันต์ สมัยอยู่ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ส.ต.อ.หญิง วมิลรัตน์ สายคุ้ม บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ส.ต.อ.หญิง จฑุามาศ นิลรัตน์ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ส.ต.อ.หญิง ปิยะมาศ ประดิษฐ์อ าไพ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ส.ต.อ.หญิง กติิกาญจน์ ตรีสุวรรณ บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
ส.ต.อ.หญิง หฤทชญา หมืน่ละม้าย บก.น.8 ฝอ.บก.น.8
พ.ต.อ. สมโภชน์  ทัศนา บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
พ.ต.ท. ศรัณยพ์งศ์  เปล่ียนเพง็ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
พ.ต.ท. ณัฏฐกติต์ิ ศิริวงศ์ถวลัย์ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
พ.ต.ท. นรินทร์  อธดิมเสรณี บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
พ.ต.ท.หญิง กิ่งกาญจน์ กาญจนไพศาล บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
พ.ต.ท. กติติ  บุญแสน บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
พ.ต.ท. เอกพล ทวชิวงศ์ไชยกลุ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
พ.ต.ท. ประภศั เขยีวประภสัสร บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
พ.ต.ท. ปรีชา  ส าเร็จ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
พ.ต.ต. นราวฒิุ  รักษาวงศ์ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
พ.ต.ต. ธนพรหม ธนอาภากร บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
พ.ต.ต. ปฏพิทัธ ์ สีตอง บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ท. ธรีวฒัน์   เกดิจงรักษ์ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ท. ดุสิต  รัตนกนิรี บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ท. วริิทธพ์ล เนติวจิติร บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ท. นาราศักด์ิ  สง่างาม บก.น.8 สน.ปากคลองสาน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ชาคริต สิทธพิรต บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ท. อนุสรณ์  พมิพส์วา่ง บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ท. จ าเริญ  แกว้จนัทร์ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ท. ศักด์ิดา  หลักดี บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ท. สุรณรงค์  จนัหนู บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ต. จรุง  ปันสกลุ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ต. พสิษฐ์ ชูศรี บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ต. วชัรพงษ์   ธริญาติ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ต. วรีะชัย   พลเยี่ยม บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ต. วรีะพงศ์  ศรีศรัทธา บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ต. ชูวฒัน์ แต้สมบูรณ์ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ท. ภาณุวชัร์  ศรีตะปัญญะ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ท. สังวร แต้มทองช่วย บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ท. สหศิษฏ ์ ศรีอบุล บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ท. สมคิด  ยงประยรู บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ต. ณัฐปิยะ  ยิ้มใย บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ร.ต.ต. สิทธชิัย   นวลอนิทร์ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. ประกอบ  เทพสมบูรณ์ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. ธรรมนูญ   ทับทวี บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. เฉลิม  ปาทา บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. สุรพล   ลิละคร บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. ศุภกร  เอี่ยมเจริญ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. ชนุดม   โพธิ์งามพุม่ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. สุจนิต์  ปรีชา บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. ประจวบ  แสนสิงห์ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. ฐิติกร  กิ่งวงศา บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. วโิรจน์  เลิศวทิยว์รวฒัน์ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. สาธติ  หรัิญเกื้อ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. เสกสรรค์  ศรีวชิา บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. อมร  ปุผาโล บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. ปัญญา  แสงงาม บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. วรพงษ์  บุญทวี บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. อ านาจ  แสงจนัทร์ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. สุรชัย  เชื้อลี บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. บัญชา  เปล่ียนพทิักษ์ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. พงศักด์ิ   กวนเมืองใต้ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. ภริมย ์  เหล่าสิงห์ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. วเิชียร   แพงศรี บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. อ านาจ   พึง่ประสม บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ส.ต.ต. นราทิพย ์  บรรหารบุตร บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
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ส.ต.ต. ธนาวฒิุ   วชิัยพล บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ส.ต.ต. ป่าไม้  ศิริสุข บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ส.ต.ต. จกัรพงค์  พบิูลย์ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ส.ต.ต. พร้อมพงษ์  วรพนัธ์ บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
ด.ต. เรืองฤทธิ์  บุญมาศรี บก.น.8 สน.ปากคลองสาน
พ.ต.อ. เจษฎา สวยสม บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พ.ต.อ. ธรีะ กจิบ ารุง บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พ.ต.ท. ณัฐจกัร จนัลา บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พ.ต.ท. ธนูพล จนิตาคม บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พ.ต.ท. ทรงวฒิุ เชื้อพลากจิ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พ.ต.ท. ชรินทร์  บัวเผ่ือนหอม บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พ.ต.ท. นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พ.ต.ท. ก าพล เล้ียงเจริญทรัพย์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ปรายด่วน บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พ.ต.ท. รังสิมันต์ุ ตีสถติย์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พ.ต.ท. ยทุธนา นังคลา บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พ.ต.ท. บุญน า ลบโลกา บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พ.ต.ท. สาธติ ภกัดี บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พต.ท. พสิิฐชัย   ถิ่นขนอน บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พต.ท. วษิณุเทพ   สังขก์าจ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พ.ต.ต. เตือน สอดส่อง บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พ.ต.ต. ศรภพ นาคเอก บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
พ.ต.ต. สุทธรัิตน์ อรทัย บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.อ. สุรศักด์ิ สกลุมัน่ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.อ. สมคิด กนัทัด บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.อ. เรวตัร์  จนัทร์ศิริ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.อ. ธนาเดช เพชรสังข์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.อ. สมมาตร วงษ์ดี บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.อ. ขจรเกยีรติ วฒันปริญญา บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.อ. ไตรภพ บุญมาวงศ์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.อ. อดิเรก อภรัิกษ์ทานนท์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.อ. วรากลุ โกมโลทก บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.อ. ธารโรจ ปุณณพาณิช บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. ประทิน โกฎรัิกษ์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. แสงทอง ศรีโสมาศ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. สังคม   ค าภรีะ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. บุญชัย  ดนัยศิริพงษ์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. สมเดช ไตรธรรม บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. อดุม  ทาสมบูรณ์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. ประยทุธ  ร่ืนอารมย์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
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ร.ต.ท. บูรณะ ยอดจนัทร์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. ชาญศักด์ิ ลีลานภาศักด์ิ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. สุระเดช กา้นสัญชัย บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. อกัฤทธิ์ สมพร บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. สิทธชิัย พรมเรียน บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. ชาญศักด์ิ ลีลานภาศักด์ิ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. สนาม ค ามา บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. วรพล เกตุขนุทด บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. นฤชิต ดวงแกว้ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. ประภาส นาศา บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. จรีศักด์ิ หอมนาน บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. วชิัย มีขวญั บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ โมฬี บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ ชุณหเมธาทิพย์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. ไพวทิย์ ปรือทอง บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. ศักดา ศักด์ิเจริญทรัพย์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ ชิณวงศ์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. อภชิาติ ปิน่วฒันา บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. วศิน เอกเมธา บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. เทพเทวญั เณรธรณี บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. ประยรู วทิยา บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. เดชา ใจเทีย่ง บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. ไพรวนั อขุนุทด บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. อนุวฒัน์ จยัสิทธิ์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท. ไกรวชิญ์ เพช็รเลิศ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ท.หญิง ชนิดาภา เผดิม บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ต. สมเกยีรติ ไพรวรรณ์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ต. พงษ์เทพ นิม่ทรัพย์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ต. สุรวฒิุ  ทองดี บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ต. ประสพ   ชุมสิงห์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ต. เฉลิมเกยีรติ แกว้ขอ้นอก บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ต. ประยทุธ กติติพบิูลย์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ต. สัญญา จงเกดิผล บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ต. ลือชัย ป่าเขยีว บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ต. ช านาญ วดัพว่งแกว้ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ต. สมชาย ดีเลิศ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ต. พชิัย หมืน่แกว้ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ต. สังวาลย์ อดุมทรัพย์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ร.ต.ต.หญิง ล าไย เผือกรักษา บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. ฤทธชิัย  พนัธศิ์ริ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
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ด.ต. พลเทพ  อนิทุรัตน์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. ดิศกวนิ   สมบัติ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. สุริยา   บุญตาวนั บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. ฐณะวฒัน์  สมเกยีรติภาคภมูิ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. บุญรอด   นุชเฉย บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. สมพร   มูลสูตร บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. ถวลิ  มีด้วง บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. เรืองฤทธิ์  วชิัย บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. สมชาย   ภทัรสันต์ิ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. อารี สมบุญญะ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. เกษม ขวญัทอง บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. นิกร หมอนทอง บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. อมรฤทธิ์ สุกใส บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. สมพร   ศรีอาภยั บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. อรรถนันท์ ปัญจรัตน์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. ดุสิต เปล่ียนข า บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. ณรงค์ บุญพนัธ์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. บุญเกื้อ โพธิ์พลาย บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. อดุล ศรีกมุาร บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. ธนกฤต ถิ่นจนัทร์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. สวสัด์ิชัย กลุโกวทิ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. วรัิช สมานพนัธ์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. อคัรวชิญ์ ศรีสอาด บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ รุ่งสาง บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. นวตัร ปักโคทานัง บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. บุญช่วย พวงกหุลาบ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. มานิตย์ บุตรวงศ์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. สมพงษ์ จนัณรงค์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. คุณากร เปีย่มบุญ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. อคัรเดช ประทีป บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. สมมาตร หวงัประสบกลาง บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. พรชัย โชติโก บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. สุวรรณ์ ค ายวง บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. อทิธวิฒัน์ วชิาหา บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. นิรันดร์ ดาวช่วย บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. ณรงค์ ยอดรัก บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. วชิัย เพยีนอก บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. บรรหาญ สุดชารี บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. สลิต แสงตะวนั บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. ประจวบ ยอดโปร่ง บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
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ด.ต. ส ารวย ทวกีารไถ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. สายนัย์ ใจค า บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. อคัรพล อนิทรท านา บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. ชาตรี ปานจนัทร์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. ภคัฒ์พริษฐ์ ศรีวลัิย บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. ธ ารงค์ แกว้เกดิ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. สมบัติ มัง่มี บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. สนัน่   แกน่วงษ์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. บุญจนัทร์    จมูไชย บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. กรณรงค์    ลือฤทธิ์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. จกัรกริช  ทองเดือน บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. ศักด์ิชัย สามันสวน บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต.หญิง จฑุาทิพย์ อตุมะ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต.หญิง บุศราภรณ์ ลิกขะไชย บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต.หญิง ณิรดา ศิริรัตน์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
จ.ส.ต. นันทชัย ฤกษ์สันทัด บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ เอี่ยมสอาด บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
จ.ส.ต. พงษ์นรินทร์ ค าประดับ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
จ.ส.ต. ชัยเนตร วงษ์แกว้ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
จ.ส.ต. สันทัด เทศนอก บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
จ.ส.ต. นพดล ช่วยมณี บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
จ.ส.ต. อทุิศ พละกลุ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ส.ต.อ. ธรีศักด์ิ ต้ังวฒันกลุชัย บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ส.ต.อ. จตุรงค์ นาทอง บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ส.ต.อ. ขจรศักด์ิ สารัง บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ส.ต.อ. ภวูดล แสบงบาล บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ ค าละมูล บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ส.ต.อ. วทิยา ประเสริฐศรี บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ส.ต.ต. พรเทพ ดาวสวา่ง บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. เดชอดุลย์ ดุลนีย์ บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต. โกมินเชษฐ์ เยี่ยมเพือ่น บก.น.8 สน.ราษฎร์บูรณะ
ด.ต.  กฤตพล ตลับกลาง บก.น.8 สน.ราษฏร์บูรณะ
พ.ต.อ. อนุวตัร สุวรรณภมูิ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
พ.ต.อ. เสนาะ พนูเพชร บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
พ.ต.อ. สุทธพิงษ์ สุขเพิม่ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
พ.ต.ท. ศักดิพฒัน์ วนัโทน บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
พ.ต.ท. ญาณวฒิุ เล่ียมแกว้ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
พ.ต.ท. ณรงค์ชัย น้อยศรี บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
พ.ต.ท. พพิฒัน์พล พดัน้อย บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
พ.ต.ท. กวพีงค์ กาญจนรักษ์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
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พ.ต.ท. สุรกจิ ไทยยากรณ์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
พ.ต.ท. สมพร อนิเหลา บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
พ.ต.ท. สุวตัน์ องตอง บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
พ.ต.ท. บุญส่ง สืบสมบัติ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
พ.ต.ท. ชุติมา ยิ่งสังข์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
พ.ต.ต. พฤฒ แกน่วงศ์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.อ. สุรศักด์ิ เพง็แจม่ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.อ. สัมฤทธิ์ ศิริจนัทร์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. พรีะ หรัิญสุข บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. จ าเริญ สาดา บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. พงค์พนัธ์ จนัทาพนู บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. อรรถพงษ์ ผลประเสริฐ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. บุญยิ่ง กล่ินสมเชื้อ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. สิทธกิร เหล่าเมฆ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. ณัฐกฤษณ์ มากจริง บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. สมประสงค์ สายอนิทร์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ สุรัตนสิงห์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. ธรีพร ขวญับุญ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. จริทีปต์ เผดิม บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ ลงลา บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. นพดล วชัระเสวี บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. อวยพร ยงัสุข บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สีดา บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. ธรีะ นราศรี บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. นพดล กจิเลิศโสภณ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ โพธิ์หล้า บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. เสกศมณ์ ขวญัส่ง บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. สมนึก กลุเสวตร์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. จรูญ แสนราช บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. นิตยา ผดุงจติร์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ต. พจนา ไชยสิงห์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ต. โชคดี ทองแสงแกว้ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ต. ศุภกจิ กอซ่ือ บก.น.8 สน.ท่าพระ
ร.ต.ต. เมธี เยี่ยงกลาง บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ต. สมพงษ์ โลกวสัิย บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. นพดล ธงสันเทียะ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. เสมอ เรือนเงิน บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. ธนชาต พลรัตน์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. เอกดนัย ปันตา บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. พนูทรัพย์ ลีทหาร บก.น.8 สน.ทุง่ครุ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมเกยีรติ เตชะนันท์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. ภฤศนันต์ กี่ศิริ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. มนตรี ศรีค าซอน บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. จตุรงค์ มีโพธิ์งาม บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. บรรเทิง วรรณทอง บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. อนันต์ ปิตุภาค บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. สุธนิัน สีหาจนัทร์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. ณฤฐพล เจริญผล บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. ชวลิต วงศ์ละคร บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. จรีะ โรจน์ปาน บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. วรีะ หมอนทอง บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. ไพรัช สลีวงศ์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. รภสัสิทธิ์ ทองพงษ์เนียม บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. ฉลอง เนือ่งกล่ิน บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. ชัยยา พนัธลุา บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. ณัฐกติต์ิ ชัยชาญ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. สุทัศน์ ชมถาวร บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. อดุม เริงอารมย์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. เกษม บุดติ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. นันทวฒัน์ ร่ืนรมย์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. วรเชษฐ วงค์อามาตย์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. สมหมาย บุญขจาย บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. สิงณรงค์ สายไพสงค์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. อรพงษ์ ค ามะณี บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. เอื้อ เทียนทอง บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. พฒัฐ์ฐภมูิ รักษาวงศ์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. เจริญพร บุญสวา บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. ไพโรจน์ ถงุเงินโต บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. วสันต์ จนัทร์เรือง บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. วโิรจน์ สถาพร บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. ธนกร อนันต์วฒันานนท์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. สุธม วงษ์ส านักคร้อ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. ชูชาติ วงัคีรี บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ด.ต. ธญัเกยีรติ ทับมัน่ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
จ.ส.ต. ธวชัชัย แกว้มูลมุข บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
จ.ส.ต. จรูญ จนัทร์ทองแท้ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
จ.ส.ต. ฑีฆายุ ยาสาทร บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ส.ต.อ. วนัชนะ ทับทิมจนี บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ส.ต.ต. ศราวฒิุ ชนรินทร์ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ส.ต.ต. ชัยรัตน์ เพยีนอก บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
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ส.ต.ต. วรีะพงษ์ เริงศักด์ิ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ส.ต.ต. เกษมสันต์ สีหาค า บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ส.ต.ต. รุจรัิฐ พงษ์สระพงั บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ส.ต.ต. เจริญศิลป์ ศรีคลัง บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
ร.ต.ท. มนูญ เพาะเจริญ บก.น.8 สน.ทุง่ครุ
พ.ต.อ. ประสงค์ อานมณี บก.น.8 กก.สส.
พ.ต.ท. อศัวทิย์ สุวรรณวฒัน์ บก.น.8 กก.สส.
พ.ต.ท. นิรันดร์ ประดิษฐ์อสัดร บก.น.8 กก.สส.
พ.ต.ท. เลิศศักด์ิ เขยีมทรัพย์ บก.น.8 กก.สส.
พ.ต.ท. ศุทรา หล่าสกลุ บก.น.8 กก.สส.
พ.ต.ท. บวร สุภสิิงห์ บก.น.8 กก.สส.
พ.ต.ต. ทวชิ เพญ็อมัพร บก.น.8 กก.สส.
พ.ต.ท. วาทิตย ์ โรจนไพฑูรย์ บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.อ. สะอาด มิง่ไชย บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ท. ศรพทิักษ์ หงษาชุม บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.อ. สามารถ ด้วงทรง บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.อ. บรรจง ทัพภมูี บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.อ. จฑิาวฒัน์ ประสงค์กลุ บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ มุทิตาสกลุ บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.อ. ธยีศกรณ์ รุ่งแจง้ บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ท. ระมัด มาเอี่ยม บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ท. สามารถ วงศ์สายจนัทร์ บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ท. กฤติเดช คูพะเนียด บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.อ. นพรัตน์ พมิพท์อง บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ท. ชวลิต แท่นทอง บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ท. พงศกร เผือกเชาวไ์ว บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ออ่นไพบูลย์ บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ท. วรัิตน์ หวงัพลายเจริญ บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ เจาฑานนท์ บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ท. อภคิม กล่ ารัศมี บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ท. กฤติพงค์ ปัน่มาก บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ท. ไพรัตน์ ทองสัมฤทธิ์ บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ท. จริะ แจม่ศรีจนัทร์ บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ท. สรรค์ รอดอว่ม บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ต. บุญมี ภูก่ล่อม บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ต. สมเกยีรติ กนัตะเพช็ร บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ต. สุทธิ นาคผจญ บก.น.8 กก.สส.
ร.ต.ต. ชูรัช โชคศิริ บก.น.8 กก.สส.
ด.ต. ทรงศักด์ิ พลูสวสัด์ิ บก.น.8 กก.สส.
ด.ต. บุญส่ง เฟือ่งฟู บก.น.8 กก.สส.
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ด.ต. สาโรจน์ กล่ินเจริญ บก.น.8 กก.สส.
ด.ต. ปกรณ์ ศักด์ิดี บก.น.8 กก.สส.
ด.ต. กรวฒัน์ จอ้ยเจอื บก.น.8 กก.สส.
ด.ต. พงศ์ภรณ์ ทวแีกว้ บก.น.8 กก.สส.
ด.ต. นิติพฒัน์ ถอืมัน่ บก.น.8 กก.สส.
ด.ต. บุญส่ง โชติสิทธเิกยีรติ บก.น.8 กก.สส.
ด.ต. ธนดิษย์ เครือวลัย์ บก.น.8 กก.สส.
ด.ต. ขงเบ้ง เบญจมาศ บก.น.8 กก.สส.
ด.ต. ธนพล พกัษา บก.น.8 กก.สส.
ด.ต. ชยาพงศ์ ไทยข า บก.น.8 กก.สส.
ด.ต. ส ารอง รอดค าทุย บก.น.8 กก.สส.
จ.ส.ต. วชัริศ  สุวรรณวงศ์ บก.น.8 กก.สส.
จ.ส.ต. ภมูิมินทร์ ยิ่งยง บก.น.8 กก.สส.
จ.ส.ต. ไกรเดช รุ่งเนียม บก.น.8 กก.สส.
ส.ต.อ. คณพล  โคตรเวยีง บก.น.8 กก.สส.
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ สุขการ บก.น.8 กก.สส.
ส.ต.อ. สุเชษฐ์ เนตรชะม้าย บก.น.8 กก.สส.
พ.ต.อ. จณิวตัร  กอ้นทองดี บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.อ. สมยศ      ค าศรี บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.ท. อดุลย ์ ดอกพวง บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.ท. กมล    นุม่หอม บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.ท. ชยนัต์  เบ็ญจาธกิลุ บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.ท. ชาญชาตรี    สีดาค า บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.ท. ธราพงษ์   ตันติวศิาล บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.ท. นิโรธ      ประทุมแกว้ บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.ท. ปิโยรส  กณัหะสิริ บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.ท. ภทัรายธุ    บุญชนากร บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.ท. มหพล มีแสน บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.ท. วฒันากร   อู่นาท บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.ท. วษิณุ สุรวดี บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.ท. ศุภกร กนัทาลักษณ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.ท. เสวก      บุญจนัทร์ บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.ท. หาญชัย ธรรมศักด์ิสิทธิ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.อ. จริพชัร   ผู้มีทรัพย์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.อ. ฉตัรชัย    ภเูจริญ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.อ. ชวการ ธรีะพบิูลยว์ฒันา บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.อ. ทวปี แสงครุธ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.อ. อชิรเวชชย ์  สุพรรณเภสัช บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.อ. อติกนัต์ ไชยทองดี บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. กฤษฎา รัตนศิลปกร บก.น.8 สน.บุคคโล
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. คงฤทธิ์   ทองมาก บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. จตุพงษ์ นันทะวงศ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. จริวชัร    ส าราญพานิชย์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. จรัินธนิน กล่ินนิรัญ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. เฉลิม    รีวงษ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. ณัฐพล แยม้บุญนาก บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ    ปราบคนชั่ว บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. ตัถย ์ แกว้วเิชียร บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. ถวลิ บูระทิศ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. ธนพร    แจง้วงษ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. ธนวฒัน์   กนัทาสุวรรณ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. ธวชัชัย   โสมาลีย์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. นะ อนิทร์ไพร บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. นัฐพล    ชมภนูิช บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. นิคม เขยีวทอง บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. บรรหาร    จนัทรขจร บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. บุญมา สีสุจารย์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. ประดิษฐ   บุญนาค บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. ประทีป   หยาดไธสง บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. เปรมศักด์ิ    บังทอง บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. พงษ์พล กง๋หยนิ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. พรชัย   เถลิงศักดาเดช บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. พรม ยอยรู้รอบ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. เลอสรรค์ ต้นทอง บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. วสันต์     ธรีกลุวาณิช บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. วนิัย    ปีบ้้านท่า บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. วโิรจน์    วรรธนานันต์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. สมพงษ์    กลุไกรจกัร บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. สุนทร กรีวาส บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. สุนทร    จนัทร์คล้าย บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. สุพจน์   แรกไธสง บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท.หญิง ภรณี    การะแกตุ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. เอนก    พลายงาม บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ แกว้พวง บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ต. ขวญัชัย ประจ าที่ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ต. ธนพล  ค าสวสัด์ิวงศ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ต. พเิชษฐ  มีอาษา บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ต. พมิาล ไพรวจิารณ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ต. วโิรจน์  สายบัว บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ต. วษิณุ เขม็พนัธ์ บก.น.8 สน.บุคคโล



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. วฒิุชัย ออ่นบุญญะ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ต. ศุภากร   เทพนิ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ต. ส ารอง การดี บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ต. อภรัิกษ์ ผิวออ่น บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ต. สุรินทร์  บุตรวตัร บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.หญิง กิ่งดาว ไตรศักด์ิศรี บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. พนูศักด์ิ สัมพนัธก์าญจน์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. วรัิตน์  ผุยค าภา บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. อดุร สารพฒัน์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. กฤชพล กระฉอดนอก บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. จ าเนียร มาพึง่ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. เจริญ เพยีวเิศษ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. ชอบ เฮ็งไล้ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. ชัยยทุธ วเิศษเจริญพร บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. ชัยวฒัน์ นรารักษ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. ชาญณรงค์ เชื้อค า บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. ชยตุม์ กระตุดเงิน บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. ณรงค์ วรรณสุข บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. ด ารง เปล่ียนข า บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. ตรีรัตน์ ชูกล่ิน บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. ทินกร สละเจริญ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  ธนวตัร ปุริโสตะโย บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. ธวชัชัย คล้ายแสง บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. นงค์ พลท า บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  นนทวชัร์ โคตะเป บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  นพดล แสงโชติ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  บรรจบ พทุธรักษ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  บุญทัน สร้อยอดุม บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. ประนัย สุวรรณเมฆ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  ประพนัธ ์ แสงอร่าม บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  พงษ์สวรรค์ วาทะสิทธิ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. มณเทียร ทัณวนั บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. วนัชัย มีแสง บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  วจิารณ์ เอี่ยมวจิารณ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. วทิยา สุทธปิัญโญ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. สมพร ช้างน้อย บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. สมภพ นันทะศรี บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. สราวธุ สังขดี บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. สุทธนิันต์ วฒิุเศลา บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. สุนทร อสิสระ บก.น.8 สน.บุคคโล
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุบัน บุญนาง บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. สุพจน์ บุญทิพย์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  โสภณ สุขสม บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. อธกิร สุทธบิุตร บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. อนันต์ คันธาวฒัน์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  อรรถการ แจม่ปัญญา บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  ออมทรัพย ์ สีสมสัน บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  อศัจรรย ์ ศิริวฒันา บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  อานนท์ กล่ินบุพชาด บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  อ านาจ อนิทฤทธิ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
จ.ส.ต.  ธนวฒัน์ เขม็เจริญ บก.น.8 สน.บุคคโล
จ.ส.ต. วชิิต คุ้มบุญ บก.น.8 สน.บุคคโล
จ.ส.ต. อนุลักษณ์ ต๋ันต๊ิบ บก.น.8 สน.บุคคโล
จ.ส.ต.  เอกชัย มิสภกัด์ิ บก.น.8 สน.บุคคโล
ส.ต.ต.  แกน่กรุง กจิคติ บก.น.8 สน.บุคคโล
ส.ต.ต. โกวทิ วรรณทะวงษ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ส.ต.ต. เฉลิมวฒิุ พนัโภคา บก.น.8 สน.บุคคโล
ส.ต.ต. มงคล สิงหป์ระเสริฐ บก.น.8 สน.บุคคโล
ส.ต.อ. ไพโรจน์ พเิลิศ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.อ. วทิยา    อนิเทีย่ง บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ท. วรเชษฐ์   แสงสกลุ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.อ. ธรีพงษ์  ปานเกล้ียง บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ต.  เฉลิม มณีอนิทร์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.   ศิวชั มูลหา บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  สุชาติ นิลบุตร บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  สกลุ เดชสุขพงษ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  ปานทอง พมิพแ์ม้น บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  อภเิชต สมเกยีรติภาคภมูิ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  วชิิต ศรีอรุณเรืองทิศ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต.  อนันต์ นุชออ่ง บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. สัจจา แสงรุ่ง บก.น.8 สน.บุคคโล
ส.ต.อ. สุธาธร สุขเกษม บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.ท. ววิฒันชัย   บุญญานุพงศ์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ร.ต.ต. โอฬาร วเิชียรศาสตร์ บก.น.8 สน.บุคคโล
ด.ต. ไพโรจน์ คงสมร บก.น.8 สน.บุคคโล
พ.ต.อ. ศุภรกฤษฏิ์ ประชากติติกลุ บก.น.8 สน.ส าเหร่
พ.ต.อ. อาวธุ อดุมรัตน์ บก.น.8 สน.ส าเหร่
พ.ต.ท. แสงทิพย์ จนัทรัตน์ บก.น.8 สน.ส าเหร่
พ.ต.ท. สายชล ปัญจชัย บก.น.8 สน.ส าเหร่
พ.ต.ท. ศราวฒิุ ศิริ บก.น.8 สน.ส าเหร่
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พ.ต.ท. สามารถ พนัธล้์วน บก.น.8 สน.ส าเหร่
พ.ต.ท. สุพจน์ น้อยสวรรค์ บก.น.8 สน.ส าเหร่
พ.ต.ท. เอกพล ปริมา บก.น.8 สน.ส าเหร่
พ.ต.ท. อ านวย แสงสวา่ง บก.น.8 สน.ส าเหร่
พ.ต.ท. ปรเมศว์ เมฆส้ัน บก.น.8 สน.ส าเหร่
พ.ต.ท. ยทุธนา จนัทร์มีศรี บก.น.8 สน.ส าเหร่
พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ วเิชียรสรรค์ บก.น.8 สน.ส าเหร่
พ.ต.ท. ศันสนะ พริิยะจติตะ บก.น.8 สน.ส าเหร่
พ.ต.ต. มนเทียน ปิน่ทัศน์ บก.น.8 สน.ส าเหร่
พ.ต.ต. โด่งดัง โกกะพนัธ์ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.อ. กมัพล แกว้มีชัย บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.อ. มานะ ร่มพดุตาล บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.อ. ประทีป ค าจริง บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.อ. สมนึก โรจนววิรรธน์ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.อ. ศรชัย ตรงใจอนันต์ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.อ. ทวศัีกด์ิ ทองงามตระกลู บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.อ. นิพนธ์ เรืองสม บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. นิวฒัน์ นิคมศิลป์ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. พชิิต วงค์เวช บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. ปรีชา รัตนา บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. พชร พนัธรุะ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. ค านึง ซินโซ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. เชวงศักด์ิ ลือวชินะ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. ธรีะยทุธ์ คงยงั บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. ธนกร นิลเพชร บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. ไพสิฐ แกว้ไทรหงวน บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. สมศักด์ิ แกว้อดุม บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. สมคิด ดอกชะบา บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. ปณิธิ เตียะเพชร บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. จกัรวาล จนิา บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. กติติกร จ ารัส บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. วทิยา รัตนัง บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. ครินทร์ มงคลทรัพยา บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. สุพล ชาวปลายนา บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ท. วทิยา มาลัยประเสริฐ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ต. สมเจตน์ ทับทิมทอง บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ต. ส าราญ เพช็ร์เกษม บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ศิริโก บก.น.8 สน.ส าเหร่
ร.ต.ต. สมเจตน์ กรอบกระจก บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. สราวธุ แยบดี บก.น.8 สน.ส าเหร่



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. บรรพต สายยศ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. ส าเริง ทองค า บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. ประจวบ เชื้อนาฮี บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. สุวพงษ์ สิงหากนั บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. สุระศักด์ิ ธรรมสิมมา บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. ดุสิต สูงหา้งหวา้ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. สมปอง ค าวงัศรี บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. คมกฤช ขณัฑ์ชลา บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. อานันต์ เพราะขนุทด บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. ทรงศักด์ิ จนัทรักษ์ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. กฤษณ์ดา สังขแ์จม่ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. วนัชัย บุญฤทธิ์ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. อนุสรณ์ กรีโส บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. ประเทือง บุญโยธา บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. ยงยทุธ นนท์ตา บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. สมชาย ธาระหาญ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. มาโนชญ์ จณีูนารถ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. เถลิงชัย ไชยเสน บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. อทิธกิร เทีย่งผดุง บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. สุเทพ วารีหล่ัง บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. วจิติร ปานรักษา บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. ธรรมรัตน์  มหาวงั บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. พชัรพงษ์ แกว้ฝ่ายนอก บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต.หญิง นารีรัตน์ เฟือ่งตระกลูวทิย์ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. ทรงศิลป์ รัตนทิพย์ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ด.ต. มนัส ยงัสนอง บก.น.8 สน.ส าเหร่
จ.ส.ต. สมชาย หมอกอง บก.น.8 สน.ส าเหร่
จ.ส.ต. เสรี บุญน้อย บก.น.8 สน.ส าเหร่
ส.ต.อ. ธรีะวฒิุ เหล่าจารุวงศ์ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ส.ต.ต. วรพล อมรสิน บก.น.8 สน.ส าเหร่
ส.ต.ต. พงษ์พนัธ์ จนัทร์ชัย บก.น.8 สน.ส าเหร่
ส.ต.ต. ชัยยง แสวงรัมย์ บก.น.8 สน.ส าเหร่
ส.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ  แน่นอดุร บก.น.8 สน.ส าเหร่
ส.ต.ต. อภนิันท์ หลอนโพนทัน บก.น.8 สน.ส าเหร่
พ.ต.อ. ชาญวทิย์ พุม่โพธิ์ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
พ.ต.อ. กฤษ สถานสุข บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
พ.ต.ท. สมบัติ ศรีคงรักษ์ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
พ.ต.ท. สุรินทร์ ตันสุน บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
พ.ต.ท. สามารถ เนียมสร้อย บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
พ.ต.ท. ชาคริต ไพรสน บก.น.8 สน.บางยี่เรือ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. สนัน่ เบีย่งสวาท บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
พ.ต.ท. เชาวลิต ส่องเมืองสุข บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
พ.ต.ท. อาสา เกง่พฤทธิ์ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
พ.ต.ท. ภาณุพนัธ์ พระคุณ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
พ.ต.ท. ปริญญา สังขคี์รี บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.อ. พริะวตัร์ วงศ์ศิริเมธกีลุ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.อ. ศักยช์ัย เพชรรัตน์ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.อ. จตุพร วชัรพนัธพงศ์ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. ศิริศักด์ิ วลัิยรัมย์ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. สุรพงษ์ ศรีมาน บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. โสภณ ละเอยีด บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. ธนกฤต บูรณ์เจริญ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. ชลากร คงศิริ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. มารุตพงศ์ วงศ์ชัย บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. วสัินต์ จติพมิพ์ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. จตุชาย พะอนิา บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. ภริม พานเฟอืง บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. พริะชัย หติะรักษ์ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ มณีกาศ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. จกัรพนัธ์ จติต์แกว้ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. จรีวฒัน์ พลอาจ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. ชาญ กองธรรม บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ต. ธชัพล มัน่คง บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ต. เสริม ทวดสุวรรณ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ต. ดนัย ทองทวี บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ต. สุกฤษณ์ สินสมศรี บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ต. พมิล จจูนัทร์ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. ประสาน กล่ินเกษร บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. ฐานันด์ อะมะตะ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. อกัษรินทร์ ลอยอากาศ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. คณิต กลางโฉม บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ท. พนิ สังขส์ าราญ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ต. ประสงค์ ศิริไพศาลอนุสรณ์ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ต. วรรัท เกล้ียงจติแผ้ว บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ต. สมศักด์ิ อคัรส บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ร.ต.ต. วเิชียร เนียระสะ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. บุญชอบ ดวงสา บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. มาโนชน์ หงษ์ทอง บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. อภเิดช ไชยพชิิต บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. สมชาย นาคพรหมมินทร์ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
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ด.ต. ภมูินทร์ ทัสสโรภาส บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. ชัยภดล ธปิ้อ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. หรัิญ กรวยสวสัด์ิ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. ธรีเดช เอกเสน บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. สมศักด์ิ ศิริวฒัน์ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. ณกรณ์  ศรีภกัดี บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. พชิิต มาตรนอก บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. นัทชรินทร์ โทบุตร บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. ปรีชา สุขสวสัด์ิ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. ศิริ ยวงใย บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต.หญิง สมใจ ยศศักด์ิ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. กติติพงศ์ วเิชียรศรี บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. ทศวฒัน์  สายสูง บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ด.ต. วายภุฏัฐ วริศธยานนท์ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
จ.ส.ต. ยอดชาย เมธาวสีกลุ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
จ.ส.ต. นคเรศ เกษแกว้ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
จ.ส.ต. นพปฏล เนือ่งตีบ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
จ.ส.ต. ณัฐวฒัน์ ชูเกยีรติไกร บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
จ.ส.ต. ศุภวาท ไตรววิธัน์ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ส.ต.ต. สมัคร กติติมาตร์ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ส.ต.ต. ประดิษฐ์ เอี่ยมศรี บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ส.ต.ต. ชนาธปิ พรรณศรี บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ส.ต.ต. นพรัตน์ โสตแกว้ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ส.ต.ต. อนุรักษ์ คามจงัหาร บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ส.ต.ต. วศิรุตย์ ลักษวธุ บก.น.8 สน.บางยี่เรือ
ส.ต.ต. เฉลิมพงศ์ นุน่ปาน บก.น.9 สน.บางยี่เรือ
พ.ต.อ. ณัฎฐ์พชัร์ ผดุงจนัทน์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ศักด์ิชัย ตาวงษ์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. โสภณ สาครพานิชย์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. บุญยงค์ เวยีงนาค บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. พษิณุ ตัสโต บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. นภดล สาโยธา บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท.หญิง ศิราณีย์ รัตนะ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ มัง่น้อย บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. วธิี สืบใหม่ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. สุริยนั มิลาวรรณ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.อ. ปรีชา วรรณหงษ์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. มนตรี ใจสุระ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. ธรีเดช พรมลาย บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. จกัรพงศ์ วงศ์งามใส บก.น.8 สน.บุปผาราม
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ร.ต.ท. รัชกร บุญฤทธิ์ธนา บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. สุรชัย โพธิ์พร้อม บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. มนูญ กาศจกัร บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. พรศักด์ิ คล่องใจ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. วนิัย พลังสุข บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ไพบูลย์ ภสูมตา บก.น.8 สน.บุปผาราม
พ.ต.ท. ชัยชุมพล พึง่ภกัดี บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. บุญถม ศิริขนัแสง บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.อ. อนันต์ สวา่งอมัพร บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. สันทัด จติกลาง บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.อ. มุกดา นันทพนัธ์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ภทิัก หม่องพชิัย บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ชาญชัย นามมงคูณ บก.น.8 สน.บุปผาราม
จ.ส.ต. สุรวฒิุ เกดิล าเจยีก บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ต. สมาน สุภาโภชน์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ส.ต.ต. ขจรศักด์ิ ค าสวสัด์ิ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. ทศพล รุจติโต บก.น.8 สน.บุปผาราม
จ.ส.ต. ไพวงษ์ เหล่าอดุ บก.น.8 สน.บุปผาราม
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ แทนพลกรัง บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ต. นิวาส แคนยา บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.อ. จกัรพงษ์ โคตรศรีเมือง บก.น.8 สน.บุปผาราม
พ.ต.ท. สมชาย ใจสุข บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.อ. วเิชียร เทีย่งผดุง บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. เบญญู อร่ามเรือง บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ต. ภากร คมข า บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. สมศักด์ิ ชินสงคราม บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. นิติพล รัตนพลที บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ส าราญ ชูสวสัด์ิ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. จตุพร คุณกลู บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. เชาวลิต บุญสม บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ฉตัรชัย นาคินชาติ บก.น.8 สน.บุปผาราม
จ.ส.ต. สมเกยีรติ โทนัน บก.น.8 สน.บุปผาราม
จ.ส.ต. วรีะศักด์ิ สริมา บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ฉลอง เคนลี บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ทรงเกยีรติ ผิวผักแวน่ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ล าพนู กงค า บก.น.8 สน.บุปผาราม
พ.ต.ท. ถวลัย์ ศุกร์คณาภรณ์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. วสิณุ ศรีสุโพธิ์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. วฒิุศักด์ิ สังวรกาญน์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต.หญิง จนิตนา กองเพิม่พนู บก.น.8 สน.บุปผาราม



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. วรัิตน์ ด าเนิน บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ต. กงัวาน โพธิ์ชู บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. ณัฐวชิช์ จฑุาพรรัตน์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ต. เสน่ห์ อศิรางกรู ณ อยธุยา บก.น.8 สน.บุปผาราม
พ.ต.ท. พทิักษ์ ปัญญาพร บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.อ. เสกสรรค์ ปะเทสังข์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
พ.ต.ท. จติรยทุธ จนัทร์ถนอมสุข บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. พรชัย วชิัยโย บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. วรีศักด์ิ สิงหศักด์ิ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ส านวน อปุวฒัน์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. เกษตร แกว้กล้า บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. พจิกัษณ์กฤษ นิธรัุมย์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ชุ่มค าลือ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ศุภกจิ มหาชัย บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. เชิดศักด์ิ นึกธรรม บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ศุภกติต์ิ โคตรวงศ์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.อ. วชิัยเดช น้อยมณี บก.น.8 สน.บุปผาราม
ส.ต.ต. ไพรัตน์ พดัแกว้ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ธวชัชัย บูชาธรรม บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. สมพร ร่ืนสุคนธ์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. ทองพลู นามมะ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. เรืองวทิย์ ดวงจนิดา บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. วสันต์ดิลก ค าโสภา บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.อ. วเิชียร อนิทร์จนัทร์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
พ.ต.อ. วรวทิย์ ญาณจนิดา บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. พทิักษ์ จนัทร์ศรี บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ต. ณรงค์พล ผลิศักด์ิ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. มนตรี ลภสัวงศธร บก.น.8 สน.บุปผาราม
พ.ต.ท. ปราโมทย์ จนัทร์บุญแกว้ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. วรวฒิุ จนีทองค า บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. อดุม สุขประสาร บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ต. ปุณณิธศิร์ กล่ินพราหมณ์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. พลกฤษณ์ นามศรี บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. เสง่ียม วนัเนา บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. ศรศักด์ิ ค าผอง บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. ศิริชัย วงศ์พทิักษ์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ส.ต.ต. อทิธพิล นามแสงผา บก.น.8 สน.บุปผาราม
ด.ต. วราพร ศรีสวสัด์ิ บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ท. ประสาท เฮงสวสัด์ิ บก.น.8 สน.บุปผาราม
พ.ต.ท. รัฐพล บุญมาก บก.น.8 สน.บุปผาราม



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ภาคภมูิ สิงหเ์รือง บก.น.8 สน.บุปผาราม
ร.ต.ต. สมชาย อารียม์ิตรภรณ์ บก.น.8 สน.บุปผาราม
พ.ต.อ.หญิง ปวณีา เอกฉตัร บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
พ.ต.ท. มหพล สายหยดุ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
พ.ต.ท. ศุภทัร ศุภก าเนิด บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
พ.ต.ท. พทิยา สุทธธิรรม บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
พ.ต.ท. สงวน เรืองฝาง บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
พ.ต.ท. ชยตุ เดชะศิริพงษ์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
พ.ต.ท. กานดิศ ระวโิรจน์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
พ.ต.ท. จารึก ทองสีขาว บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
พ.ต.ท. พลวฒัน์ สมมา บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
พ.ต.ต. คุณประโยชน์ อารียรั์ตนะนคร บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.อ. วนัชัย ศรีแสนตอ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.อ. ไชโย ไชยช่อฟา้ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.อ. สรรเสริญ เตชบุญ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ จนัทร์กล้า บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. ประมวล อนิทรทัต บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. โยคิน เบญพาด บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. จริะเดช พลค้า บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. นภดล ชงเชื้อ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ วงศ์ป้อง บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ดิษฐ์บรรจง บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. ขจร อมรสิริพาณิชย์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. ธธร์ีธร ทองสินลีลาพล บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. ธติิพงษ์ บุษมงคล บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. ธวชัชัย ปัน้รัตน์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. ไพรัตน์ แฝงอนิทร์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. สมชาติ พานทอง บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. ประสาร ข าทัว่ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. สันติ ค าเงิน บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ต. อทุัย จ าปาหอม บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ต. สุบิน จลุพนัธ์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ค าผุย บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ต. อภสิิทธิ์ อคิบุรี บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ต. มนตรี สายสุจริต บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ต. นพดล พพิธิกลุ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. ทวี คัชรินทร์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ต. จริศักด์ิ หมืน่ชนะสงคราม บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ต. บ ารุง เสน่หา บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ต. ชัชชล จนิตวา บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สุทธพิงษ์ ศรีสุข บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ท. สุวฒัน์ มีพลู บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. สมนึก สกลุกาญจนดล บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. สุนทร มณีพงษ์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. วงศ์จกั บานเยน็ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. วสันต์ แกว้ปรางค์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. สงคราม ไร่สงวน บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. สุนทร ดวงสีเสน บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. อนุชิต จนัทร์แสงทอง บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. จ าลอง ประเทืองผล บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. ชิติพทัธิ์ พานหาญ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. สังวาลย์ วรรณลี บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. ประสงค์ ศรสวสัด์ิ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. เกษม เล้ียงชีพ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. นิตยน์ิรันดร์ บุญเหลือ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. พลสินธ์ ถอ่มดี บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. พชิิต แสงเมล์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. ประสิทธิ์ เทพเทียมทัศน์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. อนุวตัร บุญยอ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. นันทวฒัน์ ไชยรักษ์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. ธนเดช ปัญญาไว บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. นาเรศ ฤทธิ์พฒัน์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. ทองพลู ลือทองจกัร บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. สันติภาพ พร้อมทรัพย์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต.หญิง สุจริา สีลาน บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. สายยนต์ ทองสอนลอน บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. จริศักด์ิ นรดี บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ด.ต. นพฤทธิ์ สมพงษ์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
จ.ส.ต. บุญเรือง สุขผล บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
จ.ส.ต. เจตน์ สุ่มมาตย์ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ส.ต.อ. สัมฤทธิ์ ทัง่พรม บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ส.ต.ต. วรีะชัย ออ่นสะอาด บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ส.ต.ต. โฆษิต บุบผาลุน บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ส.ต.ต. จกัรกริช บ ารุงภกัดี บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ส.ต.ต. วชัรพล สอนอน้ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ต. มงคล สายธารทอง บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ต. สถาพร ร้อยแกว้ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.ต. อ านาจ นาคใหม่ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
ร.ต.อ. เทอดศักด์ิ วรดิษฐ บก.น.8 สน.สมเด็จเจา้พระยา
พ.ต.ท. ปฏศิาสตร์ ศรีมณฑา บก.น.๘ ตลาดพลู



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท.  ปรารภ เสริฐสูงเนิน บก.น.๘ ตลาดพลู
พ.ต.ท. ธรรมนูญ ธรรมวงศ์ บก.น.๘ ตลาดพลู
พ.ต.ต. สุทัศน์ ทองชน บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.อ. ไพจติร ค าบาล บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.อ. สมถวลิ แสนโคตร บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.อ. นที ทวนดิลก บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.อ. ธนโชติ นุย้เล็ก บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.อ. สวสัดิวตั ชนะวงศ์ บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.อ. อฤุษฎ์ ฤทธริงค์ บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.อ. สุธน จริะโร บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. ประวติั ชูสังกจิ บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. มานพ ศิริพพิตัร บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. ประสาท สิงหโ์ต บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ พวกอนิแสง บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. ชวลิต ยนืยงค์นาน บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. นิยม โลมรัตนา บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. พบิูลย์ เศวตจนิดา บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. จรีศักด์ิ อารีพนัธุ์ บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. สมทบ เอกเอี่ยม บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. สุชิน สิงหก์ระโจม บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. วเิชียร มุงคุณ บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. ณัฐพล เสียมไหม บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. พลกฤต ชะบา บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. สุรพล พรมผุ้ย บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. ชาญกจิ อไุรพนัธ์ บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. บุรินทร์ โสรัจจ์ บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. สุมิตร นานนท์ บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. ชัยยนัต์ พรไกรเนตร บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ต. อทุัย บัวจมู บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ต. ทวี บุญนวล บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ แสงกระจา่ง บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. ภราดร ฝ่ายชาวนา บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. สามชัย เกดิศิริ บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. ฐาปกรณ์ พวงขจร บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. เชิดศักด์ิ บุญประภา บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. ชยพล นางขาว บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. สันติศักด์ิ จนัท ามา บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. สุจนิต์ แม่นทอง บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. ประเสริฐ จนัทร์เปรียง บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. พชิัยยทุธ ทาวรรณะ บก.น.๘ ตลาดพลู
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ด.ต. สมพร คงบุญมี บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. ปรีชา ยงกลุ บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. สันติ อาจรงค์ บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. อคัรเดช น้อยเทศ บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. ทรงเดช สวนปรารมณ์ บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. อ านาจ ประทุมวงษ์ บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. กฤช อึ้งเทวนิทร์ บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต.หญิง ภรณ์ชนก ประสิทธธิรรม บก.น.๘ ตลาดพลู
จ.ส.ต. อภรัิกษ์ เขยีวประเสริฐ บก.น.๘ ตลาดพลู
พ.ต.อ. ชิษณุพงศ์ พรมมีเดช บก.น.๘ ตลาดพลู
ส.ต.อ. อนันต์ พลูคลองตัน บก.น.๘ ตลาดพลู
จ.ส.ต. พนมไพร ค าตา บก.น.๘ ตลาดพลู
จ.ส.ต. วรวฒิุ ตรงธรรมกจิ บก.น.๘ ตลาดพลู
ส.ต.ต. กฤตธน บุญผ่องศรี บก.น.๘ ตลาดพลู
ส.ต.ต. ณัฐพล หอวรรธกลุ บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. สุชาติ แกว้มะโนค า บก.น.๘ ตลาดพลู
จ.ส.ต. คุณากร โนรา บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. ศักด์ิชัย จนัทร์เรือง บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. ลือชัย บังศรี บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ต. ไพศาล ชูชมชื่น บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. กา้น สาคร บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. ยทุธศาสตร์ โดดสู้ บก.น.๘ ตลาดพลู
พ.ต.ท. บุญสืบ นพรัตน์ บก.น.๘ ตลาดพลู
พ.ต.ท. สุพจน์ มีเยน็ บก.น.๘ ตลาดพลู
พ.ต.ท. เฉลิม เขื่อนเพชร บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. กมล จนัทร์โต บก.น.๘ ตลาดพลู
พ.ต.ท. รังสรรค์ ตุ้ยโชติ บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. ด ารง กอ้นด้วง บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. องอาจ สุขสงคราม บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. ชาติชาย ไชยภพ บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. นรา วงัมะนาว บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. ประภาส คงแสนค า บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. ณรงค์วทิย์ วรวงศ์ บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. อรรถพร ศรีค า บก.น.๘ ตลาดพลู
ด.ต. ปิยะ ตาดอยู่ บก.น.๘ ตลาดพลู
ร.ต.ท. กติติพทัธ์ สุวรรณศร บก.น.๘ ตลาดพลู
พ.ต.อ ภวูนาถ ฤทธาเวช บก.น.๘ สน.บางมด
พ.ต.ท นิรันดร  ฟกัสุบัน บก.น.๘ สน.บางมด
พ.ต.ท. ธวชัชัย ศรีสุรางค์ บก.น.๘ สน.บางมด
พ.ต.ท. ปฏคิม  เกดิสุข บก.น.๘ สน.บางมด
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พ.ต.ท วษิณุ  ค าสวน บก.น.๘ สน.บางมด
พ.ต.ท. สมศักด์ิ  แหลมภู่ บก.น.๘ สน.บางมด
พ.ต.ท บรรพต บุญวศิิษฏ์ บก.น.๘ สน.บางมด
พ.ต.ท. ยงยทุธ ทองเต็ม บก.น.๘ สน.บางมด
พ.ต.ท. วฒันศักด์ิ มุง่กจิการดี บก.น.๘ สน.บางมด
พ.ต.ท. เตชินท์ การญจนคลอด บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท.หญิง ยวุพา ธนาธาร บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. วเิชียร สวา่งชื่น บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. เกษม  ทึงข า บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ชรินทร์ ฤากจิ บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ทิน  ม้าหว้ย บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. สุขจติร์ สนิท บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.อ บุญช่วย ร่วมสมัคร บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. ขจร ภูร่ะหงษ์ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. สุวจิกัขณ์ น้อยศรี บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. เชิดชัย ศรีประเสริฐ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. วริะศักด์ิ พพิศิ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. เกศ โตเหมือน บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. ภริูพงศ์  เพช็รประสาน บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. อวรุิทธ์ สุขแยม้ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท.หญิง  ศิริขวญั คงศรี บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. กนกพล ไกรงาม บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. ธรีะพงศ์ กานา บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. ประเสริฐ ศรีแสวง บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ชิษณุพงศ์ แสงสวา่ง บก.น.๘ สน.บางมด
30 ปพนเดช นวลสี บก.น.๘ สน.บางมด
31 เริงศักด์ิ  ปองทรัพย์ บก.น.๘ สน.บางมด
32 แกน่ศักด์ิ  จาคะวฒิุ บก.น.๘ สน.บางมด
33 สุนันท์ พรหมกลัป์ บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต.หญิง แสงอรุณ บุญอภรัิกษา บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต.หญิง  พชัรีย์  ไชยมณีวรรณ บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. มานพ เมฆฉาย บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. พนัธยทุธ มากช่วย บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. เอกปพน ภากรเพิม่ทวี บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. สมพร  ขวญัมา บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. สุทธวิตัร ธรรมสละ บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ธวชักลุ   ยคุลธรรม บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ส าอาง  ธรรมวตัร์ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.อ. ไชยรัตน์ พรศิริรัตน์ บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. สุดใจ   จลุเสวก บก.น.๘ สน.บางมด
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ด.ต. ธรรมนูญ ใจรัญ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. ปราโมทย์  ดวงดิษฐ์ บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. นพรัตน์ พงษ์ศรีจนัทร์ บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. วรัิตน์  คันธา บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. วเิชียร ปานมณี บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. ชูชีพ มาสุข บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. วนัชัย พุม่พลอย บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. ลือชา ครุฑสนธิ์ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. ธาตรี  หล่ิมประสงค์ชัย บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. ร.ต.ท.ณรงค์ ต้ันอยุหลี บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. บอน  สีด า บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ชัยยง ราชนา บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. จริายุ กรีติยตุอมรกลุ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. เอกภพ วงศ์สวสัด์ิ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ต. ชนะกฎ จนัทร์พุม่ บก.น.๘ สน.บางมด
พ.ต.ท. เขมพงษ์ มณฑา บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.อ. สมพล บุญทา บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.อ. อทิธคิม บุญเกดิ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.อ. นัทธพงศ์ แกว้อยู่ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. อนุวฒัน์ สูบไธสง บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. วสันต์ ตรีเหลา บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. ธวชัชัย  เรียนกจิ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. มานะ  สิมพลีวงศ์ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. สักขจณิ วายโสกา บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ต. สมยศ กล่ินเกษร บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. พทิักษ์ เรืองฉาย บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. วลัลภ  ยงัละออ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ต. บุญพบ  เขตจตุัรัส บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ภมูิพฒัน์  วงศ์พลู บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. พนาวนั  สุขเผือก บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ประกจิ แป้นเพชร์ บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ประทวน  ขมุทอง บก.น.๘ สน.บางมด
ส.ต.อ.หญิง  อญัชลี จนัทร์ประณต บก.น.๘ สน.บางมด
ส.ต.ต. สุทธวิชัร์ เทียนศิริ บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. นฤทธิ์ ออ่นสัมพนัธ์ บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ศิริพงษ์  เขยีวออ่น บก.น.๘ สน.บางมด
พ.ต.ท. ชโลธร วฒันะโชติ บก.น.๘ สน.บางมด
พ.ต.ท. สุทศ รุ่งโรจน์ บก.น.๘ สน.บางมด
พ.ต.ท. ประเสริฐ พทุธธรรม บก.น.๘ สน.บางมด
พ.ต.ต. สมหมาย เด่ียวรัตนกลุ บก.น.๘ สน.บางมด
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ร.ต.อ นิรุติ พทุธมิา บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.อ. มีเกยีรติ ประพฤติดี บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.อ. กระจา่ง จติรเกล้ียง บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.อ. ส าเร็จ พกิลุหอม บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. สุกลุวฒัน์ บัวกอง บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. ปพทัธ์   กา๋ค า บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. สมหมาย แกว้มณี บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. สมศรี  สุดสน บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ต. สมบัติ  เชื้ออนิทร์ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. เฉลิมพงศ์ ตระกลูชาวท่าโขลง บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. วนิัย แกว้อาษา บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. บุญเชิด ทองบ้านเกาะ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. บุญมารวย ปานทอง บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ต. โกวทิ ทุมมันตา บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. องอาจ เฉลยภพ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ต. สุเทพ ทรัพยป์ระเสริฐ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. นิพร เจริญสุข บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ต. ประทีป อยู่ทน บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ต. สันติ กจิจาอาภา บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ต. สาโรจน์ ศรีกาญจนา บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ต. จ ารัส เพชรทอง บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. สุรพล ธนระพษิ บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. เฉลิมโรจน์ ศรีสูงเนิน บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ชุติมันต์  พลูเกดิ บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. วาดต์ชัย  สืบหล้า บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ปิยศักด์ิ จนัทรา บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ประจมิ  พุม่วรรณแสง บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. นพรัตน์ ศรีงาม บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. สุชาติ ทองประศรี บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ธนพงษ์ น้อยหา้งหวา้ บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. พชร  เอี่ยมสะสอาด บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ปัญญา   พรหมแสน บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ประเสริฐ  รักภกัดี บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. วรูิญ แกว้ไกร บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. จ านรรจ์  รอดงาม บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. มารุต  พณิทอง บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. กฤษฎาวทิย์ กติติด ารงพพิฒัน์ บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. จรูญรัตน์  สุขยิ่ง บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. รัฐรุจน์ ฐิติวฒันวรีกลุ บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. สมบูรณ์ ปุริสา บก.น.๘ สน.บางมด
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ด.ต. สมหมาย พลิารัตน์ บก.น.๘ สน.บางมด
จ.ส.ต. ปธญิญา  พรามนุช บก.น.๘ สน.บางมด
จ.ส.ต. สุรนันท์ จนัทรรัตน์ บก.น.๘ สน.บางมด
จ.ส.ต. มนตรี ศรศรี บก.น.๘ สน.บางมด
จ.ส.ต. สันติ จติตโคตร บก.น.๘ สน.บางมด
ส.ต.อ. ธรรมนูญ ศิริเจริญน า บก.น.๘ สน.บางมด
ส.ต.อ. ศุภณัฐ บุสนาม บก.น.๘ สน.บางมด
ส.ต.อ. วรัิตน์ แกว้เอยีด บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.อ. สมพงศ์  วาพนัธสุ์ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.อ. กฤต                 จนัโททัย บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ท. ภณธนิน           พเิดชนันท์ บก.น.๘ สน.บางมด
ร.ต.ต. นุกลู                 รักธรรม บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. วทิยา บุดดี บก.น.๘ สน.บางมด
ด.ต. ไพรัช เหมือนเอยีด บก.น.๘ สน.บางมด
พ.ต.ท. พจน์ บ ารุงชาติ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
พ.ต.ท. พรสุเทพ วงษ์นิพนธ์ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
พ.ต.ท. อธเิมศร์ พงศ์กติติรักษ์ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
พ.ต.ท. นริด เพช็รรุ่ง บก.น.8 สน.บางคอแหลม
พ.ต.ท. คะนึง ปิน่ทองน้อย บก.น.8 สน.บางคอแหลม
พ.ต.ท. ยศพล ทองเดช บก.น.8 สน.บางคอแหลม
พ.ต.ท. สง่า ปัญญา บก.น.8 สน.บางคอแหลม
พ.ต.ท. อคัรวนิท์ วราค า บก.น.8 สน.บางคอแหลม
พ.ต.ท. จกัรพนัธ์ วชัรพนัธธ์ร บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.อ. บันเจดิ กาศจกัร บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.อ. จรัิฏฐ์ มีพลานามัย บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. อมร เกษนาค บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. สาธร ระเบียบโพธิ์ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. ทรงนคร สุทธอิาจ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. พรีศักด์ิ พานทอง บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. รัตนพงษ์ พงษ์เสือ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. เสมอ สิงหค์ ามา บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. โสภณ จนัทร์สงคราม บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. ชิษณุพงศ์ ค าสีบัว บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. ชัชวาล ศรีอบุล บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ต. สายยนต์ ด่านสุวรรณ์ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ต. ด ารงค์  เทวรัตน์ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. สมาน รุจริะศักด์ิ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. ธทีัต ฤทธิ์รุตม์ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. อมร กาญจนวาทศิลป์ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. นิพนธ์ ประยรูพงศ์ บก.น.8 สน.บางคอแหลม



บก. กก./สน./สภ.
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ร.ต.ท. สมศักด์ิ รุ่งแสงทอง บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. ส าเร็จ บุญรักษ์ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. สมภพ พรหมรอด บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. กฤษณ์ ขลังธรรมเนียม บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ต. สามารถ ซ่ือตรง บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ต. จ าลอง สืบทรัพย์ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ประดับวงศ์ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ต. พฒันกฤช คณินชัยภคั บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ต.(ญ) พเยาว์ แกว้กระจา่ง บก.น.8 สน.บางคอแหลม
พ.ต.ท. วรีวฒิุ มโนรส บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. ไสว ทองปิด บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. เทีย่งธรรม ทองทวี บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. รังสรรค์ ดาวเรือง บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. สิทธชิัย รัตนศรีสุข บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. พรศักด์ิ ภเูพก็ซ่ี บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. ประมวล สุรด ารงค์ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. สมบัติ อู่อรุณ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. สมศักด์ิ เภาหวา่ง บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. พลกฤต เหลืองพนูสิน บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. บัญชา ช้างลอย บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. ดนัย วรินทรา บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. วรพงษ์ ไวทยกลุ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. ณัฐนนท์ ซ่ือคุ้ม บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. นัทที โพธิ์ค า บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. ไชยนัต์ สุวรรณไตร บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ด.ต. กติติศักด์ิ เรืองนาค บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ส.ต.ต.      ภวูนาท ลาดเหลา บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ส.ต.ต. ธนบดิณฐ์ สุวรรณศรี บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ส.ต.ต. วชิระ เชื้อกระโซ่ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ส.ต.ต. วชัระ ภลัิยวรรณ์ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ส.ต.ต. เอกรินต์ หุน่สะดี บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. เอกวทิย์ นามวงศ์ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ท. รัตน์เกล้า อาณานุการ บก.น.9  สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ท. ภาคิน สิริปุณยาพร บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ท. วลัลภ เจริญสุข บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. โอภาส  ทะยะราษฎร์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. เอกศิษฎ์ ครุฑธา บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ต. ธนยศ อคัรอภชิาติ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
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ด.ต. ถนอม ศรีวชิัย บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ณรงค์ ภมรพล บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. วนัชัย ทองวงสา บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. สมคิด จกัรน้อย บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ไพรัช เสาแกว้ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. พทิักษ์ ทีสุบิน บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. อ านาท สวยดี บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย อนุสรณ์ บก.น.9 สน.เทียนทะเล
ร.ต.ท. ไพรวลัย์ ศรีมันตะ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ไกรวทิย์ ฉมิกลุพพิฒัน์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ต. มิง่ขวญั วนัดี บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. วรรณลภ ภาแกด า บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ต. โกมล โสภา บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. สกล ทองค าสอน บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. เจษฎา จู่ค าศรี บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. รุ่งนิรันด์ โกศะยาอฑัฒทรัพย์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ส.ต.อ. พศิิษย์ เยน็เพชร บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. อดุม พอศรี บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. บุญคิด อธริาช บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. สมนึก สุขมาก บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. เอกวฒัน์ ขนุพาสน์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ธรีเชษฐ์ น้อยหรุ่น บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ต. กฤษฎา บุญทอง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ประเดิม บุญครอง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ส.ต.ต. วเิชียร ปักะสัง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. สถติ โคสาแสง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ชัยชาญ ศรีมังคละ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ณัฐวฒิุ เพง็อุ่น บก.น.9  สน.ท่าขา้ม
ส.ต.อ. วศิิษฐ์ ดอนหวา่งไพร บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ส.ต.อ. สุชาติ กลับเป็นสุข บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
จ.ส.ต. บรรเจดิ จวงสอน บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ทศพร โล๊ะหนองลิ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ส ารวย พลเยี่ยม บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. โชคดี ศรีประชา บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ส.ต.ต. วนัชัย คณะทอง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. เศรษฐศักด์ิ สุดสังข์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. บุญเชิด กลับเป็นสุข บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. สุรังค์ พรช่วยกอบกลุ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ณรงค์ นรจนิตนางกรู บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ต. เจษฎา จนัทศรี บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
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ด.ต. วชิิต มีทรง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. เสรี ปัจจยั บก.น.9 สน.เทียนทะเล
ด.ต. ไกรทอง โกษาแสง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ส.ต.ต. ทนงค์ เพยีนอก บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. นิติ อญัชลิสังกาศ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. พยงุศักด์ิ สมรไกรสรกจิ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ต. โผน ทับทิมไทย บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
จ.ส.ต. เสด็จ พลสรรค์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ชูเกยีรติ จติรเปรม บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. วรีะชาติ มีเพยีร บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
จ.ส.ต. ธนนท์ น้อยก าเนิด บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. วสันต์ แสงวเิศษ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ท. สุรเวช  การวฒันาศิริกลุ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ท. สมพฒัน์ อุ่นค า บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ต. ยทุธภมูิ ฝอยทอง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.อ. จมุพลภทัร์ ก านาด บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.อ. ขจร ธปูประกายศรี บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.อ. นพดล สินศิริ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.อ. วสุิทธิ์ ขนุพลึิก บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ชยตุพงศ์ พรหมศร บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ธวชัชัย แสงศิริ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. มนูญนพ คงกระพนัธ์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. นิคม หลวงอ ามาตย์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ศุภโชค เพช็รเจริญ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. สมพงษ์ เสนาพทิักษ์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต.หญิง พมิภาวรรณ มีไมตรีจติต์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. เอกวฒัน์ พานุรัตน์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ธรีะวชัร ตรากลาง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. จ านง จนัทร์เจยีม บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ณัฏฐชัย ณ มณี บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ปราโมทย์ สุริยานนท์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. วชิัย เพง็สุวรรณ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ฐิติปกรณ์ ศรีสุข บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
จ.ส.ต. ปรีดา เทศเรียน บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ส.ต.อ. ดนัย บุญทอง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ภมูิยศ โพธิ์เยน็ น.8 บุคคโล(ช่วยราชการ)
พ.ต.อ. โกมินทร์ ออ่นเพชร์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ท. สกนธ์ ศรีวฒักพงค์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ท. นิธวิชัร์ อคัรสุพฒัน์กลุ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ท.(ญ) อษุฎพีร สุขเกษม บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
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พ.ต.ท. ลิขสิทธิ์ ศรีโชติ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ต. กมล เลิศล้ า บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ต. ทศพล ปานกนั บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.อ. วชิิต จนัทร์หอม บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.อ. พทิักษ์ หอมทอง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. สุรพงษ์ ต้ัวเจริญ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. จกัรี ดิษใจ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. คมสัน เรืองอดุม บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ธรีพงศ์ พรพจน์ธนมาศ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ถริายุ วงศ์สิงห์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ธรรญธร รัศมี บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ไพโรจน์ จติร์รังษี บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. เฉลียว วอกลาง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. เดชฤทธิ์ ดีโคตร บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ธงชัย ศรีส าโรง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ช านาญ เพง็โอ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. พทิยา สุขเครือเกดิ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ธรีสิทธิ อโปกลุ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ทิน หมายสุข บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ทัศนัย กรุดทรัพย์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. บีดัน สาริปา บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. อรรถพร คนไหวพริบ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ธรีภทัร์ นรินรัตน์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. กติติภมูิ เกดิมัน่ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ โม้ดา บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ชาญศิลป์ แสงเขยีว บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ส ารวน จ าเริญใหญ่ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ประภาส กติิยวฒัน์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ชนะชัย ไทยนิยม บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. มนตรี แจม่สุวรรณ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ภควชัร์ บุญวถิี บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ไพโรจน์ เจริญศิริ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ภาคภมูิ ทองทา บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. มงคล สมแกว้ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. บุญมา เพชรสอน บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ชัยชนะ นกยิ้ม บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ยนัตระนา สงค์แกว้ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ธนพล พนัสุดน้อย บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
จ.ส.ต. วชัรากร นนทพรม บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ชนะชัย ไทยนิยม บก.น.9 สน.ท่าขา้ม



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. ไพรินทร์  สีมา บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. สกล ทองค าสอน บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ท ธชัชัย  ทิพเนตร บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ท สุระชัย  ปัคครบุรี บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.อ. ร.ต.อ.เชษฐศักด์ิ  จนัทรโชติ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.อ. มาโนช  สิทธพิล บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท .เอกภพ  ทองขาว บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ประพฒัน์  สุภาพ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. บุญมี  บุญเอก บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ธนิต  จอ้ยเจริญ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. บุญเสริม  เฟือ่งสินธ์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ปรีชา  ทัง่ทอง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ต. ประไพ  ชมเงิน บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ต. ระเบียบ  มหาเทียน บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ต. ภาณุเมศ  ทิพยม์งคล บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ต. ประพศิ  ทองสม บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. เกรียงไกร  ตรีสาคร บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. โกเมท  แจม่กระจา่ง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. นพวงศ์  โฉมดี บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ละเอยีด  สุขศิลป์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ภมูิพฒัน์  ตุลยากรณ์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ส าราญ  ตานนท์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ไมตรี  กี้เจริญ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. เสกสิทธิ์  ลุ้ยประเสริฐ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. วษิณุ บัวงาม บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ฉตัรชัย  ธงภกัดี ธงภกัดี บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. วทิยา  สังขท์อง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. สุรินทร์  ส่งพร บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต.หญิง  ศรัญญา  เพิม่แพงพนัธ์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ชัชพงศ์  มีชื่อ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. สายนัต์  เกตุอู่ทอง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. นที  แกน่มณี แกน่มณี บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธญัญะตุลย์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. พงศ์พนัธ์ จนัทร์ทอง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. นิพนธ์ นุม่ีชัย บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. สง่า สิงหเสนา บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ชะลอ ชวนะกลุ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ต. ณัฐภาคย์ ด าชุม บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ภริมย์ เชื้อมงคล บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. รัฐนันท์ แสงอาทิตยเ์จริญ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. นฤดล ค าแดงไสย์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. กฤษฎา กรรณิการ์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต.หญิง ณัฏฐินันท์ มูลเดช บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. จรัล ทิมพทิักษ์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
จ.ส.ต. ธนสรณ์ ส่วนประสงค์ บก.น.9  สน.ท่าขา้ม
ด.ต. สันติ ตะกอ้ง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. ธรีวฒิุ วงษ์ศรีวอ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ประภาส อุ่นใจ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ทวศิีลป์ หมายมัน่ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. สมบัติ นาคทอง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ธนพล พนัสุดน้อย บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ต. ชะลอ ชวนกลุ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. สุเทพ แกว้สกลุ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ต. พสิิทธ์ มากกระจนั บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ณฐนน ตะวงัทัน บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ขจรชัย ศรีสุวรรณ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. วเิชียร ฉมิพาลี บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. วรวทิย์ ศรีเพช็ร บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ส.ต.ต. ชัยยนัต์ จะตุรพาณิชย์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.อ. ภษุิต เกตุสูงเนิน บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. พงศ์สกนธ์ เพิม่ผล บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ นนทา บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ส.ต.ต. วชัรินทร์ สีสิม บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธญัญะตุลย์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. พงศ์พนัธ์ จนัทร์ทอง บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. นิพนธ์ นุม่ีชัย บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ท. สง่า สิงหเสนา บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ร.ต.ต. ณัฐภาคย์ ด าชุม บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. ภริมย์ เชื้อมงคล บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. รัฐนันท์ แสงอาทิตยเ์จริญ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. นฤดล ค าแดงไสย์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต. กฤษฎา กรรณิการ์ บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
ด.ต.หญิง ณัฏฐินันท์ มูลเดช บก.น.9 สน.ท่าขา้ม
พ.ต.อ. พรเทพ กล่ินอดุม บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
พ.ต.ท. ชยตุ มีศิลป์ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
พ.ต.ท. วศิิษฐ์ หมืน่สุวรรณ์ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
พ.ต.ท. วเิชียร เพชรเสนา บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
พ.ต.ท. เอกชัย จนัทรขจร บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
พ.ต.ท. บวรชัย ตันสุทัตต์ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
พ.ต.ท. ประเคน วรธงไชย บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. ประทีป กาวนิ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
พ.ต.ต. กฤษณ์ ฉตัรทวี บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
พ.ต.ต. สุรพนัธ ์ พนัเปีย่ม บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.อ. เอกสิทธิ์ อยู่ก าหเนิด บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.อ. พชิิต  เอยีงสา บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.อ. อทิธกิร ลุนสะแกวงศ์ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.อ. กฤบ อนิทร์แกว้ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.อ. ศิวชั โพธสิิงห์ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.อ. ภญิโญ แสงทิพย์ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.อ. เรวติั  สุดเขต บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.อ. ธนผล เพชรเด็ด บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.อ. ววิรรธน์ หยกเล็ก บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.อ. นัยพนิิจ  รัฐธรรม บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.อ. สมนึก แสงสุวรรณดีเลิศ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.ท. เอกจติร เซียะสมาน บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.ท. ชาติชาย ไชยบุตร บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.ท. สุขพงษ์ ศิริเงิน บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.ต. สราวธุ กลุโมรานนท์ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.ท. สุวฒัน์ เอมแจง้ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.ท. ไชยยงค์  ปิดตาทะสา บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.ท. สุชาติ  บุญสาลี บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.ท. ถาวร ปัญญา บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ร.ต.ท. ชัยยะ นรเพชร บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. ส าเร็จ รัตนนท์ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. ธนวฒัน์ เร่งทอง บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. ศักรินทร์ วชิาธรรม บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. ววิฒัน์ ธรฤทธิ์ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
จ.ส.ต. วฑูิรย ์ สร้อยละออง บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. ทรงพล ออ่งบางน้อย บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. ประภาส พนัเดช บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. ธนบดี เล้าเจริญ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
จ.ส.ต. ชยพล วงศ์อรุณสุภา บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
จ.ส.ต. อคัเดช ปัทมพรภกัดี บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. กาญจนะ ล่องสุวรรณา บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. สมศักด์ิ ทรงศิริ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. ศุภชัย ค าทิพย์ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. อทิธพิทัธ์ พงษ์เจษฎาพร บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. อภชิัย สุโพธิ์ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. กอบธนัช วงษ์จนัดี บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. ชาญเกยีรติ ศรีอภรัิฐ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
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ด.ต. สุเทพ กระจา่งศรี บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. ไมตรี โคเวยีง บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. สุชาติ ศรีเตชะ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. โกวทิย ์ ปิน่ทองพนัธ์ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
จ.ส.ต. อนุพนัธ ์ สร้อยทรัพย์ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. คะนึง เขยีวมรกฎ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. ส าฤทธิ์ ชิดชัยภมูิ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. อนุรักษ์  คลังสมบัติ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. สุรศักด์ิ ฉมิมาฉยุ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
จ.ส.ต. ไตรทศ มีค าออ่น บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ส.ต.ต. กฤษฎากร แซงโคตร บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ส.ต.ต. บุญสม พนัธส์วสัด์ิ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. ประสงค์ คงเพชร์ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. ภมร ล่ิมวงศ์ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. สมศักด์ิ เชยแจง้ บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. บรรลือ   พรมมี บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. ชรินทร์ ปะวะโข บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. วริทธิ์ วรรณทอง บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. อภสิิทธิ์ ยาค า บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
ด.ต. ไพรัช กล่อมสมร บก.น.9 กก.สส.บก.น.9
พ.ต.ท. ศยาม อนิทร์สุวรรโณ บก.น.9 สน.เพชรเกษม
พ.ต.ท. สมหมาย โสภาเจริญ บก.น.9 สน.เพชรเกษม
ร.ต.อ. สุระทิน บุญโสม บก.น.9 สน.เพชรเกษม
ร.ต.อ. ส าเริง ฤกษ์ชัย บก.น.9 สน.เพชรเกษม
ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ แกว้นวล บก.น.9 สน.เพชรเกษม
ร.ต.ท. อาทิตย์ ประเทือง บก.น.9 สน.เพชรเกษม
ร.ต.ท. ธนกฤช แนวนาค บก.น.9 สน.เพชรเกษม
ร.ต.ท. สมชัย เยน็ขนุทด บก.น.9 สน.เพชรเกษม
ร.ต.ท. มงคล งานดี บก.น.9 สน.เพชรเกษม
ด.ต. วรีะ ภูฤ่ทธิ์ บก.น.9 สน.เพชรเกษม
ด.ต. วนิัย จนัทร์เพง็ บก.น.9 สน.เพชรเกษม
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ บุญหล้า บก.น.9 สน.เพชรเกษม
ด.ต. ณรงค์ เพช็รนิล บก.น.9 สน.เพชรเกษม
ด.ต. จติรภณ มนต์ฤดี บก.น.9 สน.เพชรเกษม
ด.ต. ศักด์ิสุริยา เศรษฐาวงศ์ บก.น.9 สน.เพชรเกษม
ด.ต. พยอม บัวแตง บก.น.9 สน.เพชรเกษม
พ.ต.อ. ธรีศักด์ิ  สุริวงศ์ บก.จร. รอง ผบก.จร.
พ.ต.อ. วรีะ จริวรีะ บก.จร. รอง ผบก.จร.
พ.ต.อ. เอกรักษ์ ล้ิมสังกาศ บก.จร. รอง ผบก.จร.
พ.ต.อ. ทิวธวชั นครศรี บก.จร. รอง ผบก.สพฐ. ปฏบิัติราชการ บก.จร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ. โชติ สุวรรณจณีุย์ บก.จร. ผกก.ฝอ.บก.จร.
พ.ต.ท.หญิง ปรียาภา อะปายะทัศ บก.จร. รอง ผกก.ฝอ.บก.จร.
พ.ต.ท. สรรเสริญ กรีอารี บก.จร. พงส.ผนพ.กลุ่มงานสอบสวน บก.จร.
ร.ต.ท. พรหมเนตร ยาจนัทร์ บก.จร. นว.ผบก.จร.
ร.ต.อ.หญิง ปิยะนันท์ นาคบุญตา บก.จร. ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ นิยมสุข บก.จร. ฝอ.
ด.ต. อภนิัฐ ลีล้าน บก.จร. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง เบ็ญจวรรณ ลอยมา บก.จร. ฝอ.
พ.ต.ต. ฐิติวชัร์ กลุศิรวฒัน์ บก.จร. ฝอ.
ร.ต.ท. ทวทีรัพย์ ชัยภมูิ บก.จร. ฝอ.
ร.ต.ต.หญิง นัยนา อทิริส บก.จร. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง จรินรักษ์ กรุณาดวงจติร บก.จร. ฝอ.
ส.ต.ต. มนตรี ดวงบุปผา บก.จร. ฝอ.
พ.ต.ต. ชาติชาย เขจรชัย บก.จร. ฝอ.
ร.ต.ท. ธนพล บัวนพคุณ บก.จร. ฝอ.
ร.ต.ต. อนุชัย ปัญจมาลา บก.จร. ฝอ.
ด.ต. อฏัฐพล นนทภา บก.จร. ฝอ.
ด.ต.หญิง จดิาภา สุรินทร์ บก.จร. ฝอ.
ด.ต.หญิง ศิริรัตน์ ทัพมงคล บก.จร. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง อรอมุา ชุมคง บก.จร. ฝอ.
ส.ต.ต. อดิสร ประสมมูล บก.จร. ฝอ.
 ร.ต.ท.หญิง  อนุสรา  เทีย่งธรรม บก.จร.  กลุ่มงานสอบสวน
 ร.ต.ท.  อชิรพล  ทัศนประพนัธ์ บก.จร.  กลุ่มงานสอบสวน
 ด.ต.  ประยงค์ยทุธ  เปีย่มเจริญพร บก.จร.  กลุ่มงานสอบสวน
 ส.ต.ต.  ธรีพงศ์  ปันร้อง บก.จร.  กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. ชัยพร นาคทับ บก.จร. ฝอ.
ด.ต. มาโนชญ์ ไตรอกัษร บก.จร. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ศยามล เศรษฐสุข บก.จร. ฝอ.
พ.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ พนัธฟุกั บก.จร. ฝอ.
ร.ต.ท. สุรสีห์ ศรีสวสัด์ิ บก.จร. ฝอ.
ร.ต.ท. เอกชัย ชูคง บก.จร. ฝอ.
ร.ต.ท. กรกช เทพวรีะพงศ์ บก.จร. ฝอ.
ด.ต.หญิง ณัฐสิณี บวรวงศ์พทิักษ์ บก.จร. ฝอ.
ด.ต.หญิง วาสนา สุริยวงศ์ บก.จร. ฝอ.
จ.ส.ต. คมพสิิฐ ทัพพธ์นนท์ บก.จร. ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง สันต์ฤทัย แกว้หาญ บก.จร. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง วลัยา ออ่นตา บก.จร. ฝอ.
ร.ต.ท. ชโลธร สมบุญ บก.จร. ฝอ.
ด.ต. พงษ์พฒัน์ แสนแกว้ บก.จร. ฝอ.
ด.ต. สุรสิทธิ์ ลีปา บก.จร. ฝอ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สิทธิ โพธบิ าเพญ็ บก.จร. ฝอ.
ร.ต.ท. รณกฤต เหล็กมา บก.จร. ฝอ.
ร.ต.ท. เอกพลพนัธ์ พรจรรยา บก.จร. ฝอ.
ด.ต. ติรพนธ์ ขนัอาษา บก.จร. ฝอ.
ด.ต.หญิง นงนุช แพง่สภา บก.จร. ฝอ.
ด.ต. ชัยศรี เสมาทอง บก.จร. ฝอ.
ด.ต. กติติพงษ์ ทองยอด บก.จร. ฝอ.
ด.ต. อนันต์ วงศ์พรัด บก.จร. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง เกศณี มูลนิกา บก.จร. ฝอ.
ส.ต.ต. ปรีชา ฮวดศรี บก.จร. ฝอ.
พ.ต.ท. ณัฐวฒิุ น้อยจนี บก.จร. สว.บก.จร.
พ.ต.อ. สุปัฏน์ จรจนัทึก บก.จร. ผกก.1 (สายตรวจ)  บก.จร.
ด.ต. เพชร ไชยสา บก.จร. งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ญาณเดช ศิริขนัธ์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ท. วรีะชัย ปัญญาเจริญสุข บก.จร. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ท. โพยม ถมประเสริฐ บก.จร. รอง สว.(จร) งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร.

ด.ต. ต่อศักด์ิ อาจหาญ บก.จร. งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร.
ส.ต.ต. บัญชา หล้าสุดตา บก.จร. ผบ.หมู่ (ป) สน.วังทองหลาง ปฏบิติัราชการ กก.1 บก.จร.

ร.ต.ท. อคัรพล ถริพงศานุรักษ์ บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ท. สุทิน ฟกัแกว้ บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ วงศ์พรมมา บก.จร. สน.บางนา ปฏิบัติราชการ กก.1 บก.จร.
ด.ต. บุญเกยีรติ ฟกัแกว้ บก.จร. ผบ.หมู ่งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.
ด.ต. วธิวนิท์ สุทธาคงธนบดี บก.จร. ผบ.หมู ่งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ประวทิย์ ศุภเลิศ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. อภเิดช ภูร่ะยา้ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.
ด.ต.หญิง เอมอร สมัครรัฐกจิ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
พ.ต.ท. พทัธนนท์ เกยีรติไพบูลย์ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.อ. พงศกร พวงค า บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.อ. ธนกจิ ข าล้วน บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.อ. ชัยพนัธ์ เดชอิ่ม บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.อ. ชวฤทธิ์ คงเหล่าสมบูรณ์ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.ท. ชัยทัศน์ รุ่งเรือง บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.ท. ชนะ เอี่ยมงาม บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.ท. พทุธกาล ศรีนุช บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.ท. เผด็จ มีสวย บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.ท. ชัยญา น้อยส าราญ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.ท. จ านงค์ พละศักด์ิ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.ท. อรุณเฉลิม ดาทอง บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.ท. อนุสรณ์ อดุมสิน บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.ท. ภวตั เสรีธนายศ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. นิจ กรรณิการ์ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ บุญเทีย่ง บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.ต. สนัน่ ชมสันเทียะ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.ท. ธนากร จนัทรสุคนธ์ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ส าราญ มาลาค า บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. วสูิตร เจริญวงษ์ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. สุวรรณ รุณาวงศ์ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. คนึง ค าจตุัรัส บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. รชต แกว้บริวงษ์ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ราเชนทร์ ทวกีลุ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ยทุธยา พมิพน์นท์ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ชวลิต บุตะเขยีว บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ธรีวฒิุ ประทุม บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. เจริญ เทพจนัตา บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. วฒิุนันท์ ชูชี บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. อนุสรณ์ มะโนเล็ก บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. อมัพร ศรีสังกา บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ชาติชาย แขวงจกัร์ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ปาณเดชา อยู่เยน็ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. รณชัย บุญสอน บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. มีชัย เพยีรกสิกรรม บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ศุภลักษณ์ ทิมรอด บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ศิริพงษ์ จลุพรหม บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. สาโรจน์ จงเจริญ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ฤทัย นาคลอง บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. นพดล นุเทพสุ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ศุภชัย ถาวรกาย บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. วรัิตน์ ตุ้ยสาร บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ณรงค์ชัย เกตุชิต บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. พชิิต จวงเจมิ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ประมวล จนัทร์ส่อง บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ลภสั ข าพร้อม บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. นิธศิ ผกาแกว้ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. สุวรรณ์ ทองชมภู บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ชูชาติ พระโพธิ์ชัย บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. เปรมชัย ค าเคน บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. มนัส เปีย่มเนตร บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. พชรคม พวัส่ือ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ฉตัรฒิญา สุขสาร บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ประจวบ วงษาพฒัน์ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
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ด.ต. มงคล หามณี บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. บรณ์ พนิิจ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. นิพทัธ์ ทองเต็ม บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. บุญล้วน จรทะนา บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. บุญมี พฒันะแสง บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. วนัรัตน์ รินรุด บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ประยล ไชยมณี บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ญาณวรุตม์ พรหมราช บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. วรัิตน์ พลูอนิทร์ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. สุวฒิุนันท์ พนัธรักษ์ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. บลเพชร ภอูอ่น บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. เติมศักด์ิ เพชรนาค บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ประดับ มีแสง บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. สุพดั นันทะริด บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ประยรู นาคูณ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ชัยรัตน์ กา้นน้อย บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. อภเิดช เพชรกอง บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. สุระการ ศรีพล บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. สมาน ทิง้โคตร บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ชรจน์ ทิพลือชา บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. สุวชิ ศรีเพชร บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. จริพฒัน์ บุบผา บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ประชา เอี่ยมดี บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. อาคม รักชนะ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ปรีชา โสมสูงเนิน บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ปริญญา พนิิตภชุพงศ์ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. ววิาห์ แกว้นก บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. เสริฐฉนัท์ วรรณวงษ์ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. สมปอง อนิทร์ศิริ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ด.ต. อรรถพร จนัทร์พุม่ บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
จ.ส.ต. สุวฒัน์ จนิดา บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
จ.ส.ต.หญิง กญัจนพร วงทับทิม บก.จร. งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร.
ร.ต.ท. ชูชาติ พาทอง บก.น.๔ สน.โชคชัย ช่วยปฏบิัติราชการ บก.จร.
ร.ต.ท.หญิง วณิชยา ไชยปรุง บก.น.๔ สน.วงัทองหลาง ชว่ยปฏิบัติราชการ บก.จร.

ส.ต.อ.หญิง บุษกร ปันคะปวง บก.อคฝ. บก.อคฝ. ช่วยปฏบิัติราชการ บก.จร.
ส.ต.อ.หญิง อชัลี ศิริจนัทร์ บก.อคฝ. บก.อคฝ. ช่วยปฏบิัติราชการ บก.จร.
ส.ต.อ.หญิง ธดิาพรหม สมสิน บก.อคฝ. บก.อคฝ. ช่วยปฏบิัติราชการ บก.จร.
ส.ต.อ.หญิง วจิติรา ปิน่นาค บก.อคฝ. บก.อคฝ. ช่วยปฏบิัติราชการ บก.จร.
พ.ต.ต. ชยติุ พงษ์ศักด์ิ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.อ. เทอดเกยีรติ อภยัวงศ์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
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ร.ต.อ. ธนากร ตรานกแกว้ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.อ. สุขมุ สุปันนะเวช บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.อ. รัฐวฒิุ ปัญจชัย บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.อ. กฤตศิลป์ พนูผลกลุ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.อ. กติิศักด์ิ พรสงวนทรัพย์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.อ. ประวทิย์ ภเูงินงาม บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.อ. สายชล ศรีนุกลู บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.ท. ชูชาติ นฤชาสุชาติ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.ท. ทรงยศ นกแกว้ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.ท. กริช สุทธพินัธ์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.ท. เพลิน นพโสภณ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.ต. อนันต์ อนันตภทัร์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.ต. สมัย พรสันเทียะ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.ต. ณรงค์ ศรีแกว้ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.ต. พงภมร ยอดสินชัย บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.ต. ภชุงค์ รัตนชงค์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.ต. สถติ กราบคุณ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.ต. มีวชิัย เมืองกลาง บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ร.ต.ต. ศุภชัย กฤษณะเศรณี บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. กนกพฒัน์ ยศหล้า บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. พภิพ ศรีสวา่ง บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ยทุธนา คงเสนา บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ธนเสฏฐ์ เซมรัมย์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. พสัินติ สุวรรณเลิศ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ประคอง จ าปาเฟือ่ง บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ส าราญ จ าปาคง บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. กณิศพงศ์ ปรึกษาตน บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. วทิยา พนัธก์จิการ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. วาที สุขวจิติร บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. สุรสิทธิ์ สุวรรณเทน บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. เสน่ห์ ก าลัง บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. สากล พกิลุ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ธนวฒัน์ แฉล้มนงนุช บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. นิพน ชวดพงษ์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. บุญเลิศ ด ารงค์ชัย บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ค าจนัทร์ จนัทร์จติ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ธนะภมูิชัย บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. เฉลิมชัย วอ่งพานิช บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ไพรุ่ง จงจติร์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. มนูญ นาคสุข บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
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ด.ต. นิติรัฐ ยพุานิชย์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. สมบูรณ์ ไชยศิลป์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. สุรศักด์ิ เกา่พมิาย บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. วฒิุศักด์ิ ศิริโรจน์มหาวงษ์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. สุวทิย์ ศรีจารย์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ค าพนั โพธิ์จนิดา บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ธรีเดช เกษมเกสร บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ทรงชาย แขวงจกัร์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ชัชวาล ชาตะรักษ์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. เอกชัย โปรยโคกสูง บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. พนมกร ทองรอด บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ไพฑูรย์ สวา่งแจง้ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. วรีะ นิสังกาศ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. กู้เกยีรติ เยน็ระยบั บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ชุมพล คุณเลิศ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. จ าเนียร ช่วยอาษา บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ธนาวฒิุ สอนมาก บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. อภเิดช ภูร่ะยา้ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. วนิิจ กมลผาด บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ณภทัร แสนสุข บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. จ ารัส แกว้คงดี บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ณรงค์ กลุสุวรรณ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. สิน พมิพส์นิท บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ยทุธนา สิงหค์ง บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. เจริญศักด์ิ ศรีโสมาศ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. สุวทิย์ ดีเส็ง บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. วริะศักด์ิ เลิศพลังเวทย์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. สายชล วงษ์เพง็ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ฐิติพฒัน์ เยี่ยมเพือ่น บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. วชิาญ จอ้ยเสนา บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ช านาญ สิงเคน บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ชินกร แกว้วเิศษ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ชาติชาย จ าปาจนัทร์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. สุทธวิสั เชื้อโชติ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ศรัณย์ สินทราลักษณ์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. คณุตม์ธปิ ถาเป็นบุญ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. วโิรจน์ ทิทา บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. อรรคพล กล่ าสระน้อย บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ณรงค์ กลุสุวรรณ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. สุรศักด์ิ บ่อบัวทอง บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
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ด.ต. วรวฒิุ สาธร บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. ดิเรก ทิมแท้ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. นวพล เดชเจริญพร บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. วธิวนิท์ สุทธาคงธนบดี บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. เมธชิัย ใจแกว้ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. รุ่งอรุณ แสงทอง บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. วราวธุ หงษ์ส าโรง บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. สุรศักด์ิ สนิทนอก บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. อไุร จนัทร์ทรง บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. วทิยา อนิแปง บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. พลร่ม เพง็รัตน์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. สวสัด์ิ พลศิริ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. สุรชัย เรืองพร้ิม บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ด.ต. สุชาติ จนัคนา บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
จ.ส.ต. พริะชาติ บัวมาศ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
จ.ส.ต. เฉลิมพล สุขสาร บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
ส.ต.อ. พรีเชษฐ์ ธราปัญจทรัพย์ บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1  บก.จร.
พ.ต.ท. ศรีรัชพล ค้าขาย บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
พ.ต.ท. เอกพล บงกชมาศ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
พ.ต.ท. ณัฐนันท์ ม่วงงาม บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ท. อ านวย วงษ์น้อย บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ท. สมบัติ รุ่งเรือง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ต. ยศพล พลูสุข บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. นครินทร์ ปักเคทัง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ประสิทธิ์ สุดชารี บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ธนพล ทองเรือง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ต. ไพรัตน์ สีเขยีว บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต.หญิง ณภทัรารัตน์ ยามสุข บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ชัยยนัต์ ทรงมงกฏุ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. เดือน ศรีเดือน บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ธนนท์ วงเมือง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ภาคภมูิ พชิิตเดชา บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. มานพ จาดโต บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สายณัห์ อุ่นใจ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ภริมย์ สองพล บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สุนทร เพยีรธญัการ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. อรุณ มีบุญ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ปราบ ประชุมวงศ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ต. วรีะยทุธ ครรพชูติ จร. สน.บางยีเ่ร่ือ ปฏิบัติราชการ งานสายตรวจ 3 กก.1  บก.จร.

ด.ต. ชยาศักด์ิ ผาสุก บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
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ด.ต. ชยตุม์ อว่มแกว้ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สมเกยีรต์ิ พาสังข์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ไชยา บันเทิง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. เชาวรัตน์ มุขสิกสวสัด์ิ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ปรีชา จนัทร์ดี บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.อ. ธร์ีธวชั  สวสัดิสาร บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ท. ปิยะเดช ค าเพง็ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. วนิัย ทองสถติย์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ภดิูศ ทองจติร บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. อ านาจ เกบ็รักษา บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ทศพล พงสีมา บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สมคิด เขยีวจนัทร์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. พชร เกง่สูงเนิน บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. อ านาจ อนิทร์อ านวย บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สัณหม์นัส ออ่นพนัธ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. นพพล พยาบาล บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สุพรรณ์พสิษฐ์ สืบเสระ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ชัยวฒัน์ ลาภกัด์ิ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ต. ชัชวาลย ์ ลาภกัด์ิ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ประยงค์ ตรีอนิทอง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สมพงษ์ ศรีนาค บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
จ.ส.ต. กรธนินทร์ธร ยนืสุขจติรธาดา บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
จ.ส.ต. พลวฒัน์ วฒิุจรัสพงศ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ศุภเสฎฐ กลุเกยีรติกมล บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ส.ต.ท. ธชิากร ดอนกลอย บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. โรจน์ ก าเนิดมะไฟ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. มนต์ชัย โพธพิทิักษ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. เอนก  อบุลพฤกษ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. จรีะทิปต์ ธาระหาญ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ธนดร โต๊ะสิงห์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. กฤตพฒัน์ บุญตา บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สุรกานต์ ทิณรัตน์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ธนทัต แสงชัย บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ธนเดช สีสุกใส บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สมบัติ ขาวสุวรรณ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. กฤติพงษ์ รักษาศรี บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. วศิาล น้อยทอง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ทองเพช็ร เตโช บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. วรีะศักด์ิ รักแฝงกลาง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. วจิติร พนัฤทธิ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
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ด.ต. รัตน์ สุขรักษ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. จริายทุธ วสุิทธิ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สมอาจ สังคะรัมย์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ชาญชัย จนัทรักษ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ออมสิน พนัธเ์กาะเริง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ต. วรเดช เดชธนรัตน์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. นิรันด์ พนัธท์อง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. เสรีวชั แจม่ประแดง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ธรียทุธ ช้อนพมิาย บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. เนรมิต กลุเมือง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ท. สมผล ชุณหเพสย์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ณวธรรม สนธโิพธิ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
พ.ต.ท. พนัธุ์เพชร วเิชียรบุตร บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. พษิณุ ฉมิพาลี บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ฉลอม  ม่วงนนท์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ชลัช เฉดิทรัพย์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. วรีะศักด์ิ เพชรเครือ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. วษิณุพงษ์ สิริเหล่าตระกลู บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.อ. วทิยา สมการ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ต. ภมูิประชา จนีคง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ยทุธนา สารพล บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. นรินทร์ แจม่จนัทร์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. จรัญ พงษ์หาร บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. วฒิุชัย แพงสกล บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. อกุฤษ สุระเสน บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สมบัติ เสือค า บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. อดิพงษ์ สุระเสียง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สมศักด์ิ ไชยศิรินทร์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สุขเกษม ปิยะจนิดา บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ส.ต.อ. พเิชษฐ ค าภู บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ส.ต.อ. อนวชั ร่มโพธิ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. พรชัย ชูกนัหอม บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต.หญิง ญาณิศา สุขกลุ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ชัยช านาญ สิงหสิ์ทธิ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ธรีวฒิุ บุญผดุง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ชัยธชั โพธิ์งาม บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ท. ณรงค์ แกว้จ าปาสี บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. กนัต์ชนินทร์ วงษรักษ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ต. สัญญาลักษณ์ ตรีวเิวก บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ท. สุวนิัย บัวจนี บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
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ร.ต.ท. สมัคร ดอนโคกสูง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สมพร ชัยประเสริฐ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สุรชัย โสมชัย บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. รัศมี เพง็พา บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สัมพนัธ์ แยม้เศียร บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
จ.ส.ต. ปฏวิติั พรหมแกว้ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
จ.ส.ต. ไพรัตน์ พรหมดนตรี บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. มนัส พุม่พฤกษ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. จกัรพงษ์ ปิน่ใจ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ไพรอ  แสบงบาล บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
จ.ส.ต. ประทีป ชูหนู บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ธวชั ทรัพยส์กลุ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ต. สาวฒิุ ออ่นศิระ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ธรีะชาติ กล่ันบิดา บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ไพฑูรย์ อาริพงษ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. พรีวทิย์ บูรพงศ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สมาน ศิลาเกษ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. สามารถ มากดี บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
จ.ส.ต. สมศักด์ิ หอยสังข์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. พภิพ ยอดปืน บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ สันธิ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. มานิจ โตทองหลาง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ววิฒัน์ กาญจนโรมนต์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ชุมพล อุ่นเรือน บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ณัฐพล นาคสวสัด์ิ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ต. บุญลือ ฉลาดถอ้ย บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ร.ต.ท. ศักดา ยาทิพย์ จร. สน.บางมด ปฏบิติัราชการ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.

ด.ต. สายณัห์ จนัทร์นาค บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. วนิัย เฝือเฟือ่ง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
พ.ต.ท. สุพศิญ์ พนัธุ์เพง็ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. จกัรกริช ขนุช านาญ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. วชัรชัย ชนะเคน บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. ปราโมทย์ พลศักด์ิ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. กนัชนินท์   วงษ์รักษ์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. มนพ ชูทวี บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. นิวฒัน์ ดวงจนัทร์ บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
ด.ต. วทิยา อน้ยาง บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.
พ.ต.ท. พฒันา สัมมาทิตฐิ บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ร.ต.ต. ค าฉนัท์ โสเกษ บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ โมกข า บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ธนสิทธิ์ เทีย่งทัศน์ บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ร.ต.ท. ไพบูลย์ คงจนัทร์ บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ สุขแสงดาว บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ร.ต.ท. วโิรจน์ จนัทร์มงคล บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ร.ต.ท. โสภณ แสวงศรี บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ร.ต.ท. ภวตั อรรคฮาตสี บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ร.ต.ต. จกัรภพ ทรงข า บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ร.ต.ต. ชัยพล พลูสวสัด์ิ บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ร.ต.ต. กติติ เขยีนเขวา้ บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
วา่ที ่ร.ต.ต. วสันต์ ชูสกลุ บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
วา่ที ่ร.ต.ต. วโิรจน์ โสภี บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. อภสิิทธิ์ สุริวงษ์ บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. สุรสิทธิ์ สุวรรณเทน บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. พเิชษฐ ไชยแสง บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. สถติย์ นาคแสง บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. เพิม่พงษ์ มณีใส บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. ณัทกฤช ขาวสะอาด บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. เรืองฤทธิ์ โล่หค์ า บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. ปวตัน์อสิร์ ส่ิวหงวน บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. เอนก สุขสวา่ง บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. เสริฐฉนัท์ วรรณวงศ์ บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. สุระเดช ลังบุบผา บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. สุนาชัย มณีพงษ์ บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. มาโนช เมืองฮามพนัธ์ บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. คมสัน กปัโก บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. สุวรรณ ศิริกรรณะ บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
จ.ส.ต. สมบัติ แผ้วโคกสูง บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
จ.ส.ต. อริศรัญ สร้อยทอง บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
จ.ส.ต. อภชิาติ สุตตานา บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. สุพจน์ เกตุสุวรรณ บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
ด.ต. ณพล สิงหข์าว บก.จร. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 
พ.ต.ท. สมชาย ชูแกว้ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ร.ต.อ. อดินันท์ ศรีนุเสน บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ร.ต.อ. พรชัย วรสติบัณฑิต บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ร.ต.อ. วใิจ รักสกลุ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ร.ต.ท. ชยพนัธน์ ธติิกลุธรณ์ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ร.ต.ท. ไกรลาศ คุณรักษ์ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ร.ต.ต. สมพล โพธิ์วทิย์ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ร.ต.ต. สวสัด์ิ สุภาวงศ์ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ร.ต.ต. รุ่งวทิย์ ศรีจไุร บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
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ด.ต. สุพจน์ สิมสีพมิพ์ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. มานิตย์ เมืองโคตร บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. นิคม เสนาจนัทร์ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. ประคอง แกว้ศิริ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. สุจนิ บัวใข บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. สรศักด์ิ อาษานอก บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. นิรันดร์ รอดจนัทึก บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ส.ต.ต. อาคม เทวดา บก.จร. ผบ.หมู(่ป) สน.ลุมพนิี ปฏบิัติราชการ กก.๑ บก.จร.

ด.ต. วจิติร วะโรรส บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. เทพ ร้ัวชัย บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. พเิชษฐ์ ทองบ่อ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ส.ต.ต. โชคทวี ทองมา บก.จร. ผบ.หมู่(ป) สน.คลองตัน ปฏิบัติราชการ กก.๑ บก.จร.

ด.ต. เชาว์ เขยีวบ้านยาง บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. สมคิด โมโพธิ์ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. ปรีชา ซอลี บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ส.ต.ต. ชวลิต ชาตรี บก.จร. ผบ.หมู่(ป) สน.บางขนุเทียน ปฏิบัติราชการ กก.๑ บก.จร.

ร.ต.ท. นิยม จนีเหรียญ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ร.ต.ต. นิคม ลอมเศรษฐี บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ร.ต.ต. จกัริน สายธนู บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. บรรทศ สุขเพช็ร๊ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. บัญชา ชาวเหนือ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. เทียน ขนักระโทก บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. อกุฤษ มูลค า บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. นิรัญ ศรีเจดิจา้ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. พรชัย พทิักษ์ธรรม บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. ณัฐวฒัน์ ศักด์ิเขยีว บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. ประยงค์ กมิมัจฉา บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. ปัญญา มีหนิกอง บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. เทียนชัย จนัประเทียน บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. เอกวทิย์ ตรีระศรี บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. สุพจน์ แพนล้ินฟา้ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. กมล บุญเยน็ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ส.ต.ต. อดิศร ดอนอาจเอน บก.จร. ผบ.หมู(่ป.)สน.พหลโยธนิ ปฏบิติัราชการ กก.๑ บก.จร.

ส.ต.ต. ธรีพงษ์ พมิแพง บก.จร. ผบ.หมู(่ป.)สน.สุวนิทวงศ์ ปฏบิัติราชการ กก.๑ บก.จร.

ด.ต.หญิง รุ่งนภา บิลระโอะ๊ บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
ด.ต. สมเกยีรติ จอมเดช บก.จร. กก.๑(สายตรวจ)บก.จร.
พ.ต.อ. ขจรเกยีรติ ศริพนัธ์ บก.จร. ผกก.๒ บก.จร.
พ.ต.ท. วรีพล วฒิุเสน บก.จร. กก.2 (ศูนยค์วบคุมจราจรทางด่วน ทางพิเศษ)บก.จร.

พ.ต.ท. จริวฒัน์ อารักษ์รัฐ บก.จร. กก.2 (ศูนยค์วบคุมจราจรทางด่วน ทางพิเศษ)บก.จร.

พ.ต.ท. ธนินท์พนัธุ์ เธยีรเจริญ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.
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พ.ต.ท. ชุมพล เรืองพุม่ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. พเิชษฐ กอ้นแพง บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. พสิิทธิ์ ต้ังศิริเสถยีร บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. ช านาญ พทุธเครือ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. ธรีะ เรืองเนตร บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. ถาวร มะเสนา บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. สาคร กนัภยั บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. กงจกัร ทองเส่ียน บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. กฤติเดช พนันิทา บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. พษิณุ พพิธิหรัิญกาล บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ขาว ศรีทอง บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. เชนชัย หอ่มา บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ส าเนียง แกว้สุวรรณ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. สมัย นิมิตร บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ถนอม พว่งช่วงโชติ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. การะเวก สุขนีุ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. บุญชัย สอาดจติวไิล บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. วฑูิรย์ จลุเนียม บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. สายณัห์ สังสุด บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ชาญชัย วงษ์ตา บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ปวติร์ วานิช บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. นฤนาท สมฤแสง บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ชัยสัณฑ์ ภาณุมาศ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. สมบัติ แพเทพย์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ แผลงมา บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. สิงหพ์ล ศิริสัมพนัธ์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. เจษฎา โสภกัดี บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ฉฏัชัย จนัทาพลู บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. วทิยา พรสุขสวสัด์ิ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ยทุธศิลป์ บัวภาค า บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. วรีะ จนัทร์ศรี บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ทรงชัย ไชยปัญหา บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. บรรเจดิ เจริญผล บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. อสิสระ อกัษรพนัธ์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. ก าธร แสงจนัทร์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. มนตรี สือเจริญ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. ทยกฤต ศรีวเิชียร บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. ยงสินธ์ คงสุวรรณ์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. ถวลิ จพิมิาย บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. สุรศักด์ิ กล่อมเกล้ียง บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.
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ร.ต.ต. รณฤทธิ์ ศรีบุญเรือง บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. ณพพงศ์ ศรีสวสัด์ิ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. ศุภชัย อิ่มสมบัติ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. พยงุ แสงไทย บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. สมศักด์ิ อดุมสุด บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. ปฏนิันท์ โมฑะกลุ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. นิกร เจริญสุข บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. ส าราญ นะราริด บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. อทิธพิล สุมาลย์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. สมทรง เอี่ยมละออ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. นิกรณ์ เสริมทรง บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สุพรรณ นาถมทอง บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. อารัญ ชวานนท์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมชัย มัน่ศิลป์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ทรงวติร์ สมใจ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ดานัย อดุรพลู บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ปรีชา ปัญญาหอม บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พงศธร กจิธร บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ทรงกติ ศิริวรรณ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ธรีวธุ มีภกัดี บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วเิชียร สุภาจนัทร์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. จรูญ กวางษี บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ฉตัรชัย คุ้มทรัพย์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. นันทวทิย์ อวยผล บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วรีะยทุธ อาจศิริ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมชาย ศรีทาพกัษ์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. บุญเชาว์ พมิพา บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมศักด์ิ ฤทธิ์โพธิ์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ส ารวย ประดงรัตน์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. มนรัตน์ ทองบริบูรณ์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ประเสริฐ บุตรถาวรศักด์ิ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พงษ์เทพ ชมชื่น บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมศักด์ิ ลักษณะโภคิน บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พรีะศักด์ิ แกว้เป็นทอง บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. นิเวศน์ สรวยสวสัด์ิ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สายนัต์ จนัทวี บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. อนุสรณ์ ไชยออ่นแกว้ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. นพดล กาขาว บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ดิษฐพงษ์ เมธานนท์ไพศาล บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ถาวร สุวพศิ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ภาคภมูิ สุวรรณภาพ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. บวร สมัครสมาน บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วชิระ ไหวดี บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สวาท คัดวงษ์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. อนุวตัร สีหนัต์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สุพฒัน์ ชูวา บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ธงชัย อนิตะนัย บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. อมรเทพ มัน่ศรีจนัทร์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. โชคปรีชา แกว้ขวญั บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. กรณ์พงษ์ วงศ์สกลุเพชร บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พเิชษฐ นากอ้นทอง บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. รุ่งโรจน์ แสงงาม บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พนาชาติ นิตยม์ณี บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วลัลภ น้ าเพชร บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ประสาน เมฆวนั บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. จกัรพนัธ์ อยุ่ยนื บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. รัชต์พงษ์ เล้ียงทอง บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ธวชัชัย พรอนิทร์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมชาย สมศรี บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ประเสริฐ โกบุตร บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พงษ์รัตน์ ประวะโข บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. นิกร ชนะทะเล บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. เสถยีรพงศ์ วงศ์ธรรมมา บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. จรัญ ทองโสม บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วรพจน์ นาคะวโิรจน์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วชิัย พมิพบ์ุญ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สุวทิย์ พนัธท์ูล บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วชิัย ออ่งจรูญ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. นิสิต ไชยทองศรี บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ปกรณ์เกยีรติ จนัทรกลุ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. จกัรพนัธ์ รอบรู้ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ทศพล ศรีรวรรณ์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ธรีะพงษ์ มัน่คง บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สงกรานต์ บุญจุ้ย บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมชาติ ยวนยี บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ตรัยเทพ สายลาม บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สกล ศุภฤกษ์น าชัย บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. เสน่ห์ แกว้ทุง่ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. เอกสิทธิ์ ข าโพธิ์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. อรรถพล ทิพยจ์กัษุ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.
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ด.ต. วทิยา บุญวฒัน์ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. เชาวนะ วชิัย บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

จ.ส.ต. พรศักด์ิ ไชยปัญหา บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ส.ต.อ. กฤษณรงค์ ค าเงิน บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

ส.ต.อ. กอ้งเกยีรติ นเรกลุ บก.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. ธนธร ศิรินทร์ธวธัน์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ต. ช านาญ ตรีเนตร จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. วจัฉลิน วารินหอมหวล จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. ชูสิทธิ์ มณีอนิทร์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. ธนวนิ บริรักษ์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. ยทุธชัย แจม่กระจาย จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. ผดุงเกยีรติ พนัธศิ์ลป์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. สมเกยีรติ อภยันอก จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. ธรีรัชช์ ภทัรวงศาโรจน์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. ธณัยศ์รุต ธนากลุกติิพฒัน์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. อภรัิกษ์ องัคศิริสรรพ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. บัญชา สิงหส์าย จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. พนัธุ์ธชั ทัดรอง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. กงจกัร์ ทองเส่ียน จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. วนัชัย ศรีชัยปลูก จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. สุรชัย วรรณแกว้ราช จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. ทศนล เฉลิมแสน จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. จ าลอง สะอาดจติ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. สมจติต์ สุพรรณกจิ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. อาทิตย์ วรรณพราหมณ์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พเิชษฐ มีเนตรข า จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมพงษ์ ฟกัแฟง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ชุมพล รุ่งเรือง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. เกริกชัย สาวแดง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วนัชัย ปานคง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ดุสิต ผลานิสงค์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. กติติวทิย์ วงศ์พรหม จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สัจจะ สวนจนัทร์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. บุญเลิศ ราชคม จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ณพล กิ่งจนัทร์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สินธท์พ หาญจติต์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ศิวรักษ์ โสมี จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. จริะศักด์ิ ทูลไธสง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. เจริญ เจมิปรุ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.
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ร.ต.ท. พยพั ยอดปรีดา จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. จกัราวธุ รัตน์เจริญ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. แผน วงศ์ต๊ะมา จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ค าพนัธ์ บุญทา จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สุวทิย์ นาชัยลอง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

จ.ส.ต. สุริยา แกว้ภกัดี จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

จ.ส.ต. จรัิฎฐ์ จริธนรัตนวงศ์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

จ.ส.ต. กติติ คีรีรักษ์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ธนภทัร เทียนศรี จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. นัฐวฒัน์ บุญอดุม จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

จ.ส.ต. พธิาร มณีช่วง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ประจติ น้อยวเิศษ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

จ.ส.ต. ปรีชา พรประทุม จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

จ.ส.ต. วรีภทัร ขวญัเมือง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

จ.ส.ต. บุญศรี วงศรีเทพ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. สุภชัย สวนนิล จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. ประสาน ทัศนสุวรรณ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต.หญิง ฐิติรัตน์ สังขธ์นศักด์ิ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สิงขร คมเฉลียว จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ไพบูลย์ ชวนรัมย์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ผ่านศึก เพยีรอดวงษ์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมฤกษ์ ศิริมงคล จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ทัตธน เจริญผล จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. บุญเยี่ยม พมิพบุตร จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. กศุล บุปผาโรจน์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. นัทธี โชติมูล จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วราศักด์ิ รัตนวงศ์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมคิด ฝอยสระน้อย จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. กตัญญู ภพูลิา จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ศุภโชค มีสรลักษณ์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ฉตัรชัย สวสัดิวงศ์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ประภาส ลาล่องค า จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

จ.ส.ต. นิวฒัน์ จนัทนัน จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. สมพล วงศ์ศิริ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. สุนทร ชูประสงค์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. เขมภาค อเุทนสุต จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมกฤษ ทวกีสิกรรม จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. กติติธชั กวางคีรี จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. แสวง สนธิ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ยทุธนา ลาลุน จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.
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ด.ต. นิรัช เดชคุ้ม จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สุเมธ พรมลา จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ลิขติ เกษวงษา จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. อปุถมัภ์ ลีสินลา จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พรหมพนัธ์ กง๋มีประเสริฐ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. โกศล คาระมาตร จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. เพชรอบุล ใจยาว จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ปรีชา ภูร่ะหงษ์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

จ.ส.ต. ดนัย ออ่นโคกสูง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

จ.ส.ต. สราวธุ บัวเพง็ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. พรกนก ศรีสุวรรณ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. บริบูรณ์ บัวผัน จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. มงคล พรหมวงศนันท์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. กติติพงษ์ พทุธรัสสุ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. รณกร จนัทร์วเิศษ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สันต์ชาย เบ้ามา จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สุชาติ พรมเมตตา จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมภพ งามพร้ิง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ไพฑูรย์ ประมูลจกัโก จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. บุญศักด์ิ รักษ์เมือง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สิทธนิันท์ สุพร จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ศราวธุ ค าสุระ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ชาญชัย ค าเงิน จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. อ าพร มีสุขศรี จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

จ.ส.ต. ประดิษฐ์ โพธิ์เงิน จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. ประดิษฐ์ สมโภชน์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. กฤษชัย ตันฑ์ไพบูลย์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สิทธศัิกด์ิ อายวุฒัน์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พชิัย สุทธมิาลย์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ธวชั สิงหสี์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ภาคิน เจริญสมบัติ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วจิติร แกว้เสน จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ถาวร ยอดสิงห์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

จ.ส.ต. กฤษณะ พรมเคน จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ส.ต.อ. ธนา ขนัอไุร จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. อทิธพิล ไตรสุนทร จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สุชาติ ร่ืนกล่ิน จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมบูรณ์ ศรีสงค์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. บุญรวม เชื่องแสง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ส ารวย มีหา จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.
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ร.ต.ท. อดุม เฉลยภาพ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ทรงวทิย์ สุนทรรุจิ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. สุเทพ บัวรุ่ง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ธวชั ภูพ่นัธม์ิตร จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. จรัญ สาขะจนัทร์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. บุญเลิศ ราศรีวงษ์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. ประสม เยน็ใจ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. สาโรจน์ บุญเฉย จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. ธญัญะ ธญัญากวนิ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สุพจน์ นาคเลิศ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พธัรธนสิทธ์ พานิชยพชัร์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. หรัิณยย์ศ จนัทราวราสรรค์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. มาโนช ขอพึง่ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ภเูบศร์ ลีหนองบัว จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมชาย พนัธส์วสัด์ิ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. บุรินทร์พต พลิาค า จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ไพฑูรย์ ดวงวาระ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. อาชวนิ จ านงค์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วริิยะ ศรีพราย จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ศศิยศ โรจนวภิาต จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. กระแส กระแสโสม จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ธนกฤต วงศ์วชิา จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. กรกช ทองเชื้อ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พงศ์ดนัย ดีแฮ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ธนกฤต หรีดอไุร จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ทรงศักด์ิ เจยีมสกลุ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. กฤษฎางค์ กติิคุณ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วรีะพจน์ แกว้ศรีนวม จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. บุญเพิม่ สันทอง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ชวลิต ลายเจริญ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ปพนพชัร์ จนัทา จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต.หญิง เบ็ญจา สังโฆ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พเิชษฐ์ สุริยะ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมพร กสิกรรม จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ยทุธการ ทัศนา จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สิทธชิัย ยพุการณ์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. จรีวตั ชนบท จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สันติชัย บูรณเจริญกจิ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วษิณุ ภกัดีรักษ์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. กงจกัร์ ทองเส่ียน จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.
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ร.ต.อ. วนัชัย ศรีชัยปลูก จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. สุรชัย วรรณแกว้นราช จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. สุเทพ แกว้ทอง จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. อดุร วาจาสิทธิ์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. อทิธพิล สุมาลย์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วานิด ไหลลิน จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. อดุลย์ บุญเกดิ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ไพฑูรย์ ค าราช จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. จตุรงค์ วฒันาสุข จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. นที นรุตม์ชัยกลุ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. โสภณ กาญจนสมศักด์ิ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. เรวตัร กล่ินแกว้ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สวงษ์ คะชะสะ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. บุญส่ง ศรีสงวน จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ส.ต.อ. ปิยบุตร พุม่เจริญ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ปริญญา มีแวว จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. เอกนรินทร์ บัง่ลือ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต. เดชาธร ไทยท้าว จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

ด.ต.หญิง งามตา ไชยมาตย์ จร. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. วจิติร ด่านธ ารงกลู จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. สืบศักด์ิ ภาษยะวรรณ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. มานิต จนัทร์ประสิทธิ์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. วรีะชัย ศิลปะ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ อนิทร์เทศ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. อภวิฒัน์ จลุวงศ์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. สาโรจน์ เนียมหอม จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. พฒัน์ชพล มีนวลสิน จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.อ. วนัชัย ศรีชัยปลูก จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. สุรชัย วรรณแกว้ราช จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. สมชาย วายพุตัร จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. สมปอง เวชสุวรรณ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. สรรเพชญ สินธนานนท์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ศุภมงคลรัฐ แกว้มา จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ธนเดช บุญจติ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท สิทธพินัธ์ ปิยะวงศ์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. อดุลย์ ชลูดดง จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. จ ารัส ทรงอาษา จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. พชิัย ภูท่รัพย์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ชัยพร โพธิ์กาศ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. นิคม ตุงคะสมิต จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.
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ร.ต.ท. เสน่ห์ พละทรัพย์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ส ารวย กงัดี จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. อมัรินทร์ คล้ายบุญนาน จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. มงคล ประดิษฐถาวร จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. โภควนิท์ เมฆฉาย จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. สนัน่ ทับคง จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต.หญิง สุพนัธ์ จนัทร์เทพ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. สมชาย ผินมณี จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. สมศักด์ิ เต็มเกษม จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. ปุณณฤทธิ์ เปล่ียนประเสริฐ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. ศักด์ิชาย ชาติแกว้ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. บรรจง ยะไวย์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. สนิท ศรีเพช็ร จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. นิวตัร การสะสม จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต. วโิรจน์ ชูยศ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ต.หญิง ดวงทิพย์ สุดใจ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต.หญิง สุภาวดี กลัดอ่ า จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต.หญิง สุมาลี ทองสัมฤทธิ์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. รักษา ส าราญ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ประนต ศรียานนท์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สุทธศัิกด์ิ วงัคีรี จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ส าเริง ลิลา จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สันติ ค าสียา จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. จารุพงศ์ จติสุคนธ์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ฐิติพฒัน์ คชชาลี จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมมิตร สอดโคกสูง จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ธวชัชัย ตรงประสิทธิ์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ทวศัีกด์ิ แสงค า จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. กณัตชาติ เนือ้ออ่น จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมหวงั หกึขนุทด จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. อรัญ คนงาน จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ช านาญ ป้องวเิศษ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พชิิต งามทรง จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ขตัติยะ เหมศักดา จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ณรงค์ แจม่ฟา้ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ภาวตั มีทอง จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ธรีะ โสวรรณี จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. มนัสชัย สุวรรณพงษ์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ธรีะวฒัน์ หลาวมา จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. นพรัตน์ ข าเกดิ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.
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ด.ต. พงษ์พฒัน์ ค าทา จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมคิด หนูอน้ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สุขสันต์ ผิวขม จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วชัรินทร์ สุวรรณเลขา จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พรีะ พลเสนา จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ยทุธการ ทองจนัทร์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ไพรัช เทพนอก จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. อภสิิทธิ์ ไตรยขนัธ์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วรีะ ทองโปร่ง จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สมคิด พึง่ผล จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ภทัระ สุวรรณตรัส จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วชัระ โพธิ์ถวลิ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. เรวฒั จงึยะกลู จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วทิยายทุธ บัวคล่ี จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ศักดา ก าเนิดหนิ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ชัยวฒัน์ ดิษฐสุ่ม จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วรีะศักด์ิ สมบัวคู จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ชัยยนต์ วงศ์จอม จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ชิง สิงหท์ี จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. อ าพลพที มีพลู จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ประชา เนียมแกว้ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. อทุัย จรีรัชต์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ปิยะวฒัน์ ภถูอดใจ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. กติต์ิเกษม รุ่งอทุัย จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. บุญสอน ดวนใหญ่ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พรรธน์ปภณ อภญิญาฐิติพงษ์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. เมืองมนต์ ผิวบาง จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ดิเรก นิลแสงศรี จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. เชิด พานิช จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. ชิณภทัร ชิณะรัตน์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. มนต์ชัย อศัวพรไพบูลย์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. พทิยา จนิดาศรี จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. เชาวฤทธิ์ ไวยจนิดา จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สุพี โพธิ์ขาว จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ส.ต.ต. สิณปกรจ์ ใจพนิิจ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สุรศักด์ิ ศรีนิล จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สุคนธ์ ถาวรพฒัน์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วรัิส พระอารักษ์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. เชาว์ หอ่มา จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

จ.ส.ต. สุขมุ สุแพง จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.
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ด.ต. สมจติร วงษ์ศิลป์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. วชิัย ป้อมพทิักษ์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. จกักริช ค าบุศย์ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ร.ต.ท. ไพศาล ฤกษ์อไุร จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

ด.ต. สกลศรี สอดแกว้ จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร วภิาวดีฯ กก.๒ บก.จร.

พ.ต.อ. กลุเชษฐ์ บางพราน บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.ท. ทนงศิลป์ มณีโชติ บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.ท. ทัสสนีย์ ภริมยแ์กว้ บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.ต. ฐิติวชัร์ พรศิวฒัน์ บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ บ ารุงราษฎร์ บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.ท. บดินทร วยิาภรณ์ บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.ท. ประจ า หนุนนาค บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.ท. จารึก สารโภค บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.ท. สุรินทร์ เทียมแสน บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.ท.หญิง อมร นาคประสิทธิ์ บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.ต.หญิง ณัฐินี สถติานุชิต บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.ต.หญิง ปิยะรัตน์ ทองแกว้ บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.ต.หญิง ปัทมา อนิทเสาระ บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.ต.หญิง วรัญญา เกดิเอี่ยม บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.ต.หญิง สุนันท์ วทิยาภรณ์พงศ์ บก.จร. กก.3 บก.จร.
ร.ต.อ.หญิง พชัรินทร์ ศิริสุนทร บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.ต. ศรฤทธิ์ สีค า บก.จร. กก.3 บก.จร.
ร.ต.ท. กานตพงศ์ ทองบ้านทุม่ บก.จร. กก.3 บก.จร.
ร.ต.ท. สุนทร มาชัย บก.จร. กก.3 บก.จร.
ร.ต.ท.หญิง อรพนิ สาธร บก.จร. กก.3 บก.จร.
ร.ต.ท.หญิง อญัรัตน์ พยฆัสาย บก.จร. กก.3 บก.จร.
ร.ต.ท.หญิง แสงอรุณ จตุรพรเพิม่ บก.จร. กก.3 บก.จร.
ร.ต.ท.หญิง ยพุนิ จติร์ลักษณ์ บก.จร. กก.3 บก.จร.
ร.ต.ท. กติินันท์ จนัทร์ค าจร บก.จร. กก.3 บก.จร.
ร.ต.ท. เพชรพนม ไกยวรรณ์ บก.จร. กก.3 บก.จร.
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สุวรรณเกตุ บก.จร. กก.3 บก.จร.
ร.ต.ท. สุชาติ โคตรเวยีง บก.จร. กก.3 บก.จร.
ร.ต.ท. สุพฒันา ศรีชาติ บก.จร. กก.3 บก.จร.
ร.ต.ท.หญิง จารุณี เลาะวธิี บก.จร. กก.3 บก.จร.
ร.ต.ต.หญิง คณาฉฐั ศรีจามรลักษณ์ บก.จร. กก.3 บก.จร.
ด.ต.หญิง ทองดี มงคลทรัพย์ บก.จร. กก.3 บก.จร.
ด.ต. นฤพนธ์ รูปข าดี บก.จร. กก.3 บก.จร.
ด.ต. ทรงจติร บุญพนัธ์ บก.จร. กก.3 บก.จร.
ด.ต. จกัริน อุ้ยคัชชะ บก.จร. กก.3 บก.จร.
ด.ต. ชัยรัตน์ ช้างแกว้ บก.จร. กก.3 บก.จร.
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ด.ต. ไพลวรรณ มีแสง บก.จร. กก.3 บก.จร.
ด.ต. กมัปนาท รอดข า บก.จร. กก.3 บก.จร.
ด.ต.หญิง สมบัติ พุม่พวง บก.จร. กก.3 บก.จร.
ด.ต.หญิง ดวงแกว้ ทองนพ บก.จร. กก.3 บก.จร.
ด.ต. ธงไชย ศรีสวสัด์ิ บก.จร. กก.3 บก.จร.
ด.ต. ไพบูลย์ ดาบุตร บก.จร. กก.3 บก.จร.
ด.ต. อ าพล ค ามาพนัธ์ บก.จร. กก.3 บก.จร.
ด.ต.หญิง น้องนุช ขวญักลับ บก.จร. กก.3 บก.จร.
จ.ส.ต. ศุภกร ศรีชมภู บก.จร. กก.3 บก.จร.
พ.ต.อ. ยทุธพงษ์ อนิทรพงษ์ บก.จร. ผกก.๔ บก.จร.
พ.ต.ท. โยธนิ คงเจริญ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
พ.ต.ท. เอกอสิระ สาลีรัตน์ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
พ.ต.ท. ณธชัพงศ์ กรัิมย์ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
พ.ต.ท. บุญเชิด แสงอาทิตย์ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
พ.ต.ต. สมพร อปุพงศ์ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.อ. วรรณะ วชัรโยธนิกลุ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.อ. อดุร ปางชาติ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.อ. ราชันย์ ประกฤติกร บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.ท. วรีศักด์ิ มีทองแสน บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.ท. อดุร กล้ากฤษ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.ท. ธชักร รุ่งโรจน์ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.ท. ดลเทพ แกว้ขนัตี บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.ท. วรียทุธ โสภี บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.ท. นิรันดร์ สถติยข์ราณี บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.ท. วรัิตน์ จติรอารม บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.ท. สุรสาร ค าสงค์ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.ท. ชาตรี ชัยน้อย บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.ท. วสุ สังขเ์งิน บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.ท. ณรงค์  บุญยิ่ง บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.ท. นิวฒัน์ ท่าขา้ม บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.ท. คณธชั ทองค าชื่นววิฒัน์ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ร.ต.ต. ประยรู ทิพยวลัย์ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต. กฤษณะ ครูศรี บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต. พรีณัฐ  พรมเจยีม บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต. ครรชิต เสนพงศ์ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต. ภาสว ี ศรีชัย บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต. ปัญญา  จนัทร์อา้ย บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต. ฉลอง   อร่ามเรือง บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต. บรรจบ แกว้ชนะ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต. อนันตเดช ศรีรักษา บก.จร. กก.๔ บก.จร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ศุภกร แสงทวสุีข บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต. อรัญวาท อปุนันชัย บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต. จริชยตุม์ ทองแจม่ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต. สมคิด งามวาจา บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต.หญิง นิยม พลพนัธ์ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต.หญิง มนัสนันท์ โกษา บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต.หญิง ศิริพร พนูมาด บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต.หญิง ยวุรัตน์ สุขวจิติร บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ด.ต.หญิง รสิกา ฐิติธนาวนิช บก.จร. กก.๔ บก.จร.
จ.ส.ต. เกษมศักด์ิ ณัทสุกฤษเมธา บก.จร. กก.๔ บก.จร.
จ.ส.ต. ไพศาล แพนสกลุ บก.จร. กก.๔ บก.จร.
จ.ส.ต. สานิด  สุขงูเหลือม บก.จร. กก.๔ บก.จร.
ส.ต.ต. ทัฬหธ์เนศ สุภธญัญาววิฒัน์ บก.จร. ผบ.หมู ่(ป.) สน.บางนา /ปฏบิัติราชการ กก.๔ บก.จร.

ส.ต.ต. ยทุธนา ลาภบุญส่งเสริม บก.จร. ผบ.หมู่ (ป.) สน.โชคชัย/ปฏิบัติราชการ กก.๔ บก.จร.

ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ วงศ์เจริญ บก.จร. ผบ.หมู่ (ป.) สน.หลักสอง/ ปฏิบัติราชการ กก.๔ บก.จร.

ส.ต.ต. ไพโรจน์ เขยีวอิ่ม บก.จร. ผบ.หมู่ (ป.) สน.วดัพระยาไกร ปฏบิัติราชการ กก.๔ บก.จร.

พ.ต.อ. ศุภชัชจ ์ เปีย่มมนัส จร. ผกก.5 บก.จร.
พ.ต.ท. จรีชัย อนิทรชัย จร. รอง ผกก.5 บก.จร.
พ.ต.ท. สมยศ  แอบเนียม จร. กก.5
ร.ต.ท. วรัิช ชื่นค้า จร. กก.5
ด.ต. บุญจนัทร์ สุขสวสัด์ิ จร. กก.5
ด.ต. บุญมี สินเปียง จร. กก.5
ด.ต. ยทุธพงษ์ วเิศษพนัธุ์ จร. กก.5
ด.ต. รชต สอนสุด จร. กก.5
ด.ต. สันติ แม้นจติต์ จร. กก.5
ด.ต. สุรพงษ์ แสงดี จร. กก.5
ด.ต. เสกศักด์ิ แสงสุวรรณ จร. กก.5
ด.ต. เสฐียร พลูสวสัด์ิ จร. กก.5
ด.ต.หญิง กิ่งแกว้ น้อยจนี จร. กก.5
พ.ต.ต. ธนภณ เตชะตานลท์ จร. กก.5
ร.ต.อ. ชาญ ค ายวน จร. กก.5
ร.ต.อ. ธนกฤต จนัธนลุน จร. กก.5
ร.ต.อ. นฤมิตร ค าวอน จร. กก.5
ร.ต.อ. ประสิทธิ์ กณัหา จร. กก.5
ร.ต.อ. วโรดม ใบเรือ จร. กก.5
ร.ต.ท. น้อย คตะวงศ์ จร. กก.5
ร.ต.ท. ยศพล ภมูิภาค จร. กก.5
ร.ต.ท. สมศักด์ิ นวลศรี จร. กก.5
ร.ต.ท.หญิง มัณฑนา ใจเด็ด จร. กก.5
ร.ต.ท.หญิง พรรณพไิล มาประณีต จร. กก.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ชูเกยีรติ คล้ าคร้ืน จร. กก.5
ร.ต.ต. ฐกฤต บุตรศรีกลุ จร. กก.5
ร.ต.ต. พทิักษ์ แยม้สรวล จร. กก.5
ร.ต.ต. พรีะ ใจกล้า จร. กก.5
ร.ต.ต. สมพงษ์ หอมเนียม จร. กก.5
ด.ต. กฤษฎา รอดโรคา จร. กก.5
ด.ต. ชัยเวทย์ พงษ์ภทัร์สกร จร. กก.5
ด.ต. ชาญวทิย์ แสนแกว้ จร. กก.5
ด.ต. ถวลิ ทิศรักษ์ จร. กก.5
ด.ต. ทวี กล้าจอหอ จร. กก.5
ด.ต. ทีฆะทัต จนัทร์สุข จร. กก.5
ด.ต. ธวชัชัย กาญจนา จร. กก.5
ด.ต. ธรีชัย สุริยางวงษ์ จร. กก.5
ด.ต. นันทะเดช ศรีท านา จร. กก.5
ด.ต. บรรจง กติติธรรมาภรณ์ จร. กก.5
ด.ต. ผดุง สะเอยีบคง จร. กก.5
ด.ต. ภคพล นฤภยั จร. กก.5
ด.ต. ภาณุเดช มัน่จติร จร. กก.5
ด.ต. วรพงษ์ พมิพห์นู จร. กก.5
ด.ต. ศักด์ิชัย เรืองประจกัษ์ จร. กก.5
ด.ต. สถาพร คอนต้ิว จร. กก.5
ด.ต. สมศักด์ิ ส าลีทอง จร. กก.5
ด.ต. สมหวงั ปัดภยั จร. กก.5
ด.ต. เสน่ห์ โพล้งซิน จร. กก.5
ด.ต. อนันต์ ชัยสามารถ จร. กก.5
ด.ต. อนันต์ เนือ่งไชยยศ จร. กก.5
จ.ส.ต. เกชา แกว้นุช จร. กก.5
ส.ต.อ. สานิต เพชรทอง จร. กก.5
พ.ต.ท. ณัฐภญิ ภศูรี จร. กก.5
ร.ต.อ. กรณรงค์ ศุภนันทนานนท์ จร. กก.5
ร.ต.อ. สิทธชิัย ปล้ืมประเสริฐ จร. กก.5
ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ กล่ินล ายงค์ จร. กก.5
ร.ต.อ. ยทุธลักษณ์ นามสวา่ง จร. กก.5
ร.ต.อ. วฒิุเดช พอ่ค้า จร. กก.5
ร.ต.อ. สมศักด์ิ ไตรนาจา จร. กก.5
ร.ต.อ. อนุชา กาญจนาภรณ์ จร. กก.5
ร.ต.อ. อทิธพิล จนัแปงเงิน จร. กก.5
ร.ต.ท. นฤนาททิพากร ทองสอดแสง จร. กก.5
ร.ต.ท. กฤษณชัย ชนะวเิศษ จร. กก.5
ร.ต.ท. คมเดช        อนิทรฉาย จร. กก.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ   ยทุธสุริยพนัธุ์ จร. กก.5
ร.ต.ท. นฤนาททิพากร ทองสอดแสง จร. กก.5
ร.ต.ท. บรรจง      วลัิยสูงเนิน จร. กก.5
ร.ต.ท. สมยศ        ปัญญาดี จร. กก.5
ร.ต.ท. สมศักด์ิ        สุขะ จร. กก.5
ร.ต.ท. ส าเริง         ฉตัรเงิน จร. กก.5
ร.ต.ท. อภชิาติ ค าสะอาด จร. กก.5
ร.ต.ท. อภรัิกษ์       อ่ าเงิน จร. กก.5
ร.ต.ต. ธงชัย           ต้ังต่อต้าน จร. กก.5
ร.ต.ต. ประเสริฐ ศรีสวสัด์ิ จร. กก.5
ร.ต.ต. สรรเพชร    อรุเคนทร์ จร. กก.5
ร.ต.ต. สัพพญัญู    ปรีเปรม จร. กก.5
ด.ต. กฤษดา          ศรีกลุา จร. กก.5
ด.ต. คมสันต์ จฑุาจนัทร์ จร. กก.5
ด.ต. จรัญ          ศิลา จร. กก.5
ด.ต. เจริญ บุญจบูุตร จร. กก.5
ด.ต. ชนะพงศ์ สุจาจริง จร. กก.5
ด.ต. ชุมพล      ชัยเพชร จร. กก.5
ด.ต. ชูศักด์ิ โพนพนิิจชัย จร. กก.5
ด.ต. ไชยยา ค ายนื จร. กก.5
ด.ต. ณรงค์     ภูน่อก จร. กก.5
ด.ต. ณัฐวฒิุ     เศตะพราหมณ์ จร. กก.5
ด.ต. ณัฐวฒิุ       พลิา จร. กก.5
ด.ต. ทวปี             บุญเจริญ จร. กก.5
ด.ต. ทักษิณ นามบุญลือ จร. กก.5
ด.ต. ธนสิทธิ์    วงศ์ศักด์ิขนิษฐ์ จร. กก.5
ด.ต. นครศักด์ิ   ชัญถาวร จร. กก.5
ด.ต. นิธชิัย โชติถริปรีดา จร. กก.5
ด.ต. ประกอบ     ปรีชาวนา จร. กก.5
ด.ต. ประทีป ไชยพงษ์ จร. กก.5
ด.ต. ประนม    ใจสงบ จร. กก.5
ด.ต. ประพนัธ ์ แพทยเ์กาะ จร. กก.5
ด.ต. ประมวล ปวงขนุทด จร. กก.5
ด.ต. ประเวส ศิริรวง จร. กก.5
ด.ต. ประสงค์ โตทรัพย์ จร. กก.5
ด.ต. ปรีชา       ปรีชาวนา จร. กก.5
ด.ต. ปัญญา     จ าปาหอม จร. กก.5
ด.ต. ไพบูลย์ เวษาสิทธิ์ จร. กก.5
ด.ต. มงคล         ฉ่ าชื่น จร. กก.5
ด.ต. มงคล         ชัยเนตร จร. กก.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. มนต์ชัย   แสงทอง จร. กก.5
ด.ต. ฤทธริณ    ค่าภเูขยีว จร. กก.5
ด.ต. วสุพล สมใจ จร. กก.5
ด.ต. วเิชียร อว่มเนตร จร. กก.5
ด.ต. วรีะ         กลุสุวรรณ์ จร. กก.5
ด.ต. วฒิุ  พรมนิกร จร. กก.5
ด.ต. ศิวะกร มหาชัย จร. กก.5
ด.ต. สมยศ        ลานตวน จร. กก.5
ด.ต. สรรเสริญ  สายสุวรรณ จร. กก.5
ด.ต. สหรัฐ ประสิทธธิรรม จร. กก.5
ด.ต. สายรุ้ง   ยศไกร จร. กก.5
ด.ต. สุทธรัิกษ์   ด าสอน จร. กก.5
ด.ต. สุเมธ กมิาวหา จร. กก.5
ด.ต. สุรศักด์ิ   นรสาร จร. กก.5
ด.ต. สุริยะ        พนัแสน จร. กก.5
ด.ต. สุวฒัน์ ราชาเดช จร. กก.5
ด.ต. ไสว ค าอาจ จร. กก.5
ด.ต. อาภรณ์    บุญพา จร. กก.5
ด.ต.หญิง วลัลภา วงศ์เอี่ยม จร. กก.5
ด.ต.หญิง สุพฒันา  อปุมา จร. กก.5
จ.ส.ต. พลากร โพธสุิต จร. กก.5
จ.ส.ต. อลงกฤต สุวรรณเลิศ จร. กก.5
ร.ต.อ. วรวฒิุ โป๊ะโดย จร. กก.5
ร.ต.ท. จรัญ ใจสันทัด จร. กก.5
ร.ต.ท. เชิดศักด์ิ วรญาณศรี จร. กก.5
ร.ต.ท. ประกจิ ปิน่รุ่งโรจน์ จร. กก.5
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ จมูแพง จร. กก.5
ร.ต.ท. พชร ชุมแกว้ จร. กก.5
ร.ต.ท. สกลวฒัน์ อิ่มสะอาด จร. กก.5
ร.ต.ท. สาธติ สวสัดิผล จร. กก.5
ร.ต.ท. สุระ บุตรสืบสาย จร. กก.5
ร.ต.ท.หญิง กลุฐรัศมิ์ รุจเจริญผล จร. กก.5
ร.ต.ต. รชตธนี ทองเพชร จร. กก.5
ร.ต.ต. สมาน เปีย้ทอง จร. กก.5
ด.ต ณพล สิงหข์าว จร. กก.5
ด.ต. บรรเจดิ ทองพลู จร. กก.5
ด.ต. ประสิทธิ์ เพช็รโต จร. กก.5
ด.ต. ปะเสริฐ อนิงาม จร. กก.5
ด.ต. พยงุศักด์ิ โพธิ์จนิดา จร. กก.5
ด.ต. พเิชษ เอี่ยมสะอาด จร. กก.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. มานิจ จนัทร์ค า จร. กก.5
ส.ต.ต. จนัทวงศ์ กชิัยรัมย์ จร. กก.5
ร.ต.อ. จกัรพงศ์ แกว้ชูทอง จร. กก.5
ร.ต.ท.หญิง เกณิกา บุญมาลัย จร. กก.5
ร.ต.ท.หญิง วรธรีา น้อยทองเล็ก จร. กก.5
ด.ต.หญิง ทักษินา ด้วงจิ๋ว จร. กก.5
พ.ต.อ. ชินวร โบราณินทร์ จร. กก.๖ บก.จร.
พ.ต.ท. พทิักษ์ นิยมพฤกษ์ จร. กก.๖ บก.จร.
พ.ต.ท. พายพั สมบรูณ์ จร. กก.๖ บก.จร.
พ.ต.ท. ชัยธชั สุวรรณชัย จร. กก.๖ บก.จร.
พ.ต.ท. พเิชษฐ์ พวงทอง จร. กก.๖ บก.จร.
พ.ต.ต. ปริญญา มิง่มงคล จร. กก.๖ บก.จร.
พ.ต.ท. ไพโรจน์ จนัทร์กระจา่ง จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ท.หญิง กลุฐรัศมิ์ รุจเจริญผล จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ท. ทศนล เฉลิมแสน จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ท. พชร โพธิ์ศรี จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ท. ยศวฒัน์ โรจน์พงศ์เกษม จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ท. ปรีดี กติติวฒันากลู จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ต. พชิัย มามีสุข จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ต. ทวฒัชัย ชมภนูุช จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ท. ภานุเดช จแูสงพยบั จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ท. สมัชชา ภมูิสถาน จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ท. บุญทัย ศรีชมภู จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.อ. บุญแสง สารพฒัน์ จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ท. พรีวฒิุ ใหม่ออ่ง จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ท. พชิัย กองภา จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ท. สมบรูณ์ โรจน์ประสิทธิ์ จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ต. พนัธวศิ ทองอุ่น จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ต. อนันต์ เพง็เหล็ง จร. กก.๖ บก.จร.
ร.ต.ต. มีชัย หาค า งานศูนยฯ์ ACT กก.๔ ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.

ร.ต.ต. เลิศ คีรีพฤกษ์ จร. งานฯ ๑ กก.๒ ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.อ.หญิง เฌอรินทร์ รักดี จร. กก.๖ บก.จร.
ส.ต.อ.หญิง ภาวนา เพชรสุวรรณ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. จนัทร์ศรี วงษ์เบาะ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ณัฐสรวง ภูบ่ าเพญ็ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ธนโชติ เงินมี จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. พรชัย สะพานใหญ่ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. วชัชีระ ณ น่าน จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. วฒันา ดอกไม้ทอง จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. สุพจน์ กาวนิ จร. กก.๖ บก.จร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. บุญมี ภริูทัตต์ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. อนุชา บุตรพนัธ์ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ฤทธริงค์ มุกดา จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. เฉลิมพนัธ์ การะวงศ์ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. มานะ จอกโคกสูง จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. พงษ์สิน ค าหงษา จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ประพนัธ์ นิสัญตา จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ประหยดั สุขศรี จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. สมชาย แป้นฝ้าย จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. องอาจ เทวรัตน์ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. พรีะพฒัน์ สนตุ่น จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ฉลู มหารส จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ค าจนัทร์ คุณแกว้ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ผลาสุข ค าจนัทร์ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ชัยวฒัน์ อนิมาส จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ภทัรพงษ์ พงศาบุญมา จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. จกัรพนัธ์ จนัทร์เจนจบ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. จกัรภมูิ เสมียนชัย จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. บัณฑิต แขวงภเูขยีว จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ศักด์ิชาย กระแสร์ญาณ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. พงษ์พฒัน์ แสนแกว้ จร. กก.๖ บก.จร.
จ.ส.ต. ชัชวาล บุญแล จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. สุรินทร์ ทองเล็ก จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ไชย กนัทะวี จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. สุริยนัต์ เชิงพนม จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. อภนิันท์ บุญพนัธ์ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ไพบูล บุญหล้า จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ทรงยศ ขนัเงิน จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. สุวรรณสาร จนัทะมุด จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. คณิต แกว้มี จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ชาตรี ฐิติพงศธร จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. เสาร์แกว้ ลาดคม จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. สุทิน อนิทโชติ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. กอ้งไกรวฒิุ สมไพบลูย์ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. กฤษณะ เพช็รน้อย จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ณัฐพงศ์ เสนาภกัด์ิ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. นิคม พวงจ าปา จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. องอาจ จั่นสังข์ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. อดุมศักด์ิ ศาลา จร. กก.๖ บก.จร.
จ.ส.ต. อารยะ ป้อมค่าย จร. กก.๖ บก.จร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. ปรากฎ วเิศษนคร จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. กฤิติพงษ์ ด ารงพพิฒันกลุ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. อนุชา กลัยา จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. โรจน์ไพศาล มงคลวงษ์ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ธนพล สมพรบรรณจง จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. พรชัย โพธิ์อ าพล จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. เสวก ไชยพเิดช จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. วรีะพงษ์ ศรีลาศักด์ิ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. นิรันดร์ แสงทวี จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. กติติพงศ์ ด่วงแกว้ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ณรงค์เดช ทองเจริญ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. ชาตรี กรกิ่ง จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. มานะ จนัทร์ตรี จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. บุญเกยีรติ พงศ์สวา่ง จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. อ านาจ บุญโห้ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. สุนทร สติยศ จร. กก.๖ บก.จร.
ด.ต. พงศ์ธร อาจารีย์ จร. กก.๖ บก.จร.
พล.ต.ต. อภสิิทธิ์ เมืองเกษม บก.จร. ผบก.จร.
ด.ต. ศักด์ิชัย ฮ่ัวจั่น บก.จร. งานสายตรวจ 3
ส.ต.ต. นวกร ศรีสมบรูณ์ บก.น. ๓ สน.ประชาส าราญ ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. นพนัย ค าลือ บก.น. ๓ สน.ประชาส าราญ ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. ภญิโญ แกว้นิม่ บก.น. ๓ สน.ประชาส าราญ ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. จริาวฒิุ บุญค า บก.น. ๓ สน.ประชาส าราญ ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ไชยชาติ บก.น. ๗ สน.ตล่ิงชัน ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ศุภกร พชืสิงห์ บก.น. ๙ สน.ท่าขา้ม ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. วรีะพนัธ์ จฬุา บก.น. ๒ สน.คันนายาว ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ชายธวชั นามวาท บก.น. ๕ สน.บางโพงพาง ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. พรมเทพ ดิษฐปัญญา บก.น. ๑ สน.นางเล้ิง ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ธนายศ คุณอุ่น บก.น. ๑ สน.นางเล้ิง ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ชานนท์ พนิิจ บก.น. ๑ สน.ดุสิต ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ชัยรัตน์ บก.น. ๑ สน.ดุสิต ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ศราวธุ อนิทรโกศล บก.น. ๑ สน.ดุสิต ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ชนินทร์ เพิม่สุข บก.น. ๑ สน.ชนะสงคราม ชว่ยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. ทศพร ขจแีสง บก.น. ๑ สน.สามเสน ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ฉตัรชัย เดชพว่ง บก.น. ๑ สน.สามเสน ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ธรีศักด์ิ กงเพชร บก.น. ๑ สน.สามเสน ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. สุชาติ ไพรบรูณ์ บก.น. ๗ สน.บางกอกใหญ่ ชว่ยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. พชิัย ทิพยเ์อยีด บก.น. ๗ สน.บางกอกน้อย ชว่ยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. ธนิก วงศ์ชัย บก.น. ๒ สน.ดอนเมือง ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. น าชัย ค านึงผล บก.น. ๒ สน.ดอนเมือง ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. เกษมสันต์ สีหาค า บก.น. ๘ สน.ทุง่ครุ ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ เทศกาล บก.น. ๒ สน.สุทธสิาร ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. สุระ ดิษฐไทยสงค์ บก.น. ๒ สน.ดอนเมือง ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. สุรพงค์ เสาวกลู บก.น. ๒ สน.ประชาชื่น ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ภทัรพล ช านิ บก.น. ๑ สน.นางเล้ิง ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ธนงศักด์ิ ปุจฉาธรรม บก.น. ๔ สน.หวัหมาก ชว่ยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ทักษกร ละครพรม บก.น. ๗ สน.บางเสาธง ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. เจษฎา เสาศิริ บก.น. ๙ สน.เพชรเกษม ช่วยราชการ กก .๖ บก.จร.
ส.ต.ต. วทิูน มากระจาย บก.น. ๘ สน.บางคอแหลม ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. ไพฑูรย์ รัตนะเวยีง บก.น. ๒ สน.บางซ่ือ ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. วพิลูพงศ์ โพธารส บก.น. ๖ สน.พระราชวงั ช่วยราชการ กก .๖ บก.จร.
ส.ต.ต. สรรเพชร พะยติั บก.น. ๖ สน.พระราชวงั ช่วยราชการ กก .๖ บก.จร.
ส.ต.ต. สุภกจิ เขื่อนเชียงสา บก.น. ๖ สน.พระราชวงั ช่วยราชการ กก .๖ บก.จร.
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ งามสง่า บก.น. ๖ สน.พระราชวงั ช่วยราชการ กก .๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ฉตัรชัย ค าเสียง บก.น. ๕ สน.ลุมพนิี ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. นิติพฒัน์ เอกรักษา บก.น. ๕ สน.ลุมพนิี ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ดนัย ยงัอภยั บก.น. ๕ สน.ทองหล่อ ชว่ยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ธชิานนท์ สักลอ บก.น. ๕ สน.ทองหล่อ ชว่ยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. วทิยา อธโิมกขโ์ยธนิ บก.น. ๕ สน.ทองหล่อ ชว่ยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ธนานุสรณ์ วงษ์มุน บก.น. ๕ สน.ทุ่งมหาเมฆ ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. ปิยะรัฐ งามแกว้ บก.น. ๕ สน.ทุ่งมหาเมฆ ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. สัญชิต สีมาวธุ บก.น. ๕ สน.ทุ่งมหาเมฆ ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. ยทุธนา มังคะตา บก.น. ๙ สน.ภาษีเจริญ ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. เอกภพ สาระจนัทร์ บก.น. ๓ สน.ร่มเกล้า ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. อานันท์ สุทธนิันท์ บก.น. ๑ สน.ชนะสงคราม ชว่ยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. พร้อมพนัธ์ พมิายกลาง บก.น. ๑ สน.ชนะสงคราม ชว่ยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. ธนกร นุกลูธนกจิ บก.น. ๕ สน.ลุมพนิี ช่วยราชการ กก.๖ บก.จร.
ส.ต.ต. ณัฐชพล ชอบช่วยชาติ บก.น. ๗ สน.บางกอกใหญ่ ชว่ยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. นันทวชิ กงเพชร บก.น. ๗ สน.บางกอกน้อย ชว่ยราชการ กก.๖ บก.จร.

ส.ต.ต. ธนวฒัน์ สิมะขจรบุญ บก.น. ๗ สน.ธรรมศาลา ช่วยราชการ กก .๖ บก.จร.
ส.ต.ต. นที คีลาวงษ์ บก.น. ๗ สน.ธรรมศาลา ช่วยราชการ กก .๖ บก.จร.
ด.ต. ภริม ระบกเบีย บก.จร. งานศูนยค์วบคุมจราจร ด่วน๑ กก.๒ บก.จร.

พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ หลักบุญ บก.สปพ. ผบก.สปพ.
พ.ต.อ. วรชิต        กาญจนะเสน บก.สปพ. รอง ผบก.สปพ.
พ.ต.อ. เกยีรติพงษ์ นาลา บก.สปพ. รอง ผบก.สปพ.
พ.ต.อ. ภมีเสน ขจรประศาศน์ บก.สปพ. รอง ผบก.สปพ.
พ.ต.อ. ภาณุมาศ บุญญลักษม์ บก.สปพ. รอง ผบก.สปพ.
พ.ต.อ. สุรเชษฐ์ หกัพาล บก.สปพ. รอง ผบก.สปพ.
พ.ต.อ. เอนก ไพรศรี บก.สปพ. ฝอ.
พ.ต.อ. ส าราญ นวลมา บก.สปพ. กก.สายตรวจ
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พ.ต.อ. ธรีชาติ ธรีชาติธ ารง บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
พ.ต.อ. กฤตินาท ตุลยลักษณ์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
พ.ต.อ. ก าธร อุ่ยเจริญ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
พ.ต.อ. ทิวา โสภาเจริญ บก.สปพ. ศร.
พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ กฤตาคม บก.สปพ. ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง รัสมี สุมโนมหาอดุม บก.สปพ. ฝอ.
พ.ต.ท. กติติศักด์ิ เจริญแพทย์ บก.สปพ. ฝอ.
พ.ต.ท. รวโีรจน์ เปล่งศรียศภทัร บก.สปพ. สนง.ผบก.
พ.ต.ท. พจิกัษณ์ จรูญจติร บก.สปพ. ฝอ.
พ.ต.ท. วสูิตร แสงเมือง บก.สปพ. ฝอ.
พ.ต.ท. ขจร อบทอง บก.สปพ. ฝอ.
พ.ต.ท. วฑูิรย์ พนูพพิฒัน์กจิ บก.สปพ. กลุ่มงานสัตวแพทยแ์ละสัตวบาล
พ.ต.ท. คณิต กล่ินศรีสุข บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
พ.ต.ท. ธรีะ เชื้อสุวรรณ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
พ.ต.ท. นฤพล   ทิพยช์ิต บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
พ.ต.ท. ณัฐดนัย อ าภา บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
พ.ต.ท. กมล  พลสมัคร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
พ.ต.ท. สุทธพิงษ์ พทุธพิงษ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
พ.ต.ท. ศิรณวชิญ์  อนิทร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
พ.ต.ท. อคัรินทร์ กาสา บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
พ.ต.ท. ชัชชัย เศรษฐีพนัล้าน บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
พ.ต.ท. มานพ ไชยมงคล บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
พ.ต.ท. วสิิฐศักด์ิ วพิฒันมงคล บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
พ.ต.ท. วษิณุ ทองน่วม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
พ.ต.ท. อศัวนิ ปิน่แกว้ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
พ.ต.ท. สุทัศน์ ไชยพรหม บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
พ.ต.ท. สุนทร ส าเภายนต์ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
พ.ต.ท. ชาติฐภรค์ สิทธิ์ธะจกัร์ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
พ.ต.ท. สมปอง ส าราญใจ บก.สปพ. ศร.
พ.ต.ท. นิวตัน์ พึง่อทุัยศรี บก.สปพ. ศร.
พ.ต.ท. ชูชาติ มีแสง บก.สปพ. ศร.
พ.ต.ท. ภานุวฒัน์ ชัยจนัทร์ บก.สปพ. ศร.
พ.ต.ท. พรศรินทร์ สรรพตานนท์ บก.สปพ. ศร.
พ.ต.ท อฏัฐวฒัน์ มหาเทียนธ ารง บก.สปพ. ศร.
พ.ต.ต. ชาญวทิย์ ละออเอี่ยม บก.สปพ. สนง.ผบก.
พ.ต.ต. วสันต์ ธวชัชัยวรุิตษ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
พ.ต.ต. ปิยรัช เวสสะโกศล บก.สปพ. กก.สายตรวจ
พ.ต.ต. ยทุธศักด์ิ ไขท่า บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
พ.ต.ต. กติติศักด์ิ โรมา บก.สปพ. ศร.
พ.ต.ต. ปริทัศน์ รัตนรักษ์ บก.สปพ. ศร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. นันทพล ทองน่วม บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.อ. อมุาพร พนัธุ์ศิริ บก.สปพ. กลุ่มงานสัตวแพทยแ์ละสัตวบาล
ร.ต.อ. อาทิตย์ ศรีสุยงค์ บก.สปพ. สนง.ผบก.
ร.ต.อ. จกัรวฒิุ พรมแดง บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.อ. ตุลยว์รรษ์   ณรงค์ศักด์ิ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.อ. ณรงค์ชัย คุณบัวลา บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.อ. จนิตสิทธิ์ วสิิฐพฒันาทร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.อ. อดุลย์ ผดุงเวยีง บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.อ. สุรศักด์ิ ศิริบุตร บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.อ. ชวการ สารสุวรรณ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ร.ต.อ. สามารถ กาษร บก.สปพ. ศร.
ร.ต.อ. ธรีวฒิุ อนุวตัสมบูรณ์ บก.สปพ. ศร.
 ร.ต.อ. นริศ สิริวนัต์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ท. วรีะพล คงปัญญา บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ท. ยงยทุธ เพช็รน้อย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ท. กติิคุณ ชูสาร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ท. ชนัตพล พรเลิศ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ท. ปราการ เกตุวงศ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ท. วเิชียร จนัทร์สวา่ง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ท. วสูิตร เต็งเฉี้ยง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ท. โกศล พวงไขมุ่กข์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ท. อมร พลูพพิฒัน์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ท. ถนอมมินท์ มหาเทียน บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ท. วชัรินทร์ ปัน้ทอง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ท. สมศักด์ิ เขม็เพช็ร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ท. สมชาย รุ่งแสง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ท. กงัวาน จนัทรา บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ท. ประสาน รัตนมณี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท.หญิง สมพร ยงัแหยม บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง นงนาฏ ชบา บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง ภทัรัวรรณ พน้ภยัพาล บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง จนัจริา จนัทะสอน บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ท.หญิง พชิญากร  มากมาย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท.หญิง สุภาพร อนิทร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท.หญิง วรรณภา วฒิุเจริญ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. อภเิชษฐ์ สุวรรณค า บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ท. ภวตั กลับแป้น บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ท. พรชัย อนิทะใจ บก.สปพ. สนง.ผบก.
ร.ต.ท. ธนศักด์ิ เชยบัวแกว้ บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ท. รัฐนันท์ ท าลานดี บก.สปพ. ฝอ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ประโลม ถนอมแหยม บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ท. ณรงค์ รอดโฉมฉนิ บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ท. คมสัน       บัวเปล่ียนสี บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ท. ชุมพล        พวงทอง บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ท. ธรีะศักด์ิ     เพญ็จนัทร์ บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ท. อติพล         คณิตสุทธิ์ บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ท. สิงหว์ราห ์  นิยมไทย บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ท. สุพจน์         ชื่นกลม บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ท. พงษกร คล้ายแกว้ บก.สปพ. กลุ่มงานสัตวแพทยแ์ละสัตวบาล
ร.ต.ท. วชิัย จ าปีหอม บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ท. ศักดา โพธิ์ระกาล บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ท. สัณหวชั พรหมจรรย์ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ท. เกื้อเกยีรติ ร่ืนรมย์ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ท. กฤษฎิ์ ศรีหาบุญทัน บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ท. สาคร แสงศร บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ท. ธนู พทุธสุวรรณ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ท. มนตรี พาใบศรี บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ท. วรัิตน์ สุขเสริฐ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ท. ธนธชั สารพานิช บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ท. วจิติร นวลผ่อง บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ท. ประหยดั บุญยบุล บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ท. วรีะยทุธ ตงเท่ง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. สุพจน์ สาระพล บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. สุรพล ครุวรรณเจริญ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. ชูชีพ       วงษ์บุญเพง็ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. วรพงศ์ ดวงใจ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. เรือง ทับจบี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. ประสาร คงบรรทัด บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. พพิฒันชัย เนตรพทัธ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. แมนรัตน์ หล้าสมบูรณ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. เดชา พึง่พรหม บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. รัชพล ตุ่มเจริญ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. โกศล ยมศรีเคน บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. วชิัย ขานแสน บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. เลิศศักด์ิ ธรรมรักษ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. สุเทพ ปีสาลี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. วริิยะ ศิริพละ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. พศิน ทิพยข์ า บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. พนัธุ์ศักด์ิ วจิติร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. สมชาย หร่องเจริญ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. รัฐปิติ ประเสริฐสม บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ท. เบญจพล ไทยบุญเรือง บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. ธนาศักด์ิ บุญพึง่ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. ประยรู กมลรักษ์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. ตระกลู ทาอาษา บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. สงบ ทองแจม่ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. ประยทุธ ซ่ือตรง บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. ธนาธปิ มหาสมบัติ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. สุพงษ์ บุตรจนัทร์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. กมัปนาท ฮวดจ าปา บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ แสนสวสัด์ิ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. สุวจิกัขณ์ ชมภบูุตร บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. สิทธชิัย เขม็กลัด บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. สัญชัย บุญศิลป์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. น าพล รัศมิทัต บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. สมหมาย งามพรม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. บุญสูง บุญสินพร้อม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. ชัยยศ รักษาแกว้ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. ชัยยศ มนิตสาร บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. สุรชัย เปร่ืองเดช บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. เปมิกา โชติจติธนา บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ท. ณรงค์ บุญตามทัน บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ร.ต.ท. ชาตรี ใจเผ่ือแผ่ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ร.ต.ท. โชติ จอมค าสิงห์ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ร.ต.ท. ณรงค์ยทุธ วรชิน บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ท. พศิาล สุขพทิักษ์ บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ท. อคัรชัย ชมชื่น บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ท. พฒิุพฒัน์ โกยมวงษ์เจริญ บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ สุปรียวฒัน์ บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ท. สุรวชิญ์ สุวรรณรัตน์ บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ท. สุวฒัน์ สามหาดไทย บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ท. วฒิุชัย บุญยู้ บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ท.หญิง นิภาวรรณ นุชฉมิ บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ท. สุดเขตร์ พลอยสารักษ์ บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ท. พนม ประสพสม บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ท. ผไท รัตนรอด บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ต.หญิง อจัฉรารัตน์ สามนวล บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ต.หญิง ชุตินาฏ    มีไพบูลยส์กลุ บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ต.หญิง ทิวาวรรณ  นามวงษ์ บก.สปพ. ฝอ.
ร.ต.ต.หญิง อมัรา ส่ิวไธสง บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ประพนัธ์ ยิ้มใย บก.สปพ. สายตรวจ
ร.ต.ต. ด ารงค์ อนิทร์แป้น บก.สปพ. สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ต. รอสลี นางา บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ต. มนตรี ศรีไชยบาล บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ต. คนอง ดอนเสือ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ต. ปิยะวฒัน์ วฒันาปิยรมย์ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ต. ทญาภพป ไชยค า บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ร.ต.ต. ธวชัชัย   แตงออ่น บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. มงคล   ร่ืนอายุ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. สุเทพ   นาคครุฑ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ร่วมสมัคร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. จารึก โทนออ่น บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ ภริมยช์ม บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. ชลอ เพช็รทอง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. ถวนิ พฒันกลุอนันต์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. สายญั หาระมี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. เลอศักด์ิ ม่วงงาม บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. ประภาสน์ กรุดทรัพย์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. วราห์ นพมิตร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. ธนารักษ์ แพรทอง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. ประยรู จติแสง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. ประกติ กลุมาตย์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. ชัยชนะ นาออ้ม บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. วรรณนพ นวลประสงค์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. เจษฎา แสงสวา่ง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. นิรันดร์ อรุณรัตน์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. สุทพ ดีวงษ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. พสิิทธิ์ หรัิญพฤกษ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. รัชต์พนัธ์ จนัทะคุณ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ร.ต.ต. วโิรจน์ เขม็ศิริ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ต. ธวชัชัย ตรีสามศรี บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ต. ชัชวาลย์ อนิทร์รอด บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ต. กติติเดช ฤทธิ์บัว บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ต. สุวรรณ เหล่าเมฆ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ต. สัตยา สินสวสัด์ิ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ร.ต.ต. สละ สีนวลพลอย บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ร.ต.ต. โกศล ศรีสวา่งวงศ์ บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ต.หญิง จตุพร ผันเจริญ บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ต. ธนาชัย ทองออ่น บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ต. สรวศิ ค าโสกเชือก บก.สปพ. ศร.
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ร.ต.ต. วนัชัย จติไทยสง บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ วรเจริญ บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ต. ไพศาล ธรรมศิริ บก.สปพ. ศร.
ร.ต.ต. เสมา อยู่เจริญ บก.สปพ. ศร.
 ร.ต.ต. จกัรพงษ์ นวลปาน บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ต. ชัชรินทร์ อษิฎานนท์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ต. สมเกยีรติ พบแกว้ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ต. สนิท ชูชิต บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ต. ปรีชา นวนส าเนียง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ต. ฉลาด หะยาจนัทา บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ต. เฉลา สุวรรณปาล บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ต. สนอง ขนัธจติร์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ต. วนัชัย อ านวยพานิช บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ต. จเร วงิวน บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ต. วรีะชัย ไล้บางยาง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ร.ต.ต. ประทีป อุ่นน้อย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต.หญิง พนิิจนันท์ ศุภฤกษ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต.หญิง ธนัชพร แดงขาว บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต.หญิง ผุสดี ล่ามกจิจา บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต.หญิง ศิรินทร์ทิพย์ บุญญาธกิลุ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต.หญิง นิตยา ค าเวยีงสา บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต.หญิง จารุวรรณ นิยะสม บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต.หญิง เสาวลักษณ์ สุขราชกจิ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต.หญิง ส าราญ วรรณวงษ์ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. มงคล วงศ์สกลุ บก.สปพ. สายตรวจ
ด.ต. จกัร พนัเลิศจ านรรจ์ บก.สปพ. สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. เทพพร บุญสุข บก.สปพ. ฝอ.
ด.ต. พทุธานุ ชาตะวะราหะ บก.สปพ. ฝอ.
ด.ต. ขวญัประชา จนัทรมาศ บก.สปพ. ฝอ.
ด.ต. กติิมศักษ์ เกดิพุม่ บก.สปพ. ฝอ.
ด.ต. ชูชาติ ศรีงาม บก.สปพ. สนง.ผบก.
ด.ต. จ านง ดินด า บก.สปพ. สนง.ผบก.
ด.ต. ศรีชัย หอกแสง บก.สปพ. สนง.ผบก.
ด.ต. เชษฐศักด์ิ       น้อยคง บก.สปพ. ฝอ.
ด.ต. สมศักด์ิ รอดผ้ึง บก.สปพ. สายตรวจ
ด.ต. วรพจน์ สังขแ์กว้ บก.สปพ. สายตรวจ
ด.ต. ไพฑูรย์ ทองเปล่ียมถวาวร บก.สปพ. สายตรวจ
ด.ต. ศรัญย ์ กอ้งทอง บก.สปพ. สายตรวจ
ด.ต. ปกรณ์ แขง็แรง บก.สปพ. สายตรวจ
ด.ต. สุวรรณชัย เครือชาลี บก.สปพ. สายตรวจ
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ด.ต. วนิัย ไสว บก.สปพ. กลุ่มงานสัตวแพทยแ์ละสัตวบาล
ด.ต. คนึงคิด สุโขทัย บก.สปพ. กลุ่มงานสัตวแพทยแ์ละสัตวบาล
ด.ต. กจิติวตัน์ ยงัสวสัด์ิ บก.สปพ. กลุ่มงานสัตวแพทยแ์ละสัตวบาล
ด.ต. ณัฐนันท์ เจริญเชื้อ บก.สปพ. กลุ่มงานสัตวแพทยแ์ละสัตวบาล
ด.ต. คณิศร บุญปัน บก.สปพ. กลุ่มงานสัตวแพทยแ์ละสัตวบาล
ด.ต. รัชพล ยอดพรมทอง บก.สปพ. กลุ่มงานสัตวแพทยแ์ละสัตวบาล
ด.ต. ถาวร ศรีโยธี บก.สปพ. กลุ่มงานสัตวแพทยแ์ละสัตวบาล
ด.ต. ศุภฤกษ์ บัวทอง บก.สปพ. สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. จกัรภพ สุทธพิงษ์ บก.สปพ. สายตรวจ
ด.ต. ปัณณสิทธิ์ เมฆนันทพรรด์ิ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ด.ต. ธวชัชัย เสนานาม บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ด.ต. บพธิ ภมูิแสนโคตร บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ด.ต. ชัช สัตนาโค บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ด.ต. ณัฐรฐนนท์ ศิริสังขกรสกลุ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ด.ต. วรเดช ค าจริง บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ หอมวงศ์ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ด.ต. ปริวรรต แท่นประทุม บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ด.ต. สุระสิทธิ์ ทองมี บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ด.ต. ศักโกศล เพชรแดง บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ด.ต. ส าเริง ปราบใหญ่ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ด.ต. วชัรพล เวยีงชัย บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ด.ต. อภรัิฐ ภริมสังข์ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ด.ต. จริะศักด์ิ จริะเกษมนุกลู บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ด.ต. บัญญัติ ขยนัการนาวี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. อนันธวชั  จนัทร์วงค์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ  ทัพภมูี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ไชยวงศ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ประสงค์  อยู่ญาติมาก บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สุรศักด์ิ   ไทยพฒันกจิ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ไชยยศ  ไชยเมือง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. วสูิตร เพง็อน้ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สมพร กล่ินทอง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ยทุธศักด์ิ หณุทนเสวี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ไพโรจน์ จ านงค์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. บัณชา แสงจนัทร์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สมยศ เหลืองนฤทัย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ธรีะพนัธ์ ศรีหวาด บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ชัยยะ อว่มคง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ฉตัรชัย ม่วงงาม บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. เจริญ ออ๊ดพนัธ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
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ด.ต. ชัยพร หบุกระโทก บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สุรินทร์ เอยีดแกว้ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ปองปรีดา บุญเพชร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สุขสันต์ สิงหช์ู บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สุภชัย สุริยพั บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สุรพล อารีชาติ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. อรรถพร แป้นเพชร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. นันทพทัธ์ บุญช่วย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. น้อมจติร์ อนิน้อย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สมชาย จงเหมือนหยก บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. นิพนธ์ มุมบ้านเซ่า บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. วชิาญ ภริมยอ์ยู่ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สมคิด สุริยสิทธิ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. วชิัย อวัใจรักษ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. จกัรัตน์ กาญจนรังสิชัย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ปฏญิญา พรมพุม้ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. เกรียงไกร สุทธสิอน บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ชัยวาณิชย์ จนัทะบุตร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. เกษม พลเยี่ยม บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. นฤพนธ์ ตุติยากรณ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สุพรรณ ชอบท า บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. วชัร การเกษม บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. เจริญศักด์ิ ประทุมวงศ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สมชาย วงษ์สันต์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ธนศักด์ิ ท าสารกอง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. พนัส จั่นจารุป บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ปริญญา เรืองเพชร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ไพรัช คล่องจริง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. บุญลือ ม่วงคง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. พเิชษฐ์ เทพมุณี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. พเิชษฐ์ ค ามีมงคล บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. วรชัย รดิษจริวดี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. เสน่ห์ บุญสม บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ไกรทอง พวงวเิชียร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. คนึง สุขราชกจิ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. อนุสรณ์ มัง่มูล บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. พลูทรัพย์ สมบัติมาก บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. เอกวฒัน์ กล่ินหอม บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. วริพงษ์ ภมูิสุวรรณ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. บุญส่ง พลอยส าอางค์ศรี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
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ด.ต. กลุวทิย์ เกตุสวสัด์ิ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สุนทร ลาบุรี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. รุ่ง มงคล บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ณัฐนนท์ ศุภมงคลเจริญ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. มงคล รุ่งโรจน์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ศิริศักด์ิ โตชัย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. อเุทน สิงหท์องรัตน์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สิต ธะนะวงศ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ภกูจิ แถลงการณ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ชาญชัย ศรีเงิน บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ดิลก คุณสุทธิ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. นิคม แต่งทรัพย์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ชัยวธุ งามแสง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. รังสรรค์ อนิทุกรรม บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. บุญมา ชุบสัมฤทธิ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ปิยะณัฏฐ์ วงศ์มีสกลุ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ปราโมทย์ มีสุข บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ชาคริต ปรักมาศ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ชานนทร์ สมพงษ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. แอด๊ รัตนานันท์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ณัฐนัย สริมา บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. วไิกร นวลอนิทร์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ดิเรก เกดิโภคา บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ธนานันต์ จนัทร์ด า บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. จริโรจน์ สะสาร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สมบัติ ชอบใหญ่ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. วลัลภ เมืองจมุพล บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สุวรรณ ภตู้องใจ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สมชาย ภถูาดงา บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. กมล ภหูดัการ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ยศวฒัน์ เฉลิมวงศ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. สมพจน์ สรรพอ าไพ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ธรีะ สังขท์องรัมย์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ประสงค์ บุตรใส บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ปฏกิร มีจนัทร์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. วรียทุธ ศรีรักษา บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. ชาญชัย จนัประทัด บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. เกรียง เอี่ยมสอาด บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. เฉลิม ลาภหลาย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ด.ต. โสรัจ ตนุพนัธ์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
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ด.ต. จกัรวาล นุม่เอี่ยม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. นิวฒัน์ ขนุรามบุตร บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. ศักด์ิเจริญ เสนสิทธิ์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. ปัญโญ หอมทวนลม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. สมชาย พลูผล บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. จารึก ไชยศรี บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. ภทัรพล บุญสนอง บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. ยทุธนา ชาชุมวงศ์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. ไชยยศ บุญทรง บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. กษิดิศ ดินแดน บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. อทุิศ กฐินทอง บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. ยงยทุธ ศรนุวตัร บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. ฐรรณกานต์ จงสุข บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. กงัวาฬ บุญพึง่ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. สุนิตย์ ยอดวารี บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. จรูญ สายน้อย บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. ธนวฒัน์ ดีการกระท า บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. มรกต แกว้กลุณะ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. เอก พลายงาม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. พทิักษ์ จนัทร์สอน บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. นพกร ช้อนแกว้ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. สมพงษ์ เอี่ยมเสือ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. มานพ พริะขมัม์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. วชิาญ จนัทร์แดง บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. เอก พรายงาม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. สายชล อบุลรัตน์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. ชาญชัย คงเกราะ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. นพดล อภชิาชาญ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. สุธร์ี ไฟเราะ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. สุรัตชัย กอ้นตาล บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. อนุรักษ์ ประเสริฐ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. โสภณ แจง้กระจา่ง บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. วโิรจน์ โคนกระโทก บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. มานิตย์ ปืนขนุทด บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. นิตย์ คงวฒิุ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. วทิัศน์ อนิทร์ประสิทธิ์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. พงษ์ธร อยู่เจริญ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. ภาสกร อมัพรรัตน์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. อนุพงษ์ ศรแผลง บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. เสวยีน สีสะเสนีย์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
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ด.ต. มนู ประพรม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. วษิณุ เป้าพนัธ์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ด.ต. สถาพร ผาพรม บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. สุรชัย จนัทร์มา บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. ส าราญ หงษ์ออ่น บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. ภเูบศ อรรคพนิ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. ชาตรี เหล็กดี บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. สมชาย ดีผาด บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. ฉตัรชัย ไชยประเทศ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. วรัตน์ ประทุมนันท์ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. ช านาญ มัทนัง บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. ศิริพล ผิวอว้น บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. ชาลี อว่มอิ่ม บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. ภมูี คุณโคตร บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. เทวราช กลุทนาวงษ์ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. ธมุากร วงษ์ไพศาล บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. สมบัตร์ ปิน่ทอง บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. สมศักด์ิ ไชยพร บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. เจน ยนิดี บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. ชวโรจน์ สุปัน บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. เชิดศักด์ิ ศรีนวลจนัทร์ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. ชัยรัตน์ สุวรรณรัตน์ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. สาโรจน์ กาฬจนัโท บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. ธญัพฒัน์ สอนสุภาพ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. สมภสิิษฐ์ บุญ่ง บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. ธรีะพล พลมณี บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. อมรศักด์ิ กล่ันก าเนิด บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. วฒันา เพช็รฉกรรจ์ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. พรีะพฒัน์ ศรีก าพล บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. ธวชั แกว้จะระนัย บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ด.ต. อนนต์เศรษฐ์ ทิมพทิักษ์ บก.สปพ. ศร.
ด.ต. เสนี ค าออ่น บก.สปพ. ศร.
ด.ต. สมหวงั เกตุอรุณ บก.สปพ. ศร.
ด.ต. สุวรรณ์ เรืองวลัิย บก.สปพ. ศร.
ด.ต. พงษ์สิทธิ์ ช้อนทอง บก.สปพ. ศร.
ด.ต. พทิักษ์ ไชยสงคราม บก.สปพ. ศร.
ด.ต. วรีวฒัน์ รัตนไพศาล บก.สปพ. ศร.
ด.ต. วชิัย ศิริรักษ์ บก.สปพ. ศร.
ด.ต. นิพนธ์ บุญมี บก.สปพ. ศร.
ด.ต. ฉตัรชัย คงมีผล บก.สปพ. ศร.
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ด.ต จริเดช ช่างทอง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. รุ่งรดิศ บุบผาโภชน์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. เอกสิทธิ์ ตรงต่อกจิ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. สุรศักด์ิ แกว้เพช็ร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. สุรศักด์ิ ทัศนานุกรณ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. สุขสันต์ ศรีวรชัย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. มาโนช สุรินทร์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ไชยยนัต์ สุริฉาย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ฐานะวฒัน์ จนัทร์ศิริ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ธนันท์รัฐ ธนกจินิรันดร์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. วสันต์ กรุพมิาย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. สมภพ ปุเรนเต บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ประเสริฐ องักาบ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ชนก คชเสนีย์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ภทัรายทุธ์ ศรีสุวรรณ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. สิทธชิัย เพช็รอนิทร์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ชัยชาญ ทองอไุร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ณทัศพงณ์ กะปุระ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. วนิัย โพธิ์พรม บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. พลภทัร พรหมท้าว บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ละพลิ เรืองเทศ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. สุริยง พรหมมี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ศุภชัย บุญเหมาะ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. สมจติร กดัฟกั บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. วชัรพล ภูส่วสัด์ิ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ภมูิกวนิ พลภาคภมูิ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. กฤษดา รอดประเสริฐ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. อทิธกิร ฝึกฝน บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. นพพร สิงหโ์ต บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. เจษฎา พชิัยรัตน์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. บุญธรรม โกพล บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. จอมพล วงษ์บุบผา บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ธรีภทัร กรีติวฒันวงศ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. วษิณุ คานจนัทึก บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. สมบัติ สนิทบุญ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ภมูิพฒัน์ รอดภยั บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ธรีะเดช อภชิัยเอนก บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ประพนัธ์ พุม่พทุรา บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ศิริศักด์ิ รอดปรีชา บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. วโิรจน์ ปานยอ้ย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
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 ด.ต. ชนินทร์ งามพนัธไ์พศาล บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. นรภทัร์ วชิรานุมากลุ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. พทุธพิงษ์ พลูสุข บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. จกัรพงษ์ โดยค าดี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. อนุพล ยิ้มละมัย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. กฤชสร ทองฝอย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. สุพศิ พลพนัธุ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ไพฑูรย์ ทองเปีย่มถาวร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. วชิัย มงคุณค าซาว บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ธวชัชัย ภมูัง่ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. จตุบุตร ภสูมมาตย์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ชัยพร คงรินทร์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. ปกรณ์ ค าสมบัติ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. นิติพนธ์ เจนจบเขตต์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ด.ต. สุเทพ โตวา บก.สปพ. กก.สายตรวจ
จ.ส.ต. พชรพล  สอนพนัธ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
จ.ส.ต. สุเทพ หนักแน่น บก.สปพ. ฝอ.
จ.ส.ต. วชิาญ สากยิะ บก.สปพ. ฝอ.
จ.ส.ต. ชนัฐวงศ์ วงศ์พทิักษ์ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
จ.ส.ต. อ านาจ สมมาตร บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
จ.ส.ต. เอกมล กองประดิษฐ์ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
จ.ส.ต. เอกรัตน์ จนัทร์นิล บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
จ.ส.ต. อนุวตัร อนิทนชิตจุ้ย บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
จ.ส.ต. กมัปนาท บาริศรี บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
จ.ส.ต. ยทุธนา สุขส าราญ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
จ.ส.ต. พทิยา พรหนอง บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
จ.ส.ต. เอกรินทร์ กาญจนนิยม บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
จ.ส.ต. ดิษฐพงษ์ แตงโสภา บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
จ.ส.ต. เอกชัย เดชปรีดาผล บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
จ.ส.ต. เพยีรชัย สมบัติศรี บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ ปัญญาภู บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
จ.ส.ต. วรีะพนัธ์ ญาติสูงเนิน บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
จ.ส.ต. โกวทิ  ไชยเชษฐ์ บก.สปพ. กก.ศร
จ.ส.ต. สุเทพ   หนักแน่น บก.สปพ. กก.อก.สปพ.
จ.ส.ต. วรีภทัร์ ส่ิงสม บก.สปพ. กก.สายตรวจ
จ.ส.ต. ปกติ มูลเพญ็ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
จ.ส.ต. สมคิด แสงดี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
จ.ส.ต. พลธนพรหม กนกฐิติวฒัน์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
จ.ส.ต. ยทุธดนัย อทุธสิงห์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
จ.ส.ต. ปรีชา หมาดหล า บก.สปพ. กก.สายตรวจ
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จ.ส.ต. อมรรัตน์ อนุทัย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
จ.ส.ต. คมสันต์ พุม่ประดับ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
จ.ส.ต. วรพร บุญญาวจิติร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
จ.ส.ต. ธนสาร จ าปาสอน บก.สปพ. กก.สายตรวจ
จ.ส.ต. นิกร สุทธภกัดี บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ สมใจ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
จ.ส.ต. ธนายทุธ เลิศศิริ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
จ.ส.ต. โกญจนาท นวลสนิท บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
จ.ส.ต. ณรงค์ศักด์ิ ฤทธดีิ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
จ.ส.ต. สมหมาย ขมุทอง บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
จ.ส.ต. ศักด์ิสิทธิ์ จนัทร์เนียร บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
จ.ส.ต. อาทิตย์ พรชัย บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
จ.ส.ต. ธนเทพ นาคเกษม บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
จ.ส.ต. วฒิุพงษ์ หงษารัมย์ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
จ.ส.ต. คมกริช ธาระรัตน์ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
จ.ส.ต. ธราพล ภแูซมแสง บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
จ.ส.ต. สมโภชน์ วงษ์พนิิจ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
จ.ส.ต. วรีะศักด์ิ แฝงจนัดา บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
จ.ส.ต. เสรีชน ค้ าชู บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
จ.ส.ต. อดุมศักด์ิ มีโต บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
จ.ส.ต. ประกอบศักด์ิ มูลชมภู บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ โตเตียน บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
จ.ส.ต. วรวชิัย บุญรักษา บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
จ.ส.ต. ชัชชาล นาเสง่ียม บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
จ.ส.ต. โกวทิ ไชยเชษฐ์ บก.สปพ. ศร.
จ.ส.ต. นพคุณ สงลา บก.สปพ. ศร.
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ สอนบุญตา บก.สปพ. ศร.
 จ.ส.ต. พทิักษ์ นระทัด บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 จ.ส.ต. อดิศักด์ิ สอนจนัทร์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. ศักด์ิศรี อนิทร์จนัทร์ บก.สปพ. สายตรวจ
ส.ต.อ.หญิง      กญุช์ชญา  โปซิว บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ พฒันศรีวงศ์ บก.สปพ. กลุ่มงานสัตวแพทยแ์ละสัตวบาล
ส.ต.อ.หญิง สาเรศ  หนูเมฆ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ.หญิง ศิวนารถ เกดิผล บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ส.ต.อ.หญิง หฤทชญา หมืน่ละม้าย บก.สปพ. ช่วย บก.สปพ.
ส.ต.อ. เชษฐรัตน์ นุน่ปาน บก.สปพ. สายตรวจ
ส.ต.อ. ถริมนัส ประมูล บก.สปพ. ต่อต้าน
ส.ต.อ. สุริยา ขนัทอง บก.สปพ. ต่อต้าน
ส.ต.อ. วสิิทธิ์ จงเจริญวไิล บก.สปพ. ต่อต้าน
ส.ต.อ. ปรัชญาทวี ปอศิริ บก.สปพ. ต่อต้าน
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ส.ต.อ. ชาคริต เอี่ยมเอกสกลุณี บก.สปพ. ต่อต้าน
ส.ต.อ. ยทุธนา แสงทองศรี บก.สปพ. สายตรวจ
ส.ต.อ. ธรีะวธุ  ประสบพชิัย บก.สปพ. ต่อต้าน
ส.ต.อ. พรีอรรถ      พาลีบัตร์ บก.สปพ. ต่อต้าน
ส.ต.อ. ณัฐกร         จนัทร์งาม บก.สปพ. ศูนยร์วมขา่ว
ส.ต.อ. กติติชัย เจาทาฑิต บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. ชนาธปิ ค าลือชัย บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. เพชรรัตน์ ก าจดัภยั บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. ศิลปะ ชานนท์ด ารงกลุ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. ยทุธภมุิ เมฆขลา บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. อนุชา มิตรสุวรรณ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. เฉลิมพล สัวรัมย์ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. พรชัย บังเสียน บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. นิคม พทุธาทาป บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. นิทัศน์ ปัตถานัง บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. เอกพงศ์ ล่ิมศิลา บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. ยทุธนา เมืองชื่น บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. สามารถ ศิริเรศน์ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. พงษ์เสถยีร แน่ประโคน บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. เอกสิทธิ์ ค าภาพนัธ์ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. ณัฐพล ทาแกน่ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. พริาม ชุมพล บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. ทวี สังขสุ์วรรณ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. รุ่งโรจน์ ผลพบิูลย์ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. กฤษฎา ยารังษี บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ โคชขงึ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. จรินทร์ ครุธอนิทร์ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. ปรีชา หมอยา บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. สิทธชิัย ยั่งยนื บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. ณัฐพล หนูเอยีด บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.อ. วทิูรย์ ปาปะเขา บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. นันทวฒัน์ วลัิยวนั บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. เอนก สารโยธา บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. สุขสันต์ หมืน่หล้า บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. ธานินทร์ มุมทอง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. คมสันต์ แสงแกว้ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. ปรีดา วฒัโน บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. ศักด์ิดาพร นิลกลู บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. อนันตสิทธิ์ สุทธวิานิช บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. ปภาวนิ แสงจนัทร์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
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ส.ต.อ. วเิลิศ รักษาศรี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. ฉลาดสิน ไพรพนาพนัธ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. วรีะชัย แกว้สมบัติ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ ประดิษฐ์ศิลป์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. สนธชิัย วงษ์กระจา่ง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. เอกรักษ์ แยม้สมุทร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. อนุรักษ์ โพธิ์ประดิษฐ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. เอกชัย สมค าพี้ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. เขมรัฐ พลอยแกว้ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. สุจนิต์ เชิญผ้ึง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. ทรงธรรม์ อภยัรัตน์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. กฤษฎา จรัสเมธาวทิย์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. มนูศักด์ิ อะทะไชย บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. เพทาย ปล่องกระโทก บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. สุริยะ พุม่นิคม บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. บัณฑิต เหมือนมี บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. วโรดม วรพนัธุ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ ศรีโรจน์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.อ. จรีศักด์ิ จ าปางาม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.อ. ชัชวาล เจริญบุตร บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ส.ต.อ. พพิฒัน์ หอมวงค์ บก.สปพ. กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
ส.ต.อ. อนุวฒัน์ บุญจอง บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. จกัษณาภณัณ์ ภาณุรักษ์สกลุ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. กฤษฎา บัวทอง บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ เศวตเวช บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. สราวฒิุ บัวค าภู บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. นพกาญจน์ อิ่มฤทธา บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. ชัยยง อนันต์ชัยสกลุ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. ปิยพนัธ์ พลเดช บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. สมชาย โพธิ์อยู่ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. ศราวธุ บุญพนัธ์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. สมชาย กง้โง้ย บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. สมคิด รอดหยู บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. ชนะสิทธิ มณีเนตร บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ มูลสาร บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. จริะวฒัน์        ราชยอด บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. ธนาวฒิุ          วงษ์ทองดี บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. อดิศร             สุภาพงค์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. ธรีะ ตันเต็มสิน บก.สปพ. ศร.
ส.ต.อ. ปรีชา คลังวฒัน์พพิฒัน์ บก.สปพ. ศร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ ชาติชาย พาระสิงห์ บก.สปพ. ศร.
 ส.ต.อ. จตุพร แกว้เพช็ร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ส.ต.อ. ภวศิธรณ์ กจิทรัพยบ์ ารุง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ หงษาวงษ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ส.ต.อ. ประเดิม ดาวสวา่ง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ส.ต.อ. กติติศักด์ิ อสิสอาด บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ส.ต.อ. ยศธวรรธน์ น้อยประสาน บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ส.ต.อ. ธรีภพ มากแวง บก.สปพ. กก.สายตรวจ
 ส.ต.อ. ณัฐพล เยาวชิรพงศ์ บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.ต. กฤษฏา กาสิงห์ บก.สปพ. ศูนยร์วมขา่ว
ส.ต.ต. ยศภทัร อนิทร์ทรง บก.สปพ. ศูนยร์วมขา่ว
ส.ต.ต. ศักด์ิชัย บุตทศ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. อภชิาติ ทินราช บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. ด ารงค์ศักด์ิ สวาทด์ิ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ ไชยโชค บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. สันติภาพ วงศ์ใหญ่ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. อนุพงษ์ พนัธจ์ุ้ย บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. วสันต์ จนัเต็ม บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. ภาณุภกัด์ิ พนัธศิ์ลา บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. ธรีวฒิุ ทิพมณี บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. อานนท์ คงปราบ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. สมพงษ์ จรูญภกัด์ิ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. ธนารัชย์ จนัทร์ตรี บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. สมิตร พาสันเทียะ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. สังสรรค์ แพสุพตัร บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. กฤษดา การุญ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. ดนุสรณ์ ศรีมาลา บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. กานต์ จนัทะดี บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. ธรีภทัร ออ่นดี บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. ศุภคุณ ศิริรักษ์ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. สหรัฐ ใจเยน็ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. นฤพนธ์ เหมนิธิ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. รฐนนท์ อิ่มโชคชัย บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. อรรถกร จนัทร์ผ่อง บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. วายพุฒัณ์ บุญลา บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. อนุรักษ์ ปลัคศรีช่วย บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. ลีลวฒัน์ แกว้น้อย บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. วสันต์ จนัทร์แสนตอ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. มานิตย์ กาด่านจาก บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. พงศธร ศุภรัตน์ลีลา บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. อนุพงษ์ สภยูศ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. ดุษฎี แดนราช บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. อ ามฤต อปัมระกา บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. วศิวะ ศรีค า บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ หบีแกว้ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. ศราวธุ จนัทอง บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. มนตรี พมิพเ์ชื้อ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. ศุภกฤษ เต้าทอง บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. สันติ เหล็กทิพย์ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. ชลวทิย์ ศรีรัตนพทิักษ์ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. จรัญภทัร์ เชี่ยววฒันากลุ บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ทิมช่างทอง บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. พงษ์พร รชตะมงคล บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. มานิตย์ เขม็หนู บก.สปพ. กก.ต่อต้าน ฯ
ส.ต.ต. ธนันชัย  สุปัน บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.ต. พสิิษฐ์  บุดดีเฆ่ บก.สปพ. กก.สข.
ส.ต.ต. ปรีดิยาธร บุญเพชร บก.สปพ. กก.สายตรวจ
ส.ต.ต. ฤทธเิกยีรติ มะตูม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ธนกฤต เทพสาร บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ไพฑูรย์ อนิกกผ้ึง บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. วฑูิรย์ ฉนัวจิติร บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ณัฐภมูินทร ปัจจยัคา บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ยทุธพงษ์ พฤกษาสิทธ์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ฤทธชิัย บุตรพนัธ์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. นวากรณ์ ปัททุม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. กติติพงษ์ แสงเพช็ร บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. สินชัย ประพฤติชอบ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. พภชัพนธ์ จนัทร์เรือง บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. พงษ์พล สมบูรณ์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ชยนัตร์ ภารการ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ หสัดี บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ โยธาจนัทร์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ พนัธเ์สมอ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. วชัระ กงศร บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ดนัยวชิญ์ จนัทถโิรดม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ธนากร มะปะเม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ภควตั สมัครกสิกรรม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. รัชมินทร์ พรหมแสงใส บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. รัชเดช รอดเชื้อ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. สันติภาพ นุย้พนิ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
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ส.ต.ต. ชานนท์ เพชรจ านงค์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. กติติพล โสภณ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. มนตรี แสงศรี บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ธรีภทัร์ อาจประโคน บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ชัชวาล กมุรัมย์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. พสิิษฐ์ บุดดีเฆ่ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ปริญญา งามวงศ์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. อรรถพล เทพสุวรรณ์ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. สุวรรณ เหล่าเมฆ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. วชุธชัย บุตรงาม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. กติติพงษ์ ไชยสังกา บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ศุภธริาชย์ ญาณวชิัยโชติ บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. นัฐพล โมกไธสง บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. สิทธชิาติ ศรีสุธรรม บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ
ส.ต.ต. ธนบดินทร์      พรมรักษ์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. พร้อมโชค ทองเจริญ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. อนุชา นาถมทอง บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. วสุ แกว้โพนยอ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. กฤษดา จนัทพงษ์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. จกัราวธุ สุมนนอก บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ บัวสิงห์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. พชิัยพล วรคามิน บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. อานนท์ ประเสริฐ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ รักทะเล บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. วรีะวฒิุ เทพธานี บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ธชัชัย จตุักลู บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. วรพจน์ เทียนทองค า บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. สุชาติ นิตอนิทร์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. อ าพร ดอนขนัธ์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. วสันต์ สุขนิล บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. อนุชา ดีพนิิจ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ ทองถมยา บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ชัยกมล บุระดา บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ มูลเมืองแสน บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. วฒิุไกร คงคีรี บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ศักดิเดช จนัทร์แดง บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. คมกฤษณ์ นิรัมย์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. สราวธุ ตันไพบูลย์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ณัฐพล เรืองศักด์ิ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. เสรี พลนงค์ บก.สปพ. ศร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. จาตุรนต์ ดุษฏี บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. พงษ์พฒัน์ นามพงษ์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ปณต ออ่นน้อม บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ หา้งวงศ์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. จติณัฐ พฒัน์แช่ม บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ฐานทัพ อ่ าทองค า บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. สุรชาติ ขนัแกว้ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. กติติกร บัวแกว้ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. นัฐพงศ์ ชอบผล บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ปิยพล วงษ์อนิทร์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. วณัฐพงศ์ วงศ์พทิักษ์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. พลากร ผัดวงั บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. กติิพงษ์ นามวงษ์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ทินกร นาถมทอง บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. รณชัย พว่งภู่ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ แกว้พมิล บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ไพโรจน์ เกดิบุตร บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ดวง เสนน้ าเทีย่ง บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. สาธติ สีลาด บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. อนุรักษ์ อมัโภชานนท์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. วทิวสั กมลผาด บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. เฉลิมชัย วชิาสวสัด์ิ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ปรีดิยาธร บุญเพชร บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. กฤษฎา กาสิงห์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. อคัรพงษ์ ออ่นสองชั้น บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ยศภทัร อนิทร์ทรง บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. คทาเทพ ทะไกรราช บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. เทอดพงษ์ พรพพิฒัน์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. กติต์ิดนัย บุญเฮ้า บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ตระกลูศักด์ิ แสงฉาย บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ศักดินันท์ ครองเคหงั บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ทศพล กลุวงศ์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ณัฐภพ จนัทรเพท บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. วรีะพล อทุรังษ์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ธนพล พลทม บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. วศินุกรณ์ โพธสิาขา บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. เบญจรงค์ เบ็ญพรม บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. มนตรี ศรฤทธิ์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. มนัสพงษ์ ศรีรังษ์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ศุภวชิญ์ ทิมา บก.สปพ. ศร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. อรุุพงศ์ มาประชิตชัย บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. รณยทุธ เนือ่งโพธิ์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. สุเมธ แคนหนอง บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. อรัญ สุรมณี บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ฟา้ปรเมศวร์ ภริูนท์ชินธนโชติ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ชาตรี ชัยประสิทธิ์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ภานุภณ ฤทธนิันทกจิ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. วรศักด์ิ จา่ภา บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ภาณุพนัธุ์         เจริญสลุง บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. จรีะ                 ท ามาเกตุ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ธนพงศ์            เฉลิมลา บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. อรรถรินทร์     วริิยะพนัธ์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. เอกชัณ             สุขส าราญ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ฉตัรชัย             เพิม่พนู บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. นพรัตน์           โพธแิสนสุข บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. อาณัติ              มาลาววิฒัน์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ณัฐพจน์           แถมสมดี บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. สิทธพิร           ล่ าสุข บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. วรีพงษ์            ศรีไพร บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. สุกรี                ศรีสุขใส บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. อธปิพงษ์         สวสัด์ินาที บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. อภเิดช            ศรีนวลขาว บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ศิวรุฒ              ปิน่สกลุ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. สรายทุธ          หมวดจนัทร์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. พยงุศักด์ิ         โกศาสตร์ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. อลีฟ อบัดอลลา บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ชาญชัย นะที บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ณัฐดนัย ทองหมัน บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ บรรเทิงผล บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ชัยสิทธิ์ พนัธน์ิยม บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ชินกร อนิทอง บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. บรรจง เมฆปะค า บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ภวูทิย์ มูเกม็ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. โยธนิ เจริญลอย บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. รณชัย ชัยภา บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ฤทธชิัย ออ่มแสน บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. ศุภโชค อนิทรโชติ บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. รัชพล จนัทวมิล บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต. พทิูร ศิลาเพชร บก.สปพ. ศร.
ส.ต.ต ภานุวฒัน์ สืบสาย บก.สปพ. กก.สุนัขและม้าต ารวจ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ. ศรัญญู ช านาญราช อคฝ. บก.อคฝ.
พ.ต.อ. ธนธชั น้อยนาค อคฝ. บก.อคฝ.
พ.ต.อ. วลัลพ จ านงอาษา อคฝ. บก.อคฝ.
พ.ต.อ. วราพงษ์ ประเศรษโฐ อคฝ. บก.อคฝ.
พ.ต.อ. สรารุธ จนิดาค า อคฝ. บก.อคฝ.
พ.ต.อ. วรงกรณ์ มุง่พาลชล อคฝ. กก.ฝอ.
พ.ต.ท. พงษ์ปกรณ์ กรองใจ อคฝ. กก.ฝอ.
ร.ต.อ. พทิักทัพ พนิิจ อคฝ. กก.อารักขา๒
ร.ต.ท.หญิง ปรียาเรศ แสงจนัทร์ อคฝ. กก.อารักขา๑
ส.ต.อ. ไสว ทองขวดิ อคฝ. กก.อารักขา๑
ส.ต.อ.หญิง สาวติรี เกล้ียงแกว้ อคฝ. กก.ฝอ.
ส.ต.อ. ปฏวิตั ป้องรัตนี อคฝ. กก.อารักขา๑
ส.ต.อ. ศรัญยว์ทิย์ แกว้ไชโย อคฝ. กก.คฝ.๒
ส.ต.อ. ประเสริฐ จงบรรจบ อคฝ. กก.อารักขา๒
ส.ต.อ. ปณิธาน หลิมพลอย อคฝ. กก.คฝ.๑
ส.ต.ต. ชลธี ผลสุขขา อคฝ. กก.คฝ.๒
ส.ต.ต.หญิง ธดิาภรณ์ ด้วงพนัธ์ อคฝ. กก.คฝ.๒
ด.ต. ชาล พมิพสิ์งห์ อคฝ. กก.อารักขา 2
พ.ต.ต. สมพงษ์ บัวหอม อคฝ. กก.ฝอ.
ร.ต.ท. ธนากร คุณารูป อคฝ. กก.ฝอ.
ร.ต.ท. สุนัน แกว้งาม อคฝ. กก.อารักขา๑
ร.ต.ท.หญิง กนัต์ฤทัย เกตุเอี่ยม อคฝ. กก.คฝ.๑
ด.ต. วฒิุชัย ประภาโนบล อคฝ. กก.คฝ.๑
ส.ต.อ. ไกรภพ พะอนิา อคฝ. กก.คฝ.๒
ส.ต.อ.หญิง จรีะวรรณ บุตรดา อคฝ. กก.ฝอ.
ส.ต.อ. ณรัช สวสัดิชีวนิ อคฝ. กก.คฝ.๒
ส.ต.ต. เอกพนัธ์ ถอืความตรง อคฝ. กก.ฝอ.
พ.ต.ต. รัติศัย นิลน้อย อคฝ. กก.ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง พรทิพย์ ซ้อมพมิพ์ อคฝ. กก.ฝอ.
ร.ต.ท. มนตรี พาใบศรี อคฝ. กก.ฝอ.
ร.ต.ต. ยทุธพงศ์ ศรีเทพ อคฝ. กก.ฝอ.
ร.ต.ต.หญิง สุปรียา มีสมวทิย์ อคฝ. กก.ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ประภา สุภศร อคฝ. กก.ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง อรุณนี  สมภงูา อคฝ. กก.ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง สายไหม  หนูแสง อคฝ. กก.ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง กรภทัร  นามรักษ์กติติ อคฝ. กก.ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ขวญัสุดา  อนิณรงค์ อคฝ. กก.ฝอ.
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ สารีค า อคฝ. กก.ฝอ.
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์ รูปเหมาะ อคฝ. กก.ฝอ.
ส.ต.ต. สันติ เพชรก าจดั อคฝ. กก.ฝอ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ตุลา จอนเจก๊ อคฝ. กก.ฝอ.
ส.ต.ต.หญิง ธสุาวดี ม่วงงาม อคฝ. กก.ฝอ.
ส.ต.ต. การัณยภาส ทองสถติย์ อคฝ. กก.ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง จฑุารัตน์ เกตุรัตน์ อคฝ. กก.ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ณัฐพร  จกัร์นารายณ์ อคฝ. กก.ฝอ.
วา่ที ่พ.ต.ต. มนูน หอมละออ อคฝ. ฝอ.
ร.ต.ท. สุทัศน์ พรัิกษา อคฝ. ฝอ.
ร.ต.ต. เกษมสันต์ิ คัญชิง อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ดนุลดา นวลเมือง อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ขนิษฐา โสปันหริ อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ขวญัใจ ธนะภมูิชัย อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ณพรภทัร สวสัด์ิมงคล อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง วชัราภรณ์ จ าปาตุ่ม อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ทิพลาภ วทิยาพนัธุ์ อคฝ. ฝอ.
ส.ต.ต. มารุตพงศ์ ชาปัญญา อคฝ. ฝอ.
ส.ต.ต. นัฐพงษ์ บุญราศรี อคฝ. ฝอ.
ส.ต.ต. วรีะยทุธ์ ตุลากนัย์ อคฝ. ฝอ.
ส.ต.ต. ศราวฒิุ มาตะพาน อคฝ. ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง ฉนัธดิา บ ารุงสิน อคฝ. ฝอ.
ร.ต.ท. อทุัสน์ วรีะศักด์ิการุณย์ อคฝ. ฝอ.
ร.ต.ท. ธนโชติ จนัโย อคฝ. ฝอ.
ร.ต.ต. อาทิตย์ ฟงัเยน็ อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ. อาทิตย์ ค าใบ อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ. เสกสันต์ เภรีภาส อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ฤทัยรัตน์ เต็มศรี อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง อจัฉรา ทัพธานี อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง วชัราภรณ์ นิม่ตระกลู อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง นิราพร จนัทรประสาร อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ยภุาพร โสมรักษ์ อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ธนากรณ์ กาหยี อคฝ. ฝอ.
ส.ต.ต. ก าธร อารีเอื้อ อคฝ. ฝอ.
ส.ต.ต. มโนมัย ถริปภสัสโร อคฝ. ฝอ.
ส.ต.ต.หญิง นันทพร ช้างพงษ์ อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง คุณัสชญาณ์ นาคสวสด์ิ อคฝ. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ณัชวลัญช์ พรพพิฒัน์ อคฝ. ฝอ.
ส.ต.ต. สมชาติ แซ่ฟุง้ อคฝ. กก.ควบคุมฝูงชน 2 
ส.ต.ต. ธวชัชัย วรสาร บก.อคฝ.
พล.ต.ต. สมบัติ มิลินทจนิดา บก.สส.บช.น. บก.สส.
พ.ต.อ. ชาญ แสงเสียงฟา้ บก.สส.บช.น. บก.สส.
พ.ต.อ. ทีฆโชติ สุวรรณาคม บก.สส.บช.น. บก.สส.



บก. กก./สน./สภ.
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พ.ต.อ. ธมัรงค์ วงศ์แป้น บก.สส.บช.น. บก.สส.
พ.ต.อ. สราวธุ เอี่ยมส าราญ บก.สส.บช.น. บก.สส.
พ.ต.อ. สุรศักด์ิ ขนุณรงค์ บก.สส.บช.น. บก.สส.
พ.ต.อ. สุวฒัน์ เกดิแกว้ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
พ.ต.ท. ประสูติ สมใจ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
พ.ต.ท. สิทธกิร วชัระทิพากร บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
พ.ต.ท. พรรณตรี เนตรปฐมพร บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ร.ต.ท.หญิง อไุรวรรณ ดีพลงาม กก.ดส. กก.ดส.
ร.ต.ท. ศักด์ิสยาม จติวสุิทธิ์ศรี บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.ท. สุกจิ เพชรนิล บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ต.หญิง นงเยาว์ รักไพบูลยภ์รณ์ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ร.ต.ท. ศรายธุ เทีย่งตรง บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ร.ต.ต. วนิัย ชมพฒุ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ร.ต.ท. ปริญญา หอปรีชากจิ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ร.ต.ท. นฤพนธ์ ซอเฮ็ง บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ร.ต.ท. วรวฒัน์ ภริูสุทธริมย์ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ร.ต.ท.หญิง อรวรรณ อนุจร บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ร.ต.ท.หญิง ร าไพ มหาไชย บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ร.ต.ท. พเิชษ ชมมณฑา บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
จ.ส.ต. สุขสันต์ คุณแสน บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
จ.ส.ต. สกนธ์ ลอยดี บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.ท. จรีวตัร์ ผาวนัดี บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
จ.ส.ต. ปุริมพฒัน์ เมธธีนะศิลป์ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ. อนุชา ปาระนันท์ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ.หญิง ดรุณรัตน์ พฒันสุวรรณ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ. สนธยา ทวโีชติ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ. สุพจน์ จนัทร์เรืองฤทธิ์ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ. ธนภาค เปรมปรีด์ิ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ.หญิง สุนีย์ เรือนจนัทร์ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ.หญิง หทัยกาญจน์ ทีปีเนตร บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ.หญิง จามรี สายชนะพนัธ์ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ.หญิง สุจติรา ช านาญเหนาะ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ.หญิง ทัตสรัล ไชยสงคราม บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ.หญิง นิศานาถ พนัธฤ์ทธิ์ด า บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ.หญิง จไุรรัตน์ ชะหนู บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ.หญิง ปาริชาติ ศรีกรด บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ.หญิง นัยนา แกน่เมือง บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ.หญิง กนกพร กญุชรินทร์ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ส.ต.อ. อนุวฒัน์ หนัทยงุ บก.น.7 สน.บางพลัด
ส.ต.ต. ธนภมูิ ธงไชย บก.อคฝ.บช.น. กก.1 บก.อคฝ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ. สุนทรเกยีรติ คล้ายกรุต บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
พ.ต.ท. ธนกฤต กนิษฐกลุ บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
พ.ต.ท. สมบูรณ์ อนิทร์สิงห์ บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
พ.ต.ท. คมสันต์ วงศ์สม บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
พ.ต.ต. ชุมพล แสนวชิัย บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
พ.ต.ต. พนัดาว ด าข า บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ร.ต.ท. ศิริอรรถ เจริญศิริ บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ร.ต.ท. สุมล เนตรจุ้ย บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ร.ต.ท. ยงยทุธ  พึง่วงษ์ บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ คิดควร บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ร.ต.ท. พศิ พวงประทุม บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ร.ต.ท. กติติ จนัทรัตน์ บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ร.ต.ท. ไพรัตน์ ชัยพนัธุ์ บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ร.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ แยม้เรือง บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ร.ต.ต. จตุรงค์ วทิยาคม บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ด.ต. สนัน่ โนนใหม่ บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ด.ต. เรืองรุชติ ทองเพญ็ บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ด.ต. ถริเมธ รัตนกลุวฒันา บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ด.ต. เศกสรรค์ สุทธโิมมินทร์ บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ด.ต. ศุภวฒัน์ สมัครการ บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ด.ต. เอนก จนีพานิช บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ด.ต. อทุัย กิ่งแกว้ บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ด.ต. มิตร ยาอดุ บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ด.ต. มีนา เตโช บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ด.ต. เรวฒัน์ พานทอง บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ด.ต. อศัวนิ มะลัยสิทธิ์ บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ด.ต. รณรงค์ บงค์บุตร บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ด.ต. มานพ มากบุญ บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
จ.ส.ต. รชต เศกสรรวรีกลุ บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
พ.ต.อ. ประยรู ศาลาทอง บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
พ.ต.ท. วรีพล เจริญวศิาล บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
พ.ต.ท. ยงยอด สิทธสิาร บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
พ.ต.ท. เจษฎาภรณ์ ออ่นทองค า บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
พ.ต.ต. ธนะเมศฐ์ วจิติรจริยา บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
พ.ต.ต. กนัตพงษ์ โฆษิตสุริยมณี บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ร.ต.อ. จกัรี ศรีนะวงศ์ บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ร.ต.ท. ทีปกร ค าพนัธ์ บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ร.ต.ท. วรินทร ศุภกลุ บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ร.ต.ต. อษัฎาค์ เนตรพดุซา บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ร.ต.ต. อนิรุธ อนุฤทธิ์ บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สัญลักษณ์ รอดอณุา บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ด.ต.หญิง ดวงเนตร แกว้คุณนอก บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ด.ต.หญิง เกวลิน รางสาตร์ บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ด.ต. พนมเทียน ภเูนตร บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ด.ต. นพพร สร้างธรรม บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ด.ต. ฉนัทวฒัน์ รุ่งกจิวฒันานุกลู บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ด.ต. สมศักด์ิ หวงัมีสุข บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ด.ต. สมบัติ บุญประดับ บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ด.ต. พรตรีภพ พมิพศ์รี บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ด.ต. อภวิฒัน์ อดุม บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ด.ต. กฤติ โพธิ์ศรี บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ด.ต. พสุวฒัน์ ไชยเหมาะ บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ด.ต. ทองใบ แสนทวสุีข บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ด.ต. ธรีะชัย ทรัพยส์ าเริง บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ด.ต. นพนันท์ สุขเกษม บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ด.ต. วรรณศักด์ิ โสนนอกขจรเดช บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
จ.ส.ต. วโิรจน์ ปุกปัน บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
จ.ส.ต. อฐัพงศ์ พนัธุ์จบสิงห์ บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
จ.ส.ต. สันติ โพธรัิตน์ บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
จ.ส.ต. ประเดิมชัย หาญพละ บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
จ.ส.ต. ธรีะพงษ์ ผ่องวญิญาณ บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
จ.ส.ต. นพดล เหมือนดี บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
จ.ส.ต. ไพรัตน์ พราหม์ทอง บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ แสนทวสุีข บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ส.ต.อ. สนัน่ กอ่งนอก บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ส.ต.อ. กติติพรต เหลืองวไิล บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
พ.ต.อ. นพศิลป์ พลูสวสัด์ิ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
พ.ต.ท. สมบูรณ์ สุขศรีดาวเดือน บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
พ.ต.ท. บุญโรจน์ โลจายะ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
พ.ต.ท. อรรชวศิษฎ์ ศรีบุญยมานนท์ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
พ.ต.ท. ธนากร ออ่นทองค า บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
พ.ต.ต. จกัริน พริิยะจติตะ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
พ.ต.ต. กลัป์ กล่ินศรี บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ร.ต.อ. วโิรฒ จนุบุษย์ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ร.ต.อ. เจตนิพทัธ์ ศิริวฒัน์ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ร.ต.อ. จกัรพนัธ์ กอ้นผูก บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ร.ต.อ. วนัเฉลิม สีออ่น บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ร.ต.อ. สุชาติ ขวญัใจ บก.สส.บช.น. กก.สส.2 บก.สส.
ร.ต.อ. นรุตม์ชัย เบญจปฐมรงค์ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ร.ต.ท. คมกริช เงินคุณด้วง บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. จกัรกฤษ เหลาไชย บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ร.ต.ท. ชิต ศรีไชย บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ร.ต.ท. วรพล ต้ังงามสกลุ บก.น.6 สน.พลับพลาไชย 2
ร.ต.ท. สมพงษ์ เกตุระติ บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ ธยัยามาตร์ บก.อก. ฝอ.3
ร.ต.ท. นิธิ ปิยะพนัธ์ บก.น.6 สน.ยานนาวา
ร.ต.ท.หญิง ญาดา พงรัดดา บก.สปพ. ฝอ.บก.สส.
ร.ต.ต. โกศล ชาญประเสริฐ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ร.ต.ต. มนตรี พุม่แยม้ บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ร.ต.ต. สุไพสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ด.ต. บุญโชค เพชรอทุัย บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ด.ต. ประมาณ เจริญสุข บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ด.ต. ภญิโญ พมิพาหุ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ด.ต. มงคล สิทธขิจรสกลุ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ด.ต. มรุเดช แดงเสนาะ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ด.ต. รัตนศักด์ิ นาคพนม บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ด.ต. สมพร ชาวนาฝ้าย บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ด.ต. ประสาท ทัตธะศรี บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ด.ต. สมรรถกลุ มูลจนะบาตร์ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ด.ต. ใจสิงห์ สุ่มสม บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ด.ต.หญิง สุทิน ศรัณยกษิตริน บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ด.ต.หญิง สายฝน บุญละออ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
จ.ส.ต. ไกรฤกษ์ ผดุงกจิ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
จ.ส.ต. กฤชฐา เอี่ยมละออ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
จ.ส.ต. จารุจ แยม้ศรวล บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
จ.ส.ต. ประชา เทเวลา บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
จ.ส.ต. สมพงค์ เกตุแกว้ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
จ.ส.ต. สุเมธ แสงโพธิ์ บก.สส.บช.น. กก.สส.3 บก.สส.
ส.ต.อ. สุวรรณา นุย้ปลอด บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
พ.ต.อ. นพรัตน์ สินมา บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
พ.ต.ท. พนม เชื้อทอง บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
พ.ต.ท. ชัชวนิ เกตุทอง บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
พ.ต.ท. ทววีงศ์ ดิษฐแยม้ บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
พ.ต.ท. ณกฤช บุญศักด์ิ บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
พ.ต.ต. เพิม่วฒิุ ประทุมราช บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ร.ต.อ. อนันต์ เถี้ยนขก บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ร.ต.ท. ณัฎวรรธ แกว้ทิพยเ์นตร บก.น.๔ สน.ลาดพร้าว
ร.ต.ท. สันติชัย ศรีสวสัด์ิ บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ร.ต.ท. กติติธร พทุธจ า บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ร.ต.ท. อภชิิต ร่วมจติร บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
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ร.ต.ต. สุรสิทธิ์ ราศรีชัย บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ร.ต.ต. สง่า จนัทร บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ร.ต.ต. มานะพงษ์ ทินน้อย บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ด.ต. ประสิทธิ์ ก าแพงมิตร บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ด.ต. ชาญฤทธิ์ นิลทการ บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ด.ต. ชัยณรงค์ สุวรรณชาติ บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ด.ต. พรชัย กติิราช บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ด.ต. อภลัิกษณ์ มะโนรัตน์ บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ด.ต. ยอดชาย การเพยีร บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ด.ต. สุคล สุทธมิวล บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ด.ต. พมิล บัวจมู บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ด.ต. เอกฤทธิ์ ทองออ่น บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
จ.ส.ต. สมศักด์ิ ทองเสภี บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ เกดิวเิชียร บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ส.ต.อ. เด่นชัย ไวยเจริญ บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ส.ต.อ. ธรีะพนัธ์ โพยนอก บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ส.ต.อ. ณฤทธิ์ ยิ้มเจริญ บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
ส.ต.อ. เลิศวชิ ไชยมณี บก.สส.บช.น. กก.สส.4 บก.สส.
พ.ต.ท. ชณดิช วงศ์รัตน์ บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.ท. ปริยวรรธน์ วฒันะนาวนิ บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.ท. สรรเพชร สุวรรณไตร บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.ต. ศราวธุ จนัต๊ะวงค์ บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.อ. นพรัตน์ บุญถนอม บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.อ. พรโชค ดาปิน บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.อ. อนิรุทธิ์ สอรักษา บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.อ. ไชยเชษฐ์ พรหมศร บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท.หญิง ผ่องใส นรสาร บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. สรวง เรืองสวสัด์ิ บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. พสิิทธิ์ เตชะ บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. เลอสันต์ พรมชื่น บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ หญีตบึง้ บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. ปรัชญ์ แม้นเดช บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. ณภทัร เกษนาค บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. นุรุต ฐิติชรัล บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. เสรี เมืองชู บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. ธนิสร ฤทธิ์จรูญ บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. บุญญศักด์ิ คล้ายยวง บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. สัญญาลักษณ์ เร้าเลิศฤทธิ์ บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. สุชาติ มามัง่ค่ัง บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. สุนทร จนัทะแจม่ บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
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ด.ต. รังสรรค์ ยามดี บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. ประสงค์ วงศ์มิตรแท้ บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. กรุงสยาม แฟสันเทียะ บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. วทิยา ศรีกระจา่ง บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. วชิระ จนัทสุวรรณ บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. วรัิตน์ พุม่จ าปา บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
จ.ส.ต. พสิิทฐ์ เอยีดวจิติร์ บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
จ.ส.ต. ธฤต ดาวประกายเพชร บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
จ.ส.ต. วฒันา วงศ์สุริยา บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ส.ต.อ. วทิูรย์ กลุชา บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ส.ต.อ. อ านาจ บังแกว้ บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ส.ต.อ. ชูศักด์ิ มงคลดี บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ส.ต.อ. สิทธศัิกด์ิ แสนยะบุตร บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ส.ต.อ. ภเูบศ อมัภาสิริ บก.สส.บช.น. กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.ท. นิโรจน์ ผลบุญ บก.สส.บช.น. กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ต. คชานนท์ อู่ตะเภา บก.สส.บช.น. กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.อ. กติติมศักด์ิ เปียยก บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.
ร.ต.ท. ภารินทร์ ประสิทธธิรรม บก.น.6 สน.ส าราญราษฎร์
ร.ต.ท. กฤตวฒัน์ ขนุอนิทร์ บก.น.8 สน.บางคอแหลม
ร.ต.ท. ธรีะพงศ์ ภทัรทิพารมย์ บก.สส.บช.น. กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. เกริกพนัธ์ กนัแกว้ บก.สส.บช.น. กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. จริายทุธ์ สุขชีพ บก.สส.บช.น. กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ต. ณัฐพงศ์ อนิเม้ บก.สส.บช.น. กลุ่มงานสอบสวน
ส.ต.อ.หญิง รัชญา ลูกมณี บก.สส.บช.น. ฝอ.บก.สส.
พ.ต.อ. อภสัิณห ์ หวา้จนี บก.อก.บช.น. ฝอ.๑
พ.ต.ท. ฐิติรัฐ พรหมมินทร์ บก.อก.บช.น. ฝอ.1
พ.ต.ท. รุ่งสกลุ บุญกระพอื บก.อก.บช.น. ฝอ.1
พ.ต.ท.หญิง เบญญาพร ช้างพงษ์ บก.อก.บช.น. ฝอ.1
พ.ต.ท. พรศักด์ิ โรจน์รัตนชัย บก.อก.บช.น. ฝอ.1
พ.ต.ท. วชัระ เทพเสน บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ร.ต.อ. ปฐมพงษ์ อมรชมพพูงศ์ บก.อก.บช.น. ฝอ.๑
ร.ต.ท. กสิณพจน์ หงส์พพิฒัน์สกลุ บก.อก.บช.น. ฝอ.๑
ร.ต.ท. นพดล ปินตา บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ร.ต.ท. เลิศศักด์ิ ปิน่ละออ บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ร.ต.ท. สหรัฐ จงสุขพทัธี บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ร.ต.ท. สมพร ป้องมาตย์ บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ร.ต.ท.หญิง กนกลดา ราตะใจ บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ร.ต.ท.หญิง เนตรชนก จลุพลู บก.อก.บช.น. ฝอ.๑
ร.ต.ท.หญิง อรัญญา ค าวโิส บก.อก.บช.น. ฝอ.๑
ร.ต.ท.หญิง จารุวรรณ เขยีดหนู บก.อก.บช.น. ฝอ.1
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.หญิง สุภาณีย์ ยทุธโท บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ร.ต.ท.หญิง วรุณรัตน์ ขนัติธรีะโฆษิต บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ร.ต.ต.หญิง สิริกาญจน์ วฒันาปิยรมย์ บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ร.ต.ต. วญิญา ยงประยรู บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ด.ต. จตุรงค์ ดุมกลาง บก.อก.บช.น. ฝอ.๑
ด.ต. พนัเลิศ พนักอง บก.อก.บช.น. ฝอ.๑
ด.ต. พรีะพล เยน็ทรวง บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ด.ต. วษิณุ ยนิดี บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ด.ต. มานพ อนิออน บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ด.ต. สานิตย์ พาเผ่าพนัธุ์ บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ด.ต.หญิง พรทิพย์ มัน่พรม บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ด.ต.หญิง ยพุดี ชาตะสิงห์ บก.อก.บช.น. ฝอ.๑
ด.ต.หญิง สาวติรี ฐิติพรรณ บก.อก.บช.น. ฝอ.๑
ด.ต.หญิง สุจนิดา สุทธรัิกษ์ บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ส.ต.อ. สุวถิา ฮาดดา บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ส.ต.อ. สมภพ สุวรรณ บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ส.ต.อ. ศุภฤกษ์ งานดี บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ส.ต.อ. นิทัศน์ ลาภเฮ็งดี บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ส.ต.อ. พเิชษฏฐ์พงศ์ คูเมือง บก.อก.บช.น. ฝอ.๑
ส.ต.อ. นพกาญจน์ อิ่มฤทธา บก.อก.บช.น. ฝอ.๑
ส.ต.อ.หญิง เชาวพร วรวธุกิลุ บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ส.ต.อ.หญิง วาสนา  สามสี บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ส.ต.อ.หญิง จริยาพร หดักล้า บก.อก.บช.น. ฝอ.1
ส.ต.ต. เสฏฐวฒิุ ยอดสุวรรณ บก.อก.บช.น. ฝอ.1
พ.ต.อ. พศิณุ วทิยาภรณ์ บก.อก.บช.น. ฝอ.๒ 
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ศรีมงคล บก.อก.บช.น. ฝอ.๒ 
พ.ต.ท. สมรวย อนิต๊ะนัย บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
พ.ต.ท. ศิริชัย เสมสวสัด์ิ บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
พ.ต.ท. สุริยนัต์ พฒุแกว้ บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
ร.ต.อ. ทรงพล มานพ บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
ร.ต.ท. ริยงค์ ลักษณะ บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
ร.ต.ท. กฤษณพงษ์ เสาโกมุท บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
ร.ต.ท. เจษฎา สงวนศรี บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
ร.ต.ท. เสฎฐวฒิุ  หาเรือนพชืน์ บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
ร.ต.ท. กรวฒัน์  กวางแกว้ บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
ร.ต.ต.หญิง ลัดดา  บุญนิมิตร บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ชุติกนัตา  ชูบุญเรือง  บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ณัฐธภา สวนผล บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง  กชพร ศรีนาดี บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
ด.ต.  สุรศักด์ิ สายสวา่ง บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
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ส.ต.อ.หญิง   ภคมนพรรณ กนัทะกาลัง บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
ส.ต.อ.หญิง   พชัรนันท์  สุดสม บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
ส.ต.อ.หญิง   ปิยะนุช  เต็มราม บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
ส.ต.อ.หญิง   สุชาดา  สงนุย้ บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
ส.ต.อ พฒัพงศ์  วงศ์เป็ง บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
ส.ต.อ นฤเบศร์  สุริยนต์ บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
ส.ต.อ พพิตัน์  สังหาร บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
ส.ต.ต. เฉลิมชาติ ชัยสุวรรณ์ บก.อก.บช.น. ฝอ.๒
พ.ต.อ. บุญชู รัตกจินากร บก.อก.บช.น. ฝอ.3
พ.ต.ท. ชลินทร์ กฤชกระพนั บก.อก.บช.น. ฝอ.3
พ.ต.ท. ยทุธภมูิ ภมูมินทร์ บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ร.ต.อ. กติิศักด์ิ ยิ้มแยม้ บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ร.ต.อ. เอกภณ พทุธกิลุ บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ร.ต.อ. ประพนัธ์ ภญิโญ บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ร.ต.ท. สุชาติ มุขศรี บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ร.ต.ท. นราเศรษฐ์ ค าสุข บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ร.ต.ท. จกัรินทร์ เทีย่งธรรม บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ร.ต.ต. บุญตา ผันผาย บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ร.ต.ท.หญิง ณัฐิรา เมืองมาหล้า บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ร.ต.ท.หญิง ลัดดาวรรณ ศิริวรรณ บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ร.ต.ท. วทิยา หมัดสุสัน บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ร.ต.ต.หญิง พมิพธ์ชา กจิเปรมศักด์ิ บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ร.ต.ต.หญิง ชนิษฐ์ภคั สายญัณ์รัตน์ บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ด.ต. วชิระ ปาระจมู บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ด.ต. วชัรสิทธ์ จนัทมาร บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ส.ต.อ.หญิง อมัไพพรรณ ปลีกหนู บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ส.ต.อ.หญิง นิตยา ศรีแกว้ บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ส.ต.อ.หญิง ทัศนีย์ ชั้นประเสริฐ บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ส.ต.อ.หญิง สุวรรณา นิลวงค์ บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ส.ต.อ.หญิง เสาวลักษณ์ สมน้อย บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ส.ต.อ. พชิญุตม์ กล่ินจนัทร์ บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ส.ต.ต. รัฐพล จนีประชา บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ส.ต.ต. พฒัณ์เดชน์ ศรีฉตัรเพชร บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ร.ต.ท.หญิง สุกลัยา อกัษรชู บก.อก.บช.น. ฝอ.3
ส.ต.อ.หญิง ลดาวลัย์ นุย้แกว้ บก.อก.บช.น. ฝอ.3
พ.ต.อ. ศรานนท์ หอมทรัพย์ บก.อก.บช.น. ฝอ.4
พ.ต.ท. เสถยีร บุนนาค บก.อก.บช.น. ฝอ.4
พ.ต.ท. สมนึก เจริญศรีสุข บก.อก.บช.น. ฝอ.4
พ.ต.ท. สมชาย สมบัติชาติชาย บก.อก.บช.น. ฝอ.4
พ.ต.ต. วโิรจน์ นิระภยั บก.อก.บช.น. ฝอ.4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ อภยัศรี บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ร.ต.ท. สราวธุ ทับทิมทอง บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ร.ต.ท.หญิง ชุลีวรรณ รุ่งสวา่ง บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ร.ต.ท.หญิง ณาตยา อนิทร์หอม บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ร.ต.ต.หญิง ทองกร อมแยม้ บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ร.ต.ท.หญิง กมลรัตน์ กรรณภติู บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ร.ต.ท.หญิง รัตนา มะหนัตะกจิ บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ร.ต.ต.หญิง รัชฎวรรณ สีไพสน บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ด.ต. เกษม อนิสละ บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ด.ต. อภชิาติ  เทียนเมืองปัก บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ด.ต. กฤตภพ ช่างเหล็ก บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ด.ต. กนัตภณ กมลรัตน์ บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ด.ต. ทองเจริญ ไชยโกษฐ์ บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ส.ต.อ. ชินพล ชมทอง บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ส.ต.อ. วฑูิรย์ อปุดคตร บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ส.ต.อ.หญิง วนัเพญ็ ไผสระน้อย บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ส.ต.อ.หญิง จฑุาภรณ์ แกว้ชูศรี บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ส.ต.ต. สาธติ เศรษฐ์ชัยยนัต์ บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ บุญพบ บก.อก.บช.น. ฝอ.4
พ.ต.อ. ประพนธ์ ไกรประยรู บก.อก.บช.น. ฝอ.5
พ.ต.ท. ชาตรี พรหมลัมภกั บก.อก.บช.น. ฝอ.5
พ.ต.ท. สาธติ ชวะโนทัย บก.อก.บช.น. ฝอ.5
พ.ต.ท. สุรเดช พจนาวงษ์พานิช บก.อก.บช.น. ฝอ.5
พ.ต.ท.หญิง มยรีุ สังขข์าว บก.อก.บช.น. ฝอ.5
พ.ต.ต. อฐัวฒิุ วงศ์ใหญ่ บก.อก.บช.น. ฝอ.5
พ.ต.ต. พระประสิทธิ์ มาละมัย บก.อก.บช.น. ฝอ.5
ร.ต.ท. ศุภพฒัน์ ศรีสุขเจริญรัตน์ บก.อก.บช.น. ฝอ.5
ร.ต.ต. สรวยี์ จนัทวาท บก.อก.บช.น. ฝอ.5
ร.ต.ต. สมเกยีรติ คัมภริานนท์ บก.อก.บช.น. ฝอ.5
ร.ต.ต.หญิง กชพรรณ พชิิตยทุธการ บก.อก.บช.น. ฝอ.5
ร.ต.ต. กรณุชา บริรักษ์กลุ บก.อก.บช.น. ฝอ.5
ด.ต. นครินทร์ ศุภมงคล บก.อก.บช.น. ฝอ.5
ด.ต. ไกรณกร ผลวงษ์ บก.อก.บช.น. ฝอ.5
ด.ต. จารุวฒัน์ ออ่นเกดิ บก.อก.บช.น. ฝอ.5
ด.ต. ประคิน แสงทอง บก.อก.บช.น. ฝอ.5
ส.ต.อ. วชัรพล ไชยพจน์ บก.อก.บช.น. ฝอ.5
ส.ต.อ.หญิง รัชฎาพร ทองค า บก.อก.บช.น. ฝอ.5
ส.ต.อ.หญิง ปณิชา อคัรเตชนนท์ บก.อก.บช.น. ฝอ.5
ส.ต.อ.หญิง ทัศนีย์ สังสุวรรณ์ บก.อก.บช.น. ฝอ.5
ส.ต.ต. นิพจิ อนิตา บก.อก.บช.น. ฝอ.5



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. อทิธพิล อุ่นเสือ บก.อก.บช.น. ฝอ.5
พ.ต.ท. ธนวรรธน์ ตาระกา บก.อก.บช.น. ฝอ.6
พ.ต.ท. บัญชา โพธิ์ทอง บก.อก.บช.น. ฝอ.6
พ.ต.ท. ประพฒัน์ สุขมุะ บก.อก.บช.น. ฝอ.6
พ.ต.ท. เจริญ สอนจนัเกตุ บก.อก.บช.น. ฝอ.6
พ.ต.ท. เกยีรติคุณ หลวงจนา บก.อก.บช.น. ฝอ.6
ร.ต.ท. ทิวากร ยบุล บก.อก.บช.น. ฝอ.6
ร.ต.ท. มนตรี แกน่จนัทร์ บก.อก.บช.น. ฝอ.6
ร.ต.ท.หญิง ธวลัหทัย ดวงเกษม บก.อก.บช.น. ฝอ.6
ร.ต.ท.หญิง สายทิพย์ มุสิกลุ บก.อก.บช.น. ฝอ.6
ส.ต.อ.หญิง วราภรณ์ แสงวรุิฬห์ บก.อก.บช.น. ฝอ.6
ส.ต.อ.หญิง จฑุารัตน์ เต็มเกล้ียง บก.อก.บช.น. ฝอ.6
ส.ต.อ.หญิง รัชฎาพร นาคมิตร บก.อก.บช.น. ฝอ.6
ส.ต.อ.หญิง สงกรานต์ น้องดี บก.อก.บช.น. ฝอ.6
ส.ต.ต. ภทัรพล นาคบุรินทร์ บก.อก.บช.น. ฝอ.6
ส.ต.ต. พงษ์นที เงินทอง บก.อก.บช.น. ฝอ.6
พ.ต.อ. สินชัย นิม่ปุญญก าพงษ์ บก.อก.บช.น. ฝอ.7
พ.ต.ท. สุวฒัน์ ทิพยก์ลุธร บก.อก.บช.น. ฝอ.7
พ.ต.ท. นพดล เจริญทรัพย์ บก.อก.บช.น. ฝอ.7
พ.ต.ท. ชาลี โกมลหทัย บก.อก.บช.น. ฝอ.7
พ.ต.ท. ธนากร ไกรสิทธิ์ บก.อก.บช.น. ฝอ.7
พ.ต.ต. นัทธพงศ์ ใจสมุทร บก.อก.บช.น. ฝอ.7
ร.ต.ท.หญิง ณีรนุช กล่ันมารักษ์ บก.อก.บช.น. ฝอ.7
ร.ต.ท.หญิง วารุณี สีดาพงษ์ บก.อก.บช.น. ฝอ.7
ร.ต.ท.หญิง วชัรา ค าทะเนตร บก.อก.บช.น. ฝอ.7
ร.ต.ท.หญิง ญาณวฒิุ เหล่าแค บก.อก.บช.น. ฝอ.7
ร.ต.ท.หญิง ชัญญาภคั พทุธศรี บก.อก.บช.น. ฝอ.7
ร.ต.ท.หญิง ปิยนันท์ อยู่สบาย บก.อก.บช.น. ฝอ.7
ด.ต.หญิง นงเยาว์ กลุฉวะ บก.อก.บช.น. ฝอ.7
ด.ต. อธวิฒัน์ โยธเิลิศสิริ บก.อก.บช.น. ฝอ.7
ด.ต.หญิง วลิาวลัย์ โอชวชิ บก.อก.บช.น. ฝอ.7
ส.ต.ท.หญิง วชิราพร ฤทธิ์เรืองเดช บก.อก.บช.น. ฝอ.7
ส.ต.ท.หญิง อาธติยา จนัทร์เต็ม บก.อก.บช.น. ฝอ.7
พ.ต.ท. รชตโชค สวยกลาง บก.อก.บช.น. ฝอ.8
พ.ต.ต. ยงยทุธ คงจริตงาม บก.อก.บช.น. ฝอ.8
พ.ต.ต. พชิัย มีอฐัมัน่ บก.อก.บช.น. ฝอ.8
พ.ต.ต. บริบูรณ์ จ าปาดี บก.อก.บช.น. ฝอ.8
พ.ต.ต.หญิง วมิลทิพย์ บุรี บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.อ. ธวีร์ราธปิ  ชูดวง บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. ธรีะชัย กอแกว้ บก.อก.บช.น. ฝอ.8



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. อทิธศัิกด์ิ  สุระพนิิจกลุธร บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. ธเนศ  ทวะชาลี บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. โสภณ  คุววฒันานนท์ บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. อรรณพ  ธยัยามาตร์ บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. ศราวฒิุ  อนัแสน บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. ถาวร   เฉง่ไล่ บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. ยรรยงค์    ขนัค า บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. ประภาส   วงังาม บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. ทิน หมายสุข บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. เชิดชัย ขวญักจิรัถยา บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. ตรีเทพ ชรอยนุช บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. ส าราญ แกว้ขาว บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. อาณัติ เขม็ทอง บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. เอกปทีป แสงศรี บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. เอกรัฐ หนูคล้าย บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. เรืองยศ มูลอดุม บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. โอภาส คณะแพง บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท. สุพฒัน์ พลหนองหลวง บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท.หญิง อรนุช มีพร้อมไพบูลย์ บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ท.หญิง สุทิศา ไทยมิตรชอบ บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ร.ต.ต. โชคชัย อริยธน บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ด.ต. นพพร  พุม่พวง บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ด.ต. กฤษฎางค์  ศรีกลุบุตร บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ด.ต. ปราโมทย ์ นาคเสน บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ด.ต. พทิักษ์  ไชยสงคราม บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ด.ต. ชนาธปิ  เอี่ยมสะอาด บก.อก.บช.น. ฝอ.8
จ.ส.ต. สุกฤษฎิ ์ แสนล า บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ส.ต.อ. เกรียงศักด์ิ  คงราม บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ส.ต.ท. วยัวทิย ์ หลักบุตร บก.อก.บช.น. ฝอ.8
ส.ต.ต. ปรเมศฆ์ แสงทอง บก.อก.บช.น. ฝอ.8
พ.ต.อ. อภรัิฐ พุม่กมุาร บก.อก.บช.น. ฝอ.9
ร.ต.ท. ณัฐพล จบีถาวรธาวติ บก.อก.บช.น. ฝอ.9
ร.ต.ท. อธษิฐ์ธมัม์ ปรางค์รัตนศิลา บก.อก.บช.น. ฝอ.9
ร.ต.ท.หญิง ปัทมา สวา่งศรี บก.อก.บช.น. ฝอ.9
ร.ต.ท.หญิง พรนภา กนัแกว้ บก.อก.บช.น. ฝอ.9
ร.ต.ท.หญิง สุณิสา กระจาดแกว้ บก.อก.บช.น. ฝอ.9
ส.ต.อ. อนุศักด์ิ ทองมาก บก.อก.บช.น. ฝอ.9
ส.ต.อ.หญิง ปภาวดี ขนุอ าไพ บก.อก.บช.น. ฝอ.9
ส.ต.ต. กฤตกร รอดทุกข์ บก.อก.บช.น. ฝอ.9
วา่ที ่พ.ต.อ. ศุภกร บุญสวนเกริกชัย บก.อก.บช.น. ฝอ.10



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. ชัยรินทร์ พฒันะ บก.อก.บช.น. ฝอ.10
พ.ต.ท. สุทธชิัย วโิรจน์ บก.อก.บช.น. ฝอ.10
วา่ที ่พ.ต.ต.หญิง นวลมณี ภอูนันตานนท์ บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ร.ต.ท.หญิง ชวนพศิ อมรพงษ์โพธธิา บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ร.ต.ท. พทิักษ์พงษ์ ส าเนียงล้ า บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ร.ต.ท. สุทธโิชติ สมควรดี บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ร.ต.ท. ธนู พนัธไ์กร บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ร.ต.ท. สมัคร หรัิญญา บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ร.ต.ท.หญิง สุวรรณี ภูร่ะหงษ์ บก.อก.บช.น. ฝอ.10
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง จรีาภรณ์ แสงไฟ บก.อก.บช.น. ฝอ.10
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ฐิติกานต์ ทองทวี บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ด.ต. มาโนช เขม็ทอง บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ส.ต.อ. อดิสร หนูน้อย บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ส.ต.อ. สิทธชิัย นาคสอิ้งศาสน์ บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ส.ต.อ.หญิง พนิดา ศิริจนัโท บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ส.ต.อ.หญิง อรชร มัสพงษ์ บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ส.ต.อ.หญิง นริศรา ไกรกติติองักรู บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ส.ต.อ.หญิง อสิรีย์ แกว้ดีพร้อม บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ส.ต.อ.หญิง วรัญญา ชัยกลู บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ส.ต.ต. ปิยะวทิย์ ไชยเหล็ก บก.อก.บช.น. ฝอ.10
ส.ต.ต. รัชตะ รัตนจงจติรกร บก.อก.บช.น. ฝอ.10
พ.ต.อ. สมศักด์ิชัย อมรส่งเจริญ กก.ดส.บช.น.
พ.ต.ท. กฤษณะ วฒันธ ารงค์ กก.ดส.บช.น.
พ.ต.ท. แมน เม่นแยม้ กก.ดส.บช.น.
พ.ต.ท. อ านวย สวา่งแกว้ กก.ดส.บช.น.
พ.ต.ท. กวกีร เนตรจรัสแสง กก.ดส.บช.น.
พ.ต.ต. พลจกัร บุนนาค กก.ดส.บช.น.
พ.ต.ต. ศุภกร อน้สุวรรณ์ กก.ดส.บช.น.
พ.ต.ต. ดุรงค์ฤทธิ์ เสนเผือก กก.ดส.บช.น.
ร.ต.อ. อนุชา อนันต์อปุถมัภ์ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.อ. ญาณพล พลเยี่ยม กก.ดส.บช.น.
ร.ต.อ. อภชิน ขนักา กก.ดส.บช.น.
ร.ต.อ. ธรีภพ พนัธชุาติ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.อ.หญิง ภรภทัร สัตบุตร กก.ดส.บช.น.
ร.ต.อ. สมหมาย ธรรมเนียม กก.ดส.บช.น.
ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ งามแฉง่ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.อ. กรกฤช งามวงค์วาน กก.ดส.บช.น.
ร.ต.อ. ปฐมพงษ์ วชิรโชติกลุ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.อ. ธนบดี ทิพยฤ์าตรี กก.ดส.บช.น.
ร.ต.อ. พสัิณย์ ขนัธอบุล กก.ดส.บช.น.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. ทศพร จารุทิกร กก.ดส.บช.น.
ร.ต.อ.หญิง สุดารัตน์ กาญจนะโกมล กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. บุญปลูก เรืองมาลัย กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท.หญิง ณภสัวรรณ์ โพธิ์หรัิญ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท.หญิง ชนกนาฎ วงัสติ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท.หญิง ณิธชิา กล่ินทอง กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. นิมน เตศิริยานนท กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ อนิทิรานนท์ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. สุริยนัต์ แกว้ทอง กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. ธนภทัร แสนกล้า กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท.หญิง ฐานิต การเมือง กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. ชูชีพ แสงคล้อย กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท.หญิง กญัวรรณ พลายน้อย กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. มานพ เกดิประโคน กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. อาคม สิทธจิกัร กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. ศุภกจิ สมรักษ์ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. ธรีะพงษ์ เนตรภู่ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. เรืองฤทธิ์ วสิาสะ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ศิริ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. มานพ แป้นเจริญ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. ถริยทุธ ฤทธยิงค์ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. อภวิชัร์ กรีโส กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ศิริจ าปา กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. อรัญ เชียงกลุ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. สรายทุธ ผลดี กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. เสรี สมานค า กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. อาคม บุญเกดิ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. สุทธา อนิทร์แกว้ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. ณรงค์ หาญสันเทียะ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. ณรงค์ สาลการ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. สมศักด์ิ อยู่ยงค์ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. ภคพล แจม่จ ารัส กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท.หญิง กลัยา ยนืยงนาวนิ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท.หญิง สุพชิฌาย์ สิทธิ์เดชวธิาน กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ท. นิวฒัน์ อดุมทรัพย์ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ต. เบญพล โตแปลก กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ต. วฑูิร ศิวลัิย กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ต. อ านาจ สุขทาพจน์ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ต. อเุทน บุญทับโถม กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ต. รุ่งโรจน์ ฟกัทอง กก.ดส.บช.น.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ค านวน คุ้มคูณ กก.ดส.บช.น.
ร.ต.ต. นรุตม์ อนิทรจนัทร์ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. สิทธจิกัร โทนุการ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ยศสถติ แสนยศ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. พานิชญ์ อาจต้น กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ภานุชิต แกว้ค าใต้ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. มนัส หาญสีเลิศ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. คมเดช งอกศรี กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ปรเมศวร์ เหค าชุน กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ไพโรจน์ เขยีนจอหอ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. นักรบ แกว้กอ้ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ศิวพร สอาดเอี่ยม กก.ดส.บช.น.
ด.ต. สิทธเิดช สันตา กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ณรงค์วทิย์ หนูพกุ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ปรีชา วรรณทอง กก.ดส.บช.น.
ด.ต.หญิง ปนัดดา ทองเร่ง กก.ดส.บช.น.
ด.ต. สุรชาติ สุขเอบิ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. สุชาติ มีขนุทด กก.ดส.บช.น.
ด.ต. คงฤทธิ์ พลบูรณ์ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ณรงค์พนัธ์ มูลเมือง กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ภาสกร ชูกรณ์ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. สุเมธ เอี่ยมส าอาง กก.ดส.บช.น.
ด.ต. กฤตพล สินสิริ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. กวทีัศว์ ทองเลิศ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ดีเฉยีง กก.ดส.บช.น.
ด.ต. โชคชัย คีหะกลู กก.ดส.บช.น.
ด.ต. จรียทุธ สายทอง กก.ดส.บช.น.
ด.ต. เสกสรร มีสาร์ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. วรีะศักด์ิ วขิยัดิษฐ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ศักดิพฒัน์ หล าเนียม กก.ดส.บช.น.
ด.ต. พรสวรรค์ กณัฑษา กก.ดส.บช.น.
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ พวงสวสัด์ิ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ประเสริฐ มะโนแปง กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ชยพล จ าปาเป้า กก.ดส.บช.น.
ด.ต. อมต ไพเราะ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. เสรี รอดศรีนาค กก.ดส.บช.น.
ด.ต. พทุธพร จนิาพร กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ยรรยง บัณฑรวรรณ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. สมหมาย วาบสูงเนิน กก.ดส.บช.น.
ด.ต. สุทธพิงษ์ พงษ์กิ่ง กก.ดส.บช.น.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ชัยวฒัน์ สิงหเ์รือง กก.ดส.บช.น.
ด.ต. วเิชียร กติติชาญชัย กก.ดส.บช.น.
ด.ต. กฤตภคั ไทยสุริโย กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ณัฐชัย ทองดี กก.ดส.บช.น.
ด.ต. พรีทัศน์ ภชัรอาจ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. เตชสิทธิ์ ตันติสุขารมย์ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. สุพจน์ ไพรเขยีว กก.ดส.บช.น.
ด.ต. มรุพงศ์ ล าภา กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ศิริบูรณ์ เชยจติร์ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ไพยรัตน์ สนองเดช กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ผดุง ป้องจนัลา กก.ดส.บช.น.
ด.ต.หญิง สาธติา คณิตสิทธวิฒัน์ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. วรีะ สุขเลิศ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ยทุธนัย ด้วงสงค์ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ณฐกรณ์ ราษฎรเจริญ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. เดชาพชัร โพธคัิมตรา กก.ดส.บช.น.
ด.ต. สฤษด์ิ ค าชะนาม กก.ดส.บช.น.
ด.ต. นิคม สุดวรรค กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ประเทือง เถื่อนศร กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ประทวน หม่อมกลาง กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ประสิทธิ์ หมัดสอาด กก.ดส.บช.น.
ด.ต. วรพล สุพรรณอว่ม กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ณัฐพนธ์ เสนหนู กก.ดส.บช.น.
ด.ต. เฉลิมเกยีรติ ธนพงศ์เพชร กก.ดส.บช.น.
ด.ต. สิริเวศ เจริญชนม์ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ไสว หติยะโส กก.ดส.บช.น.
ด.ต. วรีะเดช สุขรมย์ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. วริะ อนันเอื้อ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ประเดิม ทองค า กก.ดส.บช.น.
ด.ต. อนุชิต ขจรบริรักษ์ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. เอกชัย ทรงฉาย กก.ดส.บช.น.
ด.ต. เด่นพงษ์ ตาลผาด กก.ดส.บช.น.
ด.ต. สุรินทร์ เด่นอมร กก.ดส.บช.น.
ด.ต. วณัชัย ผุดผาด กก.ดส.บช.น.
ด.ต. โกเมศ สงวนศักด์ิ กก.ดส.บช.น.
ด.ต.หญิง ฐิตาภา ออ่นปรุง กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ลัดดา ใจใหญ่ กก.ดส.บช.น.
ด.ต. พทุธชิาติ อนิทร์ทอง กก.ดส.บช.น.
ด.ต. เชิดชาย ผู้ขว่ยท้วม กก.ดส.บช.น.
ด.ต. ณรงค์ แผนเจริญ กก.ดส.บช.น.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. วรพล ทองพนัธ์ กก.ดส.บช.น.
จ.ส.ต. ไพรัชต์ ยอดสวสัด์ิ กก.ดส.บช.น.
จ.ส.ต. องอาจ วงษ์สามารถ กก.ดส.บช.น.
จ.ส.ต. สหรักษ์ แกว้ศรี กก.ดส.บช.น.
จ.ส.ต. ประพนัธ์ วสุิทธิ์เสรีพนัธ์ กก.ดส.บช.น.
ส.ต.อ. ธนภณ วสุกลุธรเดชา กก.ดส.บช.น.
ส.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์ วงค์จนัทร์ กก.ดส.บช.น.
ส.ต.อ.หญิง ศรินทิพย์ ขาวผ่อง กก.ดส.บช.น.
ส.ต.อ. ชาญยทุธ ทีปีเนตร กก.ดส.บช.น.
ส.ต.อ. สิทธชิัย ดีทองค า กก.ดส.บช.น.
ส.ต.อ. สุวฒัน์ ร่วมนิคม กก.ดส.บช.น.
ส.ต.อ. สมเกยีรติ ศรีช่วย กก.ดส.บช.น.
ส.ต.อ. ยศพทัธ์ บุญหอม กก.ดส.บช.น.
ส.ต.อ. ธงชัย อาจอ านวย กก.ดส.บช.น.
ส.ต.อ. ธนกร เมืองกระจา่ง กก.ดส.บช.น.
ส.ต.อ. นพพล เหมรา กก.ดส.บช.น.
พ.ต.อ. อเุทน นุย้พนิ ศฝร.บช.น.
พ.ต.ท. อรรถกร วเิชียรรัตน์ ศฝร.บช.น.
พ.ต.ท. โชติกานต์  คงรอด ศฝร.บช.น.
พ.ต.ท.(ญ) ชาณิดา  สุวรรณทวสุีข ศฝร.บช.น.
พ.ต.ต. ธรีวฒิุ  นกยงูทอง ศฝร.บช.น.
พ.ต.ต. สุเทพ จนัทวงษ์ ศฝร.บช.น.
พ.ต.ต. บุญเทีย่ง จนัทร ศฝร.บช.น.
พ.ต.ต. วฒิุชัย  เปียแดง ศฝร.บช.น.

ร.ต.อ. จกัรวฒัน์   เร่งถนอมทรัพย์
สว.จร.สน.หวัหมาก ปฏบิัติราชการ 

สว.ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท. วศิิษฏ ์ สุมาลี ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท. วชิาญ เต๋ียอ านวยชัย ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท. ถนอม นุย้พนิ ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท. พฒันา นิม่อนงค์ ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท. อภณัิฏฐ์ชัย เจริญชีพ ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท. อ านาจ โส๊ะสันสะ ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท. ปรเมศวร์ ดวงแสง ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท. โชคดี อนิทรลักษณ์ ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท. ปริญญา ภอูภุยั ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท. พพิฒัน์ศร จนัทร์ปาน ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท. ญัตติพงศ์ ปลอดโคกสูง ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท. ธนดล ศรีวฒันาสวสัด์ิ ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท. จกัรพนัธุ์  ปรีชากลุ ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท.(ญ) รสิกา เพช็รรัตน์ ศฝร.บช.น.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.(ญ) ณัชชา  วงษ์งามกนก ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท.(ญ) อดุม  พรไธสง ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท.(ญ) กสุุมา กติิวฒันากรณ์ ศฝร.บช.น.
ร.ต.ท.(ญ) จนัทร์เพญ็ โตสาคร ศฝร.บช.น.
ร.ต.ต. เชิงชัย ใจศิริ ศฝร.บช.น.
ร.ต.ต. นิวฒัน์ บุญไทย ศฝร.บช.น.
ส.ต.อ. ธวชัชัย ชัยศิริ ศฝร.บช.น.
ส.ต.อ.(ญ) ทิพวลัย์ มะรุท ศฝร.บช.น.
ส.ต.อ.(ญ) กนกพร พชืผักหวาน ศฝร.บช.น.
ส.ต.อ.(ญ) ทิวาพรรณ เทพเสน ศฝร.บช.น.
ส.ต.อ.(ญ) รุ่งระวี นันตาพรม ศฝร.บช.น.
พ.ต.อ. ไกรเลิศ บัวแกว้ รอง ผบก.น.1
ร.ต.อ. วริชา สนัน่ศิลป์ สปพ. ฝอ.
ร.ต.ท. ศุภกจิ กอซ่ือ บก.น.9 สน.บางขนุเทียน
ด.ต. ธนัชชนม์ พงษ์ทองเมือง บก.น.9 สน.แสมด า
ร.ต.ท. เจษฏาพร วรรณโคตร บก.น.5 สน.ทุง่มหาเมฆ
พล.ต.ต. ศุภกจิ ศรีจนัทรนนท์ บช.ปส.
พล.ต.ต. ชินภทัร สารสิน บช.ปส.
พล.ต.ต. สมพงษ์ ชิงดวง บช.ปส.
วา่ที ่พ.ต.ต. สมบูรณ์ ทองทา บช.ปส. นว.(สบ 2) ผบช.ปส.
ส.ต.อ. ธนาธปิ  แสงดารา บช.ปส.
ส.ต.อ.หญิง ภณิตา เกดิศิริ บช.ปส.
ส.ต.ต. นฤบดินทร์ วรีวฒัโนดม บช.ปส.
พล.ต.ต. กริช กติิลือ บก.อก.บช.ปส.
พ.ต.อ. สมเกยีรติ วรรณสิริวไิล บก.อก.บช.ปส.
พ.ต.อ. วศิิษฐ ลัทธวิงศกร บก.อก.บช.ปส.
พ.ต.อ. อนุรักษ์ ชาติสุวรรณ บก.อก.บช.ปส.
ร.ต.อ. วศิน พนัปี บก.อก.บช.ปส.
ร.ต.ท. ฤกษ์ พุม่ธนทรัพย์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายธรุการและก าลังพลฯ
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง รุ้งนภา ค ารินทร์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายธรุการและก าลังพลฯ
จ.ส.ต.หญิง ปัณชญา สังกะสี บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายธรุการและก าลังพลฯ
ส.ต.อ.หญิง ณภทัรัตน์ ดาวเรือง บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายธรุการและก าลังพลฯ
พ.ต.อ.    สัณฑภวษิย์ มากช่วย บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายยทุธศาสตร์ฯ
พ.ต.ท. จกัรภพ ศรีหนา บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายยทุธศาสตร์ฯ
ร.ต.ท. อ านวย   พนัธโ์ภชน์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายยทุธศาสตร์ฯ
ร.ต.ท.หญิง   อารยา เกดิสาสน์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายยทุธศาสตร์ฯ
ร.ต.ท.หญิง สนธยา วงศาพนัธ์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายยทุธศาสตร์ฯ
ร.ต.ต. บุณยสิทธิ์ สุทธทิัศนพงศ์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายยทุธศาสตร์ฯ
ส.ต.อ.หญิง    ภชัราภรณ์ บางพรมบาง บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายยทุธศาสตร์ฯ
พ.ต.ท.หญิง ชัชฎา วรานิชสกลุ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. บดีพงศ์ พนัธุ์ภกัดี บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
ร.ต.ท. ไพรัชช์ ทองสุข บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
ร.ต.ท.หญิง โสภา วรรณศิริ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ ญาณวฒันพนัธ์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
ร.ต.ท. สุชาติ วลิาทอง บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
ร.ต.ท. มานพ แจม่มินทร์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
จ.ส.ต. กฤตภาส พมิสวรรค์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
ส.ต.อ.หญิง มนฤดี เพง็อารีย์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงฯ
พ.ต.ท.หญิง มาลัย อยู่ทองอนิทร์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายป้องกนัอาชญากรรมฯ
พ.ต.ท. หรัิญ จนัทร์เชย บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายป้องกนัอาชญากรรมฯ
ร.ต.ท.หญิง วราภรณ์ สิทธโิชค บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายป้องกนัอาชญากรรมฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. ณัฐพล ฮวบอ่ า บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายป้องกนัอาชญากรรมฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. สุทัศน์ ชานุบาล บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายป้องกนัอาชญากรรมฯ
ร.ต.ต. สมัยสิทธิ์ บุญมาขอม บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายป้องกนัอาชญากรรมฯ
ด.ต.หญิง สิริ สารวตัร์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายป้องกนัอาชญากรรมฯ
ด.ต. ธรีะ ดีการกล บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายป้องกนัอาชญากรรมฯ
ส.ต.อ. สรศักด์ิ เมฆบริสุทธิ์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายป้องกนัอาชญากรรมฯ
พ.ต.อ.หญิง สมศรี สุริยะวงศ์กลุ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
พ.ต.ท.หญิง วราพร สายยศ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
พ.ต.ท.หญิง สงบ ทัศนวภิาส บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
พ.ต.ท. วรีะพงษ์ ค าทะริ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
พ.ต.ท.หญิง นิลญา พรมทา บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
ร.ต.ท.หญิง นงนภสั ศิริโสม บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
ร.ต.ท.หญิง อนงค์ บุญทิพย์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
ร.ต.ท.หญิง กมลทิพย์ สุนันทะพงศ์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
ร.ต.ท.หญิง ปัจมา เขยีวข า บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
ร.ต.ท.หญิง กานต์พชิชา ขนุแกว้ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
ร.ต.ท.หญิง ปวร์ีญธรณ์ เหลือคลังทอง บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
ร.ต.ท. สันติ บางบัวงาม บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
จ.ส.ต.หญิง สุรีย ์ อนิทจนัทร์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
จ.ส.ต.หญิง ธดิาฉตัร ปะทิเก บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
ส.ต.อ.หญิง นิจวภิา แกว้โสด บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
พ.ต.ท.หญิง ชุตินันต์ ทุมดี บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายกฎหมายละวนิัย
วา่ที ่พ.ต.ต. บดินทร์ ร้อยกรอง บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายกฎหมายละวนิัย
ร.ต.ท. ไพศาล ปัตภี บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายกฎหมายละวนิัย
ร.ต.ท. ตฤณ  พว่งโสม บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายกฎหมายละวนิัย
ร.ต.ท.หญิง อารียา เขยีวมณี บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายกฎหมายละวนิัย
วา่ที ่ร.ต.ต. กติติศักด์ิ ชัยวฉิาน บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายกฎหมายละวนิัย
ส.ต.อ.หญิง ชลดา วชิญาปกรณ์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายกฎหมายและวนิัยฯ
ร.ต.อ. คชพงษ์ จนิตกานนท์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายกจิการต่างประเทศฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ธวชัชัย มณีมงคล บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายกจิการต่างประเทศฯ
ร.ต.ต.หญิง แสงจนัทร์ ศรีรัตน์ บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายกจิการต่างประเทศฯ
ร.ต.ท.หญิง สายสมร พวงชมภู บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายฝึกอบรมฯ
วา่ที ่ร.ต.ต. ชัยโชติ ศรีวรขาน บก.อก.บช.ปส. ฝ่ายฝึกอบรมฯ
พล.ต.ต. ทนงศักด์ิ ทัง่ทอง บก.ปส.1 
พ.ต.อ. อธศิวสิ กมลรัตน์ บก.ปส.1
พ.ต.อ. วรวทิย์ ไวถนอมสัตว์ บก.ปส.1
พ.ต.ท.หญิง สมปอง ศรีสงวน บก.ปส.1 ฝอ.บก.ปส.1
พ.ต.ท.หญิง สมรัก ไทรละมัย บก.ปส.1 ฝอ.บก.ปส.1
พ.ต.ท.หญิง ณัฐปภสัร์ เขยีวส่องศรี บก.ปส.1 ฝอ.บก.ปส.1
ร.ต.อ. ศักสิทธิ์ แสนเกื้อ บก.ปส.1 ฝอ.บก.ปส.1
ร.ต.ท.หญิง พรพศัช์ เทพไชยยนต์ บก.ปส.1 ฝอ.บก.ปส.1
ร.ต.ท.หญิง สุจติรา นุม่นิม่ บก.ปส.1 ฝอ.บก.ปส.1
ร.ต.ท.หญิง สายสุณีย์ จนัทร บก.ปส.1 ฝอ.บก.ปส.1
ร.ต.ท. คณิต เบ้าหล่อเพชร บก.ปส.1 ฝอ.บก.ปส.1
ร.ต.ต. อลงกรณ์ วริิรัชน์ บก.ปส.1 ฝอ.บก.ปส.1
ด.ต.หญิง เปีย่มสุข ไชยคง บก.ปส.1 ฝอ.บก.ปส.1
ด.ต. เทอดศักด์ิ การงาน บก.ปส.1 ฝอ.บก.ปส.1
จ.ส.ต. อทุัย  สายสมบัติ บก.ปส.1 ฝอ.บก.ปส.1
จ.ส.ต. ณัฐพงศ์ ทองมา บก.ปส.1 ฝอ.บก.ปส.1
ส.ต.อ.หญิง รุ่งทิพย์ เมืองวงั บก.ปส.1 ฝอ.บก.ปส.1
พ.ต.อ. รณเดช  กล่ินอทุัย บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
วา่ที ่พ.ต.อ. ปฐมพร  ลือเสียง บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
วา่ที ่พ.ต.อ. โตกชัย ขลังธรรมเนียม บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. ชวลิตด์   สืบสายไทย บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. ราชัน  โสตถทิัต บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. วทิยา เปล่ียนสมุทร บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. จรีะศักด์ิ  ปัทมะทิน บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. นิมิต   ชิตเจริญ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. ชัยณรงค์  สมบูรณ์ดี บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. ประทีป  สอนธรรม บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. ชวลิต  มัน่ศิลป์ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. กฤษ   มีนุชนารถ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. นิทัศน์   แกว้พระจนัทร์ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. สมชัย   วายลม บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. อชิระวชิญ์  วนัทองพลูศิริ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. ธนกฤต  จนัทร์ชีระ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. สาธติ  พรสุรัตน์ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ต. สาคร  บุญวาส บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
วา่ที ่พ.ต.ต. สุทธพิงษ์   อาจวชิัย บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

วา่ที ่พ.ต.ต. จกัรี   โพธิ์หวี บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
วา่ที ่พ.ต.ต.หญิง วไิลวรรณ  อนิทร์เกตุ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.อ. ศุภกร  เลาหทวโีชค บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. มนต์พสิิฐ  สันสุวรรณ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. ประเสริฐ โชติมนต์ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. ส ารวม  แสงทอง บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. เอกสิทธิ์ ปิน่แกว้ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์  โมไนยนิติกลุ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. วรีะยทุธ   สุดใส บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. กานต์ศิวฒัน์   โชติษิตานนท์ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. ณัฐดนย ์  ฐิไรวรรณ์ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. วฒิุพงษ์   สุขกิลุ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. ธนิฏฐก ์  ศรีบูรณยานนท์ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. ประทวน นาคลา บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. สมชาย  ทับทิมแดง บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. เสมา  ทองแกว้ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ด.ต. กติติพงษ์ หน่อสุริยวงค์ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ด.ต. ด ารงค์ศักด์ิ  กนัชู บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ด.ต. อรุณ   ฟองลมุล บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
จ.ส.ต. เสวก  พนิิจลึก บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
จ.ส.ต. กติติ  จนัทะโชติ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
จ.ส.ต. ศุภฤกษ์  ละครวงษ์ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
จ.ส.ต. สงกรานต์  อทุุมพร บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ส.ต.ต. ชญชัช  ผลาทิพย์ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ส.ต.ต. ยทุธพงษ์  ภมูิโนนง้ิว บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ส.ต.ต. พฒิุพงศ์   เผ่าพนัธุ์เจริญ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ส.ต.ต. ยรรยง  สามารถ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ส.ต.ต. เทพพทิักษ์  อาสนมนต์ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ส.ต.ต. ไตรมิตร  งามสามพราน บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ส.ต.ต. โยธนิ  พรายชุม บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ส.ต.ต. อธษิฐ์  กริสช่อ บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ส.ต.ต. ศุภวฒิุ  ปัทวนัวเิวก บก.ปส.1 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.อ. รุ่งโรจน์ อ ามาตยโ์ยธนิ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
พ.ต.ท. ธรีาณัติ เกตุมี บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
พ.ต.ท. อานันท์จกัร์ กนกนพวชัร์ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
พ.ต.ท. วรกติต์ิ คูหาวนัต์ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
พ.ต.ต. ทองรชฎ เหรียญสุวงษ์ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ร.ต.อ. วณิพ วงศ์อารักษ์ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ร.ต.ท. มาโนชย์ ทองแกว้ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ร.ต.ท. บุรินทร์ ชูข า บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. เรวชัร ประจวบสุข บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ร.ต.ท. จรูญ จ าปางาม บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ร.ต.ท. ชูชาติ เกง่จนัทร์วรกลุ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ร.ต.ท. ชานนทร์ สุขขะสันติกลู บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ร.ต.ท. ชัยพงษ์ นาทาม บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ด.ต. ปัญจรงค์ เครือม่วง บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ด.ต. ชนะ แสนวนันา บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ด.ต. ไตรรงค์ อาชีวะ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ด.ต. มิตร ค าบาง บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ด.ต. ปรมัตถ์ ชัญถาวร บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
จ.ส.ต. อศร วงศ์มานะโชติ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
จ.ส.ต. อรรณพ แกว้มณี บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
จ.ส.ต. อทุัย บุญแจด บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.อ. วฑูิรย์ จงโปรย บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.อ.หญิง ทิพลาภ วทิยาพนัธ์ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.อ. พงษ์เทพ ชลสาคร บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.ต. วนัฉตัร ไชยพนัธุ์ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.ต. เขมชาติ รอดบุญ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ ด่านชัย บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.ต. วรปรัชญ์ วชัรนิภานันท์ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.ต. ภวูดล เปรมปรีวรรณ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.ต. อานนท์ ขนัทะชา บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.ต. ด ารง เอี่ยมแดง บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.ต. ณัทกร ศิรบัญชากลุ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.ต. อรรถกร รักษาพล บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.ต. วรดร นันท์ธรีกลุ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.ต. สุมิตร มีแสง บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ หมัน้นิยม บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
ส.ต.ต. เอริค โอปนายกิลุ บก.ปส.1 กก.1 บก.ปส.1
พ.ต.อ ภวนิทร์ ภานุมาส บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
พ.ต.ท. อดิศร วรโชติธนัน บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
พ.ต.ท. ธติิสรรค์ อทุธนผบ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
พ.ต.ท. โชคชัย วระศาสตร์ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
พ.ต.ต. ชานุ พมิพห์นู บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ร.ต.อ. สัพพญัญู สัมฤทธิ์รินทร์ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ร.ต.ท. กมลชัย พทิักษ์ไพศาลภากร บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ร.ต.ท. อภนิัทธ์ ใจวฒัโน บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ร.ต.ท. วฒิุพงษ์ เกตุมัง่มี บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ร.ต.ท. ศรัณปกรณ์ หาญยทุธ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ร.ต.ท. เทพพภิพ จนัทรพร บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. พฤกษ์ ธนรักษ์โยธนิ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ร.ต.ท. สมเกยีรติ เจนชัย บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ร.ต.ต. สุทัศน์ หลิมปิชาติ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ร.ต.ต. ท านอง สามภาค บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง นารีรัตน์ ถาวรกลู บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ด.ต. สันติ แสงกล่ า บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ด.ต. อสิระ อิ่มสมบัติ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ด.ต. ศักรภพน์ สีหานาม บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ด.ต. ช านาญ พทิักษ์ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ด.ต. นพดล นาคกล่ า บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ด.ต. บรรจบ ขมข า บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ด.ต. สุรศัข กรณวงศ์ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ด.ต. อรุณ อนิทองแกว้ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ด.ต. ฉลอง ดวงแข บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ด.ต. สันติ ขนัซ้าย บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ด.ต. ปัญญา พรมมา บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ด.ต. สุขมุ เขม็สันเทียะ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ด.ต. สุพจน์ ออ่นส าอางค์ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ด.ต. กตตน์ภาคิน สุขพอ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
จ.ส.ต. จริะเดช อนิทร์ไชยมาศ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ส.ต.อ. ชโยธรณ์ ชุ่มอปู บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ส.ต.ต. นพพล อปุสุข บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ส.ต.ต. นราธปิ สุขอนันต์ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ส.ต.ต. รัฐพล เมฆขยาย บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ส.ต.ต. วชิระ ถาวรสูตร บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ส.ต.ต. ภทรศักด์ิ พุม่เหมือน บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ส.ต.ต. อนุวติั เฉลิมวรรณ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ส.ต.ต. เดชานนท์ น้ าแกว้ บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
ส.ต.ต. เฉลิมรัตน์ สวสัดี บก.ปส.1 กก.2 บก.ปส.1
พ.ต.ท. สิทธชิัย ไชยเหมวงค์ บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ร.ต.อ. สิทธเสรี อนิทร์รัตน์ บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ร.ต.ท. รุ่ง มะโนปีน บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ร.ต.ท. นริฎฐ์ จนัโสดา บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ร.ต.ท. ธเนศ สุ่มนาค บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ร.ต.ต. ภมูิกติิ ขนุพลึิก บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ด.ต. เอกภพ บัวฉ่ า บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ด.ต. กติติ จั่นบุญมี บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ด.ต. ธรีะพงษ์ จนัทร์หล้า บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ด.ต. รัฐวทิย์ รัฐวงศ์ธนากลุ บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ด.ต. สมัย หารสุด บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. กงัวาลไพร ปานทอง บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
จ.ส.ต. นิพล ฤทธิ์รา บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ส.ต.ต. วรีะศักด์ิ มัน่จติร บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ส.ต.ต. วรกานต์ ศรีสกลุพาณีชย์ บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ส.ต.ต. นิรุตต์ มีภกัดี บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ส.ต.ต. ศราวธุ แสนกล้า บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ส.ต.ต. ไกรฤกษ์ พึง่ภู่ บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ส.ต.ต. จมุพล นาคโครพ บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ส.ต.ต. อ านาจ กล่ินขจร บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ส.ต.ต. ปรัชญาฤทธ์ เจริญวงศ์ บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ ภกัดีบาง บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
ส.ต.ต. ศราวธุ วสิิทธิ์ศาสตร์ บก.ปส.1 กก.3 บก.ปส.1
พ.ต.ต. เกษม ปัน้มา บก.ปส.2 ฝอ.บก.ปส.2
ร.ต.อ.หญิง ธพรพรรณ บุญมาก บก.ปส.2 ฝอ.บก.ปส.2
ร.ต.อ.หญิง จริาพร ออ่นจนัทร์ บก.ปส.2 ฝอ.บก.ปส.2
ร.ต.อ. นาวนิ โกมารทัต บก.ปส.2 ฝอ.บก.ปส.2
ร.ต.ท.หญิง เบญจมาศ สุขศาลา บก.ปส.2 ฝอ.บก.ปส.2
ร.ต.ท. อนุชิต ช่วยนวน บก.ปส.2 ฝอ.บก.ปส.2
ร.ต.ท. วรวตัต์ แน่นอดุร บก.ปส.2 ฝอ.บก.ปส.2
ร.ต.ท. นิกร ดาสิน บก.ปส.2 ฝอ.บก.ปส.2
ด.ต.หญิง อภสิราธรณ์ โชติกนัตะธติิวฒิุ บก.ปส.2 ฝอ.บก.ปส.2
ด.ต.หญิง สุภาพร พมิพสุ์วรรณ บก.ปส.2 ฝอ.บก.ปส.2
ส.ต.อ.หญิง ปรียาภทัร์ ยาทิพย์ บก.ปส.2 ฝอ.บก.ปส.2
พ.ต.อ. สมจติร ต าปาน บก.ปส.2 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. สมเกยีรติ จกัรชุม บก.ปส.2 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. ชาติชาย พลูผล บก.ปส.2 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. แดน กองแกว้ บก.ปส.2 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. อดุลย์ เชื้อชั่ง บก.ปส.2 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. ณัฎฐพล ศุรธรีโกศล บก.ปส.2 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ต.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ บก.ปส.2 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ต. อ านาจ ศรีคง บก.ปส.2 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. ทศพร พวงทอง บก.ปส.2 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ด.ต. ก าธร บ้านชี บก.ปส.2 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ส.ต.ต. ทศพล ทีสุกะ บก.ปส.2 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ส.ต.ต. ธนากร เล็งไธสง บก.ปส.2 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.อ. วรีะชัย       วนักนกกลุ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
พ.ต.ท. จารึก ช่างศรี บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
พ.ต.ท. วชัรินทร์ ป้านสุวรรณ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
พ.ต.ท. ไพศาล อดุมเดชชัยรัตน์ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
พ.ต.ท. นิติพฒัน์ ใจดี บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. ศักดิเมธ ปรารถนา บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ร.ต.อ. อ านวย ถิ่นทัพไทย บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ร.ต.ท. ยทุธ จตุรชัยภญิโญ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ร.ต.ท. อดุม ศรีแสง บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ร.ต.ท. ศักดา ศรีอารีย์ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ร.ต.ท. ธงชัย สายรัมย์ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ร.ต.ท. โกวทิย ์ เนาวศ์รี บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ร.ต.ท. ช านาญ สรรหาธรรม บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ด.ต. กรธชั กลุดิลกโกวทิ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ด.ต. สมบูรณ์ วเิศษศรี บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ด.ต. ธนเดช แตงนนท์ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ด.ต. สุเทพ ครองชนม์ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ด.ต. บุญเติม จมูเกตุ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ด.ต. อสิสรา สมหวงั บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ด.ต. วงศ์สวสัด์ิ วชัรหรัิญ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ด.ต. เดชา นาคใหญ่ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ด.ต. ศักด์ิชัย เกตุมณี บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ด.ต. พงษ์เทพ พลศรีลาภ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ด.ต. สมพร เนนเลิศ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ด.ต. กติติวฒัน์ อาภากลุอนุ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ด.ต. เอกชัย บัวใหญ่ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ด.ต. อศัวนิ บูรณปรีชา บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ด.ต. ประเทือง  ทองชมภู บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
จ.ส.ต. ธวตัชัย รัตนพนัธ์ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
จ.ส.ต. ชยาคมน์ ค าคุณ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
จ.ส.ต. วฒัน์ เสระทอง บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
จ.ส.ต. นิวฒัน์ สนธสิ าราญ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
จ.ส.ต. อเุทน โทนะหงษา บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
จ.ส.ต. คธาชัย กล้าหาญ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ส.ต.ต. วรีะศักด์ิ ไชยบุรี บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ส.ต.ต. เกรียงไกร เกตุแกว้ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ส.ต.ต. มานัด มนทบ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ส.ต.ต. วรเทพ ภริมยน์าค บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ส.ต.ต. จกัรพนัธุ์ จติดี บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ส.ต.ต. ศราวธุ จมูคอม บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ส.ต.ต. ศราวฒุ สุวรรณศรี บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ส.ต.ต. รัฐภมูิ เพชรประไพ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ส.ต.ต. ศุภชัย ค าใบ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ส.ต.ต. สุธรีะ ผลสอาด บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2
ส.ต.ต. ทรงพล วลิามาศ บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ. วนัชัย อทิธฤิทธิ์ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
พ.ต.ท. ขจดัภยั สังแกว้ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
พ.ต.ท. ชิดชนก ทรัพยย์ิ่ง บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
พ.ต.ท. เมธี ชินลี บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
พ.ต.ต. พญา บุญโสดากร บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
พ.ต.ต. สุชาติ พนัธจ์ริต บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
พ.ต.ต. เทพสิน สอาดอตุม์ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ร.ต.ท. ปรีชา บุญสุระ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ร.ต.ท. มนตรี ล าไย บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ร.ต.ท. ชาญชัย แสงปล้ืมภริมย์ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ร.ต.ท. ส ารอง กิ่งชัยภมูิ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ร.ต.ท. พลตรี ทิวาพฒัน์ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ร.ต.ท. รัชพล บุญกศุล บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ร.ต.ท. สมเดช ริจนา บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
วา่ที ่ร.ต.ต. สิทธิ์ทัศน์ มาสวสัด์ิ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
วา่ทีร่.ต.ต. อานุภาพ แกว้สิทธกิลุ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ร.ต.ต. หงษ์ทอง ฤทธิ์ฤาไกร บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. ยงยทุธิ์ วฒันา บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. ชัย ค าศรี บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. สมพงษ์ สร้อยสนเทศ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. มนตรี กลุเกล้ียง บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. ประเสริฐ กองกลู บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. ปรีชา ประจนัทร์ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. สมนึก พาดกลาง บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. อภยั นิยมเชื้อ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. อานันต์ นามประเสริฐ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. สุริยา ดาวเรือง บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. ธรรมรัตน์ ศิริวโิรจน์ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. สกลวฒัน์ เอกมงคลสิษฐ์ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. ไพรัตน์ สุวรรณี บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. เกรียงศักด์ิ โลมจนัทร์ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. สัญญา อบมาพนัธ์ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. นุศาสตร์ ปะวะศรี บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. ศุภกร พาภกัดี บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. ชาตรี แววไธสง บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. สมศักด์ิ มามี บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. มงคล ฟอร์มสกลุ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. จรีะศักด์ิ เทียนส่ือเจริญ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. ณัฐพงษ์ วรรณสมพร บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
ด.ต. ฟา้ล่ัน ปุย้ทอง บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ธนิตย์ ภมูิไชยโชติ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
จ.ส.ต. ณรินทร์ อนิทจนัทร์ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
จ.ส.ต. สุรเขตร นาคะเมฆ บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
จ.ส.ต. อ านาจ สังวบิุตร บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
จ.ส.ต. พรีพฒัน์ อยู่คง บก.ปส.2 กก.2 บก.ปส.2
พ.ต.ท. อฐัภณ แสงชารี บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
พ.ต.ต. สมร  บุญไสว บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ร.ต.ท. ชัยนาถ  ชินไพร บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ร.ต.ท. เรวตั  รัตนสุรินทร์ บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ร.ต.ต. วรธน  รัตนติสร้อย บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ร.ต.ต. พษิณุ  ศรีส าอาง บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ร.ต.ต. ไมตรี มูลผาลา บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ร.ต.ต. ชัยสิทธิ์  กรมรินทร์ บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ด.ต. ณรงค์ ภผูา บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ด.ต. เพชรรินทร์  รอดแสน บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ด.ต. อนัตร  แสนเมือง บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ด.ต. ภมูิดล  ศรีพมิพส์อ บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ด.ต. อริยธ์ชั  บุญมี บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ด.ต. อ านวย  ศักด์ิแกว้ บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ด.ต. สมสกลุ  เวยีงใต้ บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ด.ต. เมธชนัน  ปาวงค์ บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ด.ต. กานต์  ค ามีแสง บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
ด.ต. วมิล สีดาวงศ์ บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
จ.ส.ต. เลิศมงคล  หล้าศักด์ิ บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
จ.ส.ต. ภทัรพงศ์  พลิากลุ บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
จ.ส.ต. หสัภไชย  ภริูโชค บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
จ.ส.ต. ช านาญ  ชินไพร บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
จ.ส.ต. เลอสรรค์  อามาตยเ์สนา บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
จ.ส.ต.หญิง  ขวญัฤทัย  บุญเจริญ บก.ปส.2 กก.3 บก.ปส.2
พล.ต.ต. พรชัย เจริญวงศ์ บก.ปส.3
พ.ต.อ. โกวทิย์ ศุกรเสพย์ บก.ปส.3
พ.ต.อ. อดิศ เจริญสวสัด์ิ บก.ปส.3
พ.ต.อ. ทินกร รังมาตย์ บก.ปส.3
ร.ต.ท. จกัรวาล   สุขสุพลสิริ บก.ปส.3 สง.บก.ปส.3
ส.ต.อ.หญิง พมิเรศ  แกว้ก าเนิด บก.ปส.4 สง.บก.ปส.3
ส.ต.อ. เมธี ชุมภู บก.ปส.3
ด.ต. กติติศักด์ เดชชู บก.ปส.3
พ.ต.ท.หญิง ดวงตา พรหมสิมา บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3
พ.ต.ท.หญิง วราพร เมฆทอง บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3
พ.ต.ท. ธนา มะลิงาม บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. สุประวณิ สมบัติศิริ บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3
ร.ต.อ.หญิง นวพร ธนอนันต์พงศ์ บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3
ร.ต.ท.หญิง ราตรี พมิตะครอง บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3
ร.ต.ท.หญิง รจนา สมศรี บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3
ร.ต.ท.หญิง ฐิตาภรณ์ อาจสม บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3
ร.ต.ท. วรีะ สุกรินทร์ บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3
ร.ต.ท. สมทรง นพคุณ บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3
ร.ต.ต.หญิง เยาวลักษณ์ พลราชม บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3
ด.ต. อนุชา ทาระดิษฐ์ บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3
จ.ส.ต. ไพโรจน์ ลีโนนอด บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3
จ.ส.ต. กฤตพล สิงหแ์กว้ บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3
จ.ส.ต. เจตน์สฤษฏิ์ จริฐาเหมกร บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3
ส.ต.อ.หญิง ธนัยนันท์ ธงชัย บก.ปส.3 ฝอ.บก.ปส.3
วา่ที ่พ.ต.อ. พงศกร อนันต์ยศสรกจิ บก.ปส.3 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.อ. สุรพล ขาวคม บก.ปส.3 กลุมงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. รัฐพงษ์ ศรีเลอจนัทร์ บก.ปส.3 กลุมงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. ประเสริฐ แตงออ่น บก.ปส.3 กลุมงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. ปรโชต ศรีถาการ บก.ปส.3 กลุมงานสอบสวนฯ
จ.ส.ต. ชูเกยีรติ เตียนต๊ะนันท์ บก.ปส.3 กลุมงานสอบสวนฯ
ส.ต.ต. ภาณุวฒัน์ เบญจมาศ บก.ปส.3 กลุมงานสอบสวนฯ
ส.ต.ต. อสัชกฤต วงษ์สถติ บก.ปส.3 กลุมงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. กฤษณ์ มณีรมย์ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
พ.ต.ท. จติุ เจริญพกัตร์ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
พ.ต.ท. รณกร สุขมงคล บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
พ.ต.ต. ทิวาพงษ์ พลูโต บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.อ. เสรี สังขศ์รี บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.อ. ยอดรัก คงช่วย บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.อ. ชาตรี  ดีทองออ่น บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.ท. เสกสรร แพชัยภมูิ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.ท. มิตร คุณความดี บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.ท. ชัยยทุธ สุวรรณ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.ท. ชาติชาย จลุณีย์ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.ท. มนตรี  ขนุทอง บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.ท. ธวชัชัย นาควเิชียร บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.ท. อทิธพิล พงษ์พฒันะ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.ท. มนูญ แกว้กิ่ง บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.ท. สมชาย สงวนพงษ์ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.ท. ดิศร ศิริเนตร์ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.ท. ประเสริฐ เชื้อสาย บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.ต. ทศพร สุขจติ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ยงยทุธ จิ๋วเจยีม บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ร.ต.ต. ธนิสร  สโมสร บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
วา่ที ่ร.ต.ต. วศิิษฎ ์ บัณฑิตกลุชโลธร บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ด.ต. ชัยนรินท์ รูปศรีสิริวรกลุ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ด.ต. ธรีชัย  จติต์เยน็ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ด.ต. ศิริมงคล จอ้ยจดี บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ด.ต. สารัฐ  เสรีวฒิุชัย บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ด.ต. อ านาจ  ยิ่งอนิทร์ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ด.ต. นพรุจ นิติวรการ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ด.ต. วชิา ทองเต็ม บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ด.ต. พชิิต เฟือ่ยมี บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ด.ต. ณรงค์ แจม่จนัทร์ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ด.ต. วนัชาติ ไขสิ่งหท์อง บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ด.ต. สมหมาย ยอดแกว้ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ด.ต. ประจกัร์ ม้าแกว้ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ด.ต. จริยทุธ์ สร้อยพมิาย บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
จ.ส.ต. ภวูเรศ เสียงออ่น บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
จ.ส.ต. เดวชิ วงศขาแกว้ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
จ.ส.ต. ภษูิต จติพภิพ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
จ.ส.ต. สุริยา ทองบางพระ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
จ.ส.ต. ร่วมสมัย สถตินิลรัตน์ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
จ.ส.ต. วนัชัย วรรณศรี บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ส.ต.ต. เกรียงศักด๋ื ชาติขนุทด บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ส.ต.ต. ปิยะราษฎร์ จนัทร์มณี บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ส.ต.ต. ไตรเมต เกื้อวงค์ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ส.ต.ต. ธวชั มุขแกว้ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ส.ต.ต. ศิวนัฐ ศรีสุธรรม บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ส.ต.ต. พรีะ สิงหอ์อ้ย บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ อนิทร์เอี่ยม บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ส.ต.ต. ลัทธนันท์ พงศ์เรืองรอง บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ส.ต.ต. วรีศักด์ิ มีไชย บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ส.ต.ต. พลัลภ สิงหอ์อ้ย บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
ส.ต.ต. เรวตั  บุญเลิศ บก.ปส.3 กก.1 บก.ปส.3
พ.ต.ท. ประเสริฐ ทรายเหนือ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
พ.ต.ท. กฤษดา ศรีอสิาณ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
พ.ต.ต. ไกรเนตร ปะมะโข บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ร.ต.อ. อนุชา อนิทร์บุญ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ร.ต.อ. วรีศักด์ิ รัตนประยรู บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ร.ต.อ. วมิลมาศ กนัธยิะ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ร.ต.ท. สัณหณัฐ อทุกงั บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ปิยะรักษ์ กาสาว์ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ร.ต.ท. สรลักษณ์ สังขศ์รี บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ร.ต.ท. เกษม ฉมิพาลี บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ร.ต.ต. ภริมย์ รุ่งจตุัรัส บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ร.ต.ต. ศักด์ิชัย ชิดชาญชัย บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ร.ต.ต. ทรัพย์ อตุมา บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ร.ต.ต. โสรส อรุณรุ่ง บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ร.ต.ต. สิทธพิร  นันทะวงศ์ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. เดชา อนิทรนันท์ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. บวรภคั ฟองแกว้ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. เกษมสันต์ ยศรุ่งโรจน์ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. ปิติ หล่ิมวรัิติ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. ยทุธนา สารบูรณ์ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. ณัฐปกรณ์ กาวนิค า บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. คมสัณฑ์ โชติอนิทร์หอม บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. อมร ถ้ ากลาง บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. วสูิตร ช้างพุม่ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. เอนก ฟองแกว้ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. คมภศิูษฐ์ ภสัรปทุมลักษณ์ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. กฤษฎิ บรมินอาชากลู บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. ถริวฒิุ พรมวงศ์ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. ไชยรัตน์ นันทวาสน์ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. นิพนธ์ นันตา บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. สุกจิ จนัทรา บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. สรัญ กนัธวงัโส บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. สมหวงั แสนค ามา บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. ชาติชาย ศรีพงศ์ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. พงค์ภคั เผ่าปินตา บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. พชัรวฒัน์ ซ้ าค า บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. ศักด์ิชัย ธนะสาร บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. ดุลยพฒัน์ บาลดี บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. วภิู พานพมิพ์ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. วรีะวฒัน์ ค าดี บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. จรีะพฒัน์ สิทธตัิน บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. วรวทิย์ กนัทะรส บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. นคร ทรัพยน์ุย้ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. สมาคม บัณฑิต บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. อมร แกว้จอหอ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. ธนะวฒัน์ แสนแกว้ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. ณฐพงศ์ สีฟา้ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ประสิทธิ์ พนัธมุาส บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. สมชาย น้ าทิพย์ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. ปริญญา ปรีด์เปรม บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. กฤษฎา บุญญา บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. พทิยา กนัทะรส บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. อนุสร จนิะชิดตรา บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. บุญยงค์ อดุค าอา้ย บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
ด.ต. โยธนิ เชื้อประทุม บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
จ.ส.ต. ศิริพงษ์ ปานทอง บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
จ.ส.ต. เครือณรงค์ หมัน่พลศรี บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
จ.ส.ต. สรพงษ์ สิทธตัิน บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
จ.ส.ต. สมเกยีรติ แกว้วงศ์ บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
จ.ส.ต. พรีะพงษ์ นันเปียง บก.ปส.3 กก.2 บก.ปส.3
พ.ต.ท. เทพวฑูิร ฉางขา้วไชย บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
พ.ต.ท. สมโภช ทองมูล บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
พ.ต.ต. เทียนชัย ปรารมภ์ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
พ.ต.อ. อดิลก วจิาระจกัร์ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
พ.ต.ท. มารุต วงษ์พลู บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ร.ต.อ. ชินพฒัน์ อภวิฒัน์วฒิุกลุ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ร.ต.ท. สมบัติ โยธี บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ร.ต.ต. นิวฒัน์ เนียมเพราะ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ร.ต.ต. บริพตัร เกดิลาภ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. เทียนชัย ช้างเกดิ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. ยศกร กาหยี บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. สมยศ เทียนทอง บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. อาทิตย์ ศรราม บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. ธรีะวธุ ขวญัเมือง บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
จ.ส.ต. เพชร ปิน่พนัธ์ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
จ.ส.ต. อนันต์ ศรีค าหอม บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ส.ต.ต. นิธวิฒัน์ มัน่สติ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. ไพฑูรย์ จนัทร์อนิทร์ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ร.ต.ท. พชร ไล้ทองค า บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ร.ต.ท. หริณย์ หรัิญไพบูลย์ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ร.ต.ท. ปรินทรสมบัติ จนัทร์แดง บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. บรรจบ ลีลา บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ร่มโพธช์ี บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. นุกลู รุ่งเรือง บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. มานะ กลุวงษ์ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. มะนัส มิตรนอก บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. ประพนัธ์ ประสมทอง บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ภคัวฒัน์ แน่นชารี บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. ณัฎฐพงษ์ จนัทร์พนิิจ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. สถาพร พลายจนัทร์ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. อนันตศักด์ิ สวสัดี บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. ทวศัีกด์ิ พรมบุ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. ขวญัทูน วทิยธ์รรมานนท์ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. สายณัห์ สุริรักษ์ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต. ธรีะ ประทีป ณ ถลาง บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ด.ต.หญิง ธรภร เนือ่งนุช บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ส.ต.ต บรรจบ ศรีวชิัยยศ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ส.ต.ต. ณัฐสิทธิ์ สารอนิทร์ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ ทาแกว้ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
ส.ต.ต. เชษฐพฤนท์ ศิริเขตกจิ บก.ปส.3 กก.3 บก.ปส.3
พล.ต.ต. ชาตรี ไพศาลศิลป์ บก.ปส.4
พ.ต.อ. ฉตัรชัย  ศิริทรัพย์ บก.ปส.4
พ.ต.อ. วชัระ ทิพยม์งคล บก.ปส.4
พ.ต.อ. พรีวสั บุญลอย บก.ปส.4
พ.ต.อ. ชัยเกตุ ต่อหยกสกลุชัย บก.ปส.4 ฝอ.บก.ปส.4
พ.ต.ท.หญิง กมลกญัจน์ ธนามี บก.ปส.4 ฝอ.บก.ปส.4
พ.ต.ท.หญิง เพญ็ อารีรัตน์ บก.ปส.4 ฝอ.บก.ปส.4
พ.ต.ท.หญิง น้ าทิพย์ กนัเกตุ บก.ปส.4 ฝอ.บก.ปส.4
พ.ต.ท. อชิระวรรธน์ สุพรรณเภสัช บก.ปส.4 ฝอ.บก.ปส.4
ร.ต.อ.หญิง รัตน์ดา แกว้บุดดา บก.ปส.4 ฝอ.บก.ปส.4
ร.ต.ท.หญิง ศิริกลุ ปานเพช็ร บก.ปส.4 ฝอ.บก.ปส.4
ร.ต.ท.หญิง อจัฉรา กะเหวา่นาค บก.ปส.4 ฝอ.บก.ปส.4
ร.ต.ท.หญิง กมลทิพย์ ไชยภพ บก.ปส.4 ฝอ.บก.ปส.4
ด.ต. สุทธรัิชต์ แพทอง บก.ปส.4 ฝอ.บก.ปส.4
ด.ต. สุวทิย์ ฤทธชิัย บก.ปส.4 ฝอ.บก.ปส.4
ด.ต.หญิง ราตรี วชิรัคกลุ บก.ปส.4 ฝอ.บก.ปส.4
ด.ต.หญิง อมุาพร เถาหมอ บก.ปส.4 ฝอ.บก.ปส.4
ด.ต.หญิง สายหยดุ พุม่ทองดี บก.ปส.4 ฝอ.บก.ปส.4
ด.ต.หญิง สุธรีา สุนทร บก.ปส.4 ฝอ.บก.ปส.4
พ.ต.ท. อาทร วเิศษสาธร บก.ปส.4 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. เริงชัย คงสง บก.ปส.4 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ต. จตุพล คงถาวร บก.ปส.4 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ต.หญิง ดวงกมล เตียเจริญ บก.ปส.4 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.อ. กติติศักด์ิ เพช็รวงษ์ บก.ปส.4 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. ธงชัย สุวรรมณี บก.ปส.4 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. มนตรี โสรัสสะ บก.ปส.4 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. ปิยพงษ์ แปงค าเรือง บก.ปส.4 กลุ่มงานสอบสวนฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สุระชัย ริมสวสัด์ิ บก.ปส.4 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ด.ต. อริยะ บุญช่วย บก.ปส.4 กลุ่มงานสอบสวนฯ
จ.ส.ต. คชภคั แฝพมิาย บก.ปส.4 กลุ่มงานสอบสวนฯ
ส.ต.ต. พนศักด์ิ สกลุนิพทัธ์ บก.ปส.4 กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.อ. ยทุธนา พฤกษารุ่งเรือง บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
พ.ต.ท. บุญเลิศ โพธิ์สุข บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
พ.ต.ท. พชิญุตม์ เกยีรติกติติคุณ บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
พ.ต.ท. บุญเลิศ ปานโต บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
พ.ต.ต. อนุวฒัน์ ขวญัเมือง บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ร.ต.ท. กศุล ค้อมทอง บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ร.ต.ท. ประพนัธ์ โตงาม บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ ประสิทธิ์ บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ร.ต.ท. กฤษณะ บุญมี บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ญาณธรรม บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ร.ต.ท. ทรงพล นรินทร์ บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ร.ต.ต. มนตรี งามสม บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ร.ต.ต. วเิชียร ยงัเหลือ บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ด.ต. สหสั เกี้ยงบางยาง บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ด.ต. อ านวย จนัทร์แกว้ บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ด.ต. สกล บุญสาย บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ด.ต. ชูเกยีรติ แสงฟา้ บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ด.ต. นิธศิ ชมภอูนิทร์ บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ด.ต. นิกร วไิลรัตน์ บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ด.ต. กฤตวชัร์ เลิศสุริยกาญจน์ บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
จ.ส.ต. นพดล ขวญัเริงใจ บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
จ.ส.ต. ธรีะพงษ์ โตวงัจร บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
จ.ส.ต. สุธน หมีด า บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
จ.ส.ต. สุรสิทธิ์ กศุลศิลปชัย บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ส.ต.ต. นุวตั เขยีนโกลา บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ส.ต.ต. เสริมศักด์ิ พมิพาพร บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ส.ต.ต. ศุภกจิ ผาสุก บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ส.ต.ต. ณัฐชานนท์ ดนตรีเสนาะ บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ส.ต.ต. ปิยวฒัน์ ศุภสุวรรณ บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ส.ต.ต. อนุชา รุ่งรัตน์ บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
ส.ต.ต. วชัรพล พสูิตร์ บก.ปส.4 กก.1 บก.ปส.4
พ.ต.อ. คชเดช รณฤทธวิชิัย บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
พ.ต.ต. ธรากร แสนสี บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ร.ต.อ. ชัยยทุธ์ เผ่าเพญ็สม บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ อนิทะชัย บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ร.ต.ท. คณัย วงษ์เพง็ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุวทิย์ ผลึกเพชร บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. สุขมุ โลหะการ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. สุเนตร เคนเพช็ร บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. ไพโรจน์ บัวค า บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. ชัยเชษฐ์ ออ่นพรหม บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. พเิชษฐ์ ยศอาลัย บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. ไพฑูรย์ เกดิสมบัติ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
จ.ส.ต. เชาวลิต ทองศิริ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
จ.ส.ต. วฒิุนันท์ อนิทรชู บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
จ.ส.ต. ชาลี ศรีสุวรรณ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ แกว้สกลุทอง บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ส.ต.ต. พยงุศักด์ิ ใหมดี บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ส.ต.ต. อรรถพงษ์ ถิ่นเขาน้อย บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
พ.ต.ท. พทิยา สองเมือง บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
พ.ต.ต. มัน่วตัร์ เจริญชัยสมบัติ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ร.ต.อ. สุวทิย์ หสันันท์ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ร.ต.ท. สราวฒิุ คงราม บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ร.ต.ต. พพิฒัชัย เส้งรอด บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ร.ต.ต. วรัิตน์ สุวรรณวงค์ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. มานพ ชูศิริวฒันา บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. สุชด ศิริรัตนพงษ์ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. ธรีพงค์ คิดโสดา บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. นิวฒัน์ จติราภริมย์ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. วรีะชน สุขช่วย บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. นิยม มากนุย้ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. อทิธพิล คงนุย้ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
จ.ส.ต. เอกชัย การดี บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
จ.ส.ต. ธรีะยทุธ ทองสุข บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ส.ต.ต. วรีพงศ์ ทองงาม บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
พ.ต.ท. เสกสรร คมสาคร บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ร.ต.อ. ศักรินทร์ คงสม บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ร.ต.ท. วชิาญ อดุมรักษ์ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ พทิักษ์วงศ์ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ร.ต.ท. ชูพงษ์ นิลบุศย์ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. สุทิน อสุมา บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. สมหมาย โพธิ์ทอง บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. อมรฤทธิ์ กจิดี บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. ปริญญา ขวญัเมือง บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. ภาณุวฒัน์ รักทับเทีย่ง บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ด.ต. สุธี ชนะภยั บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ศักริน ภเูกตุ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ ชูโชติ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
จ.ส.ต. สานิตต์ สามสุวรรณ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ส.ต.ต. เอกชัย เฉลิม บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
ส.ต.ต. ทศพล สามารถ บก.ปส.4 กก.2 บก.ปส.4
พ.ต.ท. อภรัิตน์ โทจ าปา บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
พ.ต.ท. กฏกบินทร์ กงัแฮ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
พ.ต.ต. มนตรี เอี่ยมรัมย์ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ร.ต.อ. นิติธร บริพนัธุ์ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ร.ต.ท. รณฤทธ อนิทร์คง บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ร.ต.ท. ทนงค์ ลิวา บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ร.ต.ท. สมนิจ จนัทะ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ร.ต.ท. สมปอง บุญรัตน์ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ร.ต.ท. ชัยนิวฒัน์ เพชรทรัพยส์กลุ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ร.ต.ต. ประกอบ สุสานนท์ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ร.ต.ต. นิยม ประทุมวรรณ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ร.ต.ต. กติติพล สุขบัวแกว้ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ร.ต.ต. เรียง รัตนพนัธ์ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ร.ต.ต. รัชกฤต กติติบัวทอง บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. วษิณุ โชติมณี บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. เชษฐา หรนจนัทร์ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. อรุณ แกว้คล้าย บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. วเิชตร แกว้กากรณ์ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. สมพร งามไตรไร บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. วชิัย เซ่งเส้ง บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. เสรี เรืองมี บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. อภนิันท์ ชูสุวรรณ์ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. โชคชัย วรรณโชติ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. เสรีย์ อตัปัญญา บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. กติติภตั คงศรี บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. สุรชัย สายจนัทร์ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. กมล จนัทร์ศรี บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. แกว้ มณีนวล บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. จรงค์ ชูสงค์ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. ชาญณรงค์ ชายเกล้ียง บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ หนูจนีเส้ง บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. ประเสริฐ นาคมาศ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. พงษ์ศา คงแดง บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. วชิา ด่อหล๊ะ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. วชิัย แสงอาทิตย์ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สิทธพิงษ์ หมิวงศ์ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. อนุสรณ์ อนิพฤกษา บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ด.ต. อริยพล ทองเอยีด บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
จ.ส.ต. กมัปนาท กเูล็ม บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
จ.ส.ต. คธาวฒิุ ไมตรีจร บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
จ.ส.ต. บดินทร์ ลีลาปิยะเนตร บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
จ.ส.ต. พงค์ศิริ ปานคง บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
จ.ส.ต. วฒิุชัย ณ วาโย บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
จ.ส.ต. สาธติ ทองมุณี บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
จ.ส.ต. คณานิตย์ แกว้สุวรรณ์ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
จ.ส.ต. วชิาญ ไชยพลู บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
จ.ส.ต. ราวธุ แท่งทอง บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
จ.ส.ต. พรุิฬห์ ทองนุน่ บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ส.ต.อ. ชาตรี สายคุ้ม บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
ส.ต.ต. พรพจน์ อว้นนิมิตร บก.ปส.4 กก.3 บก.ปส.4
พ.ต.อ. ประภาพ ธติิศักด์ิ บก.ขส.บช.ปส.
พ.ต.อ. ประสพชัย เสวกพนัธุ์ บก.ขส.บช.ปส.
พ.ต.ท.หญิง ศิรินาถ ธนจาตุรนต์ บก.ขส.บช.ปส.
พ.ต.ท. ประสงค์ สิงหป์ระเสริฐ บก.ขส.บช.ปส.
พ.ต.ท. สรรพสิทธิ์ โพธิ์ประสิทธิ์ บก.ขส.บช.ปส.
พ.ต.ท. อดุมรัตน์ อทิธโิสภาพนัธุ์ บก.ขส.บช.ปส.
พ.ต.ท. ธรียทุธ อ่ าโพธิ์ บก.ขส.บช.ปส.
พ.ต.ท. ดาวทิย ์ วมิลสูตร์ บก.ขส.บช.ปส.
พ.ต.ท.หญิง ณัฐภาวี เกตุภู่ บก.ขส.บช.ปส.
พ.ต.ท.หญิง ลัดดาวลัย์ ฉนิประสิทธชิัย บก.ขส.บช.ปส.
พ.ต.ท.หญิง ระพี จติต์ตรง บก.ขส.บช.ปส.
พ.ต.ท.หญิง รชยา แกว้ศิริ บก.ขส.บช.ปส.
ร.ต.อ. เสน่ห์ ค าเสมอ บก.ขส.บช.ปส.
ร.ต.ท.หญิง เปรมสินี ธวชัสุหรัิญพล บก.ขส.บช.ปส.
ร.ต.ท.หญิง ปริยากร เสนาหนอก บก.ขส.บช.ปส.
ร.ต.ท. ส าเภา บัวสาย บก.ขส.บช.ปส.
ร.ต.ท. พนิิจ ค าภกัดี บก.ขส.บช.ปส.
ร.ต.ท. อาทิตย์ ฟงัเยน็ บก.ขส.บช.ปส.
ร.ต.ท. ประชิต ทิพมณี บก.ขส.บช.ปส.
ร.ต.ท. สุวทิย์ แสนแกว้ บก.ขส.บช.ปส.
ร.ต.ท. อดุมการ. บุตรเกตุ บก.ขส.บช.ปส.
ร.ต.ท. อทิธกิร สง่ากร บก.ขส.บช.ปส.
ร.ต.ท. จริวฒัน์ ภงูามตา บก.ขส.บช.ปส.
ร.ต.ท. สิทธพิล มีครุฑ บก.ขส.บช.ปส.
ร.ต.ท. พทิักษ์ ธริาช บก.ขส.บช.ปส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ร่มไทร ไทรงาม บก.ขส.บช.ปส.
ร.ต.ต.หญิง วนัดี ขจดัขนัทอง บก.ขส.บช.ปส.
ด.ต. วราวฒิุ วฒันมาลา บก.ขส.บช.ปส.
ด.ต.หญิง กมลทิพย ์ ชูศรี บก.ขส.บช.ปส.
ด.ต.หญิง ลาวณัย์ ปันเขื่อนขติั บก.ขส.บช.ปส.
ด.ต. ทวศัีกด์ิ อุ่นอ าไพ บก.ขส.บช.ปส.
ด.ต. ชุมพล ถาวรเรืองฤทธิ์ บก.ขส.บช.ปส.
ด.ต. ฐานิต กณัหา บก.ขส.บช.ปส.
จ.ส.ต. อชิตพล ปะตังเวสา บก.ขส.บช.ปส.
จ.ส.ต. เอกฤทัย เอี่ยมสะอาด บก.ขส.บช.ปส.
จ.ส.ต. มงคล เพช็รรักษ์ บก.ขส.บช.ปส.
จ.ส.ต.หญิง นารี อน้มี บก.ขส.บช.ปส.
จ.ส.ต. อาคม คนชาญ บก.ขส.บช.ปส.
จ.ส.ต. มะรอนิง อะแว บก.ขส.บช.ปส.
จ.ส.ต. พจน์ ทองอนิทร์ บก.ขส.บช.ปส.
จ.ส.ต. พทิักษ์สันติ บุญเสนอ บก.ขส.บช.ปส.
ส.ต.อ.หญิง พชัราภรณ์ พลประสิทธิ์ บก.ขส.บช.ปส.
ส.ต.อ.หญิง วนิดา จนัเสถยีร บก.ขส.บช.ปส.
ส.ต.ต. นัทธพงศ์ พวงบานเยน็ บก.ขส.บช.ปส.
ส.ต.ต. รัฐพงษ์ บัวหอม บก.ขส.บช.ปส.
ส.ต.ต. อนุชาติ บุราณเดช บก.ขส.บช.ปส.
ส.ต.ต. สัณฐิติ ภูบุ่บผา บก.ขส.บช.ปส.
ส.ต.ต. ชาญชัย จนัทร์หอม บก.ขส.บช.ปส.
ส.ต.ต. ณัฐกร รัตนโชติ บก.ขส.บช.ปส.
ส.ต.ต. ชาตินักรบ สุคนธวฒัน์ บก.ขส.บช.ปส.
ส.ต.ต. จกัราวฒิุ บรรยง บก.ขส.บช.ปส.
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ คุ้มครอง บก.ขส.บช.ปส.
พ.ต.อ. นพดล นิลมานนท์ บก.สกส.
พ.ต.อ. พรพทิักษ์ รู้ยนืยง บก.สกส.
พ.ต.อ.หญิง เพชราภรณ์ มงพลเมือง บก.สกส.
พ.ต.ท.หญิง ศรีแพร บุญยนื บก.สกส. ฝอ.บก.สกส.
พ.ต.ท.หญิง คนึงนิตย์ อตุสา บก.สกส. ฝอ.บก.สกส.
ร.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ กติิบุญญา บก.สกส. ฝอ.บก.สกส.
ร.ต.ท. แสงธรรม สุนทรสิงห์ บก.สกส. ฝอ.บก.สกส.
ร.ต.ท. มงคล อนิต๊ะ บก.สกส. ฝอ.บก.สกส.
ร.ต.ต. ธนิพฒัน์ โสภโิต บก.สกส. ฝอ.บก.สกส.
ร.ต.ต. พนัธมิตร บุญเชิญ บก.สกส. ฝอ.บก.สกส.
จ.ส.ต.หญิง อไุรรัตน์ ตันศรีนุกลู บก.สกส. ฝอ.บก.สกส.
ส.ต.อ. ศิรธนัย์ รุจธินินศักด์ิ บก.สกส. ฝอ.บก.สกส.
ส.ต.อ.หญิง รุจริา ไกรนรา บก.สกส. ฝอ.บก.สกส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ.หญิง ธญักมล กล้าดี บก.สกส. ฝอ.บก.สกส.
ส.ต.อ.หญิง สุรียรั์ตน์ เกตุนุช บก.สกส. ฝอ.บก.สกส.
พ.ต.ท. ลิขติ กล้วยด ารง บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
พ.ต.ท. เจตนิพทัธ์ ศิริมังคโล บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
พ.ต.ท. จารุกติต์ิ ศรีเดช บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
พ.ต.ท. บุญส่ง  ศิลปวานิชย์ บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
พ.ต.ต. สุภเวช มัง่ค่ัง บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
พ.ต.ท. พลัลพ ข านวลทอง บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ร.ต.อ. อาธร เล็บขาว บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ร.ต.ท. ฤทธกิร ดาบเงินธนโชค บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ร.ต.ท. ไอศูรย์ ฉมิานนท์วทิย์ บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ร.ต.ท. โอฬาร มีผลกจิ บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ร.ต.ท. ชัยพร สวยสม บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ด.ต. สัมพนัธ์ ปานบ้านเกร็ด บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ด.ต. รังษี แกว้มณี บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ด.ต. ชินทัต อบุลแยม้ บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ด.ต. ชุติพฒัน์ เตเหลาโชติก บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ด.ต. โชติพสุิทธิ์ โพธิ์เพชร์ บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ด.ต.หญิง ศจกิา อนิทร์ไชยมาศ บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ด.ต. สรายทุธ มีมาก บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ด.ต. สันติ สุบิน บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ด.ต. สุริยนั กองมา บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ด.ต. เด่นศักด์ิ ปัญญาวนั บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ด.ต. พสิิฐชัย ชาติเวช บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
จ.ส.ต. นักรบ จติตคาม บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
จ.ส.ต. เกรียงไกร จ าวงศ์ลา บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ส.ต.อ. คมคาย มีก่ า บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ส.ต.อ. รักพงษ์ จนัทร์มา บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ส.ต.อ. วชัระ อนิทร์เพชร บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ส.ต.อ. ยงยทุธ โยทอง บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
ส.ต.ต. ธรีะ ประทุมวตัร บก.สกส. กก.1 บก.สกส.
พ.ต.อ. บุญส่ง สนธยานานนท์ บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
พ.ต.ท. ชวนิทร์ น้อยส าราญ บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
พ.ต.ท. สมนึก ไพรด า บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
พ.ต.ท. มงคล ออมทรัพย์ บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
พ.ต.ท. สุเมธ เจนวงศ์พทิักษ์ บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
พ.ต.ต. จริโรจน์ แดงส้ัน บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
ร.ต.ท. สืบศักด์ิ เนาวสู์งเนิน บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
ร.ต.ท. ครรชิต เจริญพนัธ์ บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
ร.ต.ท. ภมูิพฒัน์ มิลลิมิตร บก.สกส. กก.2 บก.สกส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สนาม โพธิ์วเิศษ บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
ด.ต. สมเกยีรติ ผ่องศาลา บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
ด.ต. วษิณุกร ลาภจติร บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
ด.ต. ไพชาญ มีบุญมาก บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
ด.ต. โชคดี เพชรเมืองเจริญ บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
ด.ต. ธนภทัร ศรีวงษา บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
ส.ต.อ. ประจวบ ศรีไชยโย บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
ส.ต.อ. กอ้ง เรืองนุช บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
ส.ต.ต. สิทธดิล พะวงัคาม บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
ส.ต.ต. สุขสันต์ ปัสสาวะกงั บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
ส.ต.ต. ทศพร น้อยนอนเมือง บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
ส.ต.ต. วรัิตน์ แสงอาจ บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
ส.ต.ต. กฤติกร อทุัยชิต บก.สกส. กก.2 บก.สกส.
พ.ต.อ. ดอย วงค์พุม่ บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
พ.ต.ท. โอม อนัตรเสน บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
พ.ต.ท. สุเมธ พทิักษ์เกยีรติยศ บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
พ.ต.ท. ยทุธนา สังขท์อง บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
พ.ต.ท. บุญส่ง ศิลปวานิชย์ บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ร.ต.อ. เสถยีร ทนานิน บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ร.ต.ท. อดิสรณ์ อกัษร บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ พลขนัธ์ บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ร.ต.ท. ชัยราช พนัธพ์งศ์พาณิชย์ บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ร.ต.ท. ตันติกร เหล็กทัง่ บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ร.ต.ท. ดนัย เต๋จะ๊ใหม่ บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ร.ต.ท. พรีะพล ขวาของ บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ร.ต.ต. วรกรณ์ ยางแดง บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ด.ต. นริศ งามวงษ์ บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ด.ต. ยงยทุธ สุทธกิลุชัย บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ด.ต. นครินทร์ สุทธพนัธ์ บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ด.ต. วรุิษ แกว้รากมุข บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ด.ต. ธนวรรธน์ ธงไชย บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ด.ต. สุรศักด์ิ วงศ์ใหญ่ บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ด.ต. ชนะศึก ขนุทอง บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ด.ต. ฤทธไิกร ใจกวา้ง บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ด.ต. จตุรงค์ ก ายาน บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ด.ต. ชัยพสิิษฐ์ ทานันชัยสกลุ บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ด.ต. พรชัย นีระพจน์ บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ด.ต ยงยทุธ ถานัดดี บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ด.ต. วรีชน วชิรภกัดี บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ด.ต. สมคิด บุญเรืองศรี บก.สกส. กก.3 บก.สกส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต.  ประคอง แปงโนจา บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
จ.ส.ต.  อมัรินทร์ วรรณสอน บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
จ.ส.ต. ธรีวศิท์ ชุ่มมะโน บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
จ.ส.ต. รัชวศิน์ ฟกัแกว้ บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
จ.ส.ต. ก าธร ทาระบุตร บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
ส.ต.อ. อทิธพิฒัน์ จนัต๊ะ บก.สกส. กก.3 บก.สกส.
พ.ต.อ. เสวี ยะสวสัด์ิ บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ร.ต.อ. ภานุรัตน์ รวมทรัพย์ บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ร.ต.ท. บวรศักด์ิ หน่อเมือง บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ร.ต.ท. ศุภพฒัน์ ประทีปโชติกลุ บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
พ.ต.ท. อนุรักษ์ ประดับมุข บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
พ.ต.ท. ไกรศักด์ิ วงค์ด าเนิน บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
พ.ต.ต. พนม วสุิทธิ์ธรรมนาถ บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
พ.ต.ต. ทักษิณ เงินทอง บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ร.ต.ท. สุมิตร เนาวบุตร บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ร.ต.ท. เอกลักษณ์ อิ่มแมน บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ร.ต.ท. พษิณุ แกว้ล้อม บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ร.ต.ท. ณัชพล อทิธฤิทธิ์ บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ร.ต.ท. ณชชน ออมทรัพย์ บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ร.ต.ท. ชัยนิวฒัน์ เพชรทรัพยส์กลุ บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ร.ต.ท. บวรศักด์ิ หน่อเมือง บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ร.ต.ต. ศุภพฒัน์ ประทีปโชติกลุ บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ด.ต. กณัภคัฑ์ ไคลมี บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ด.ต. พงษ์พทุธธะ เส็งไสวบุญมา บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ด.ต. ลิขติ มงคลปัญญาวธุ บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ด.ต. ลิขติ ลีวนั บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ด.ต. สุพจน์ ยิ้มแกว้ บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
จ.ส.ต. กมลเทพ กล้าแขง็ บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
จ.ส.ต. วชัรินทร์ รัตนจนัทร์ บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
จ.ส.ต. พรเทพ กวาวสุทธิ บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ส.ต.ต. ศิริพงษ์ เจริญศิลป์ บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ส.ต.ต. เมธา ล้ิมอยู่สุข บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ส.ต.ต. อานนท์ สวา่งผล บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
ส.ต.ต. วเิชียร ชูศรี บก.สกส. กก.4 บก.สกส.
พ.ต.อ. สุภรณ์ หรัิญเวชบูรณ์ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
พ.ต.ท. ประสงค์ พนัธุ์สวสัด์ิ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
พ.ต.ท. วรศักด์ิ รอดสัมฤทธิ์ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
พ.ต.ท. ทัตพล อริยานนท์ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ร.ต.อ. สันต์นที กาญจนาภา บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ร.ต.อ. ณัฐดนัย ทองดง บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ศุภชัย แต้มแกว้ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ร.ต.ท. ประเสริฐ เตาะไทสงค์ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ร.ต.ต. เสนีย์ มัน่ใหญ่ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ด.ต.หญิง พนิดา เศียรสวสัด์ิ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ด.ต. พงศ์พล สุทธิ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ด.ต. ฐิติวชัร์ พชัรารุจรัิตน์ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
จ.ส.ต. อดุร พมิพจ์อ่ง บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
จ.ส.ต. ศราวธุ ยศสมบัติ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
จ.ส.ต. ชยนัต์วชิญ์ ลือสกลุ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
จ.ส.ต. ชัชพงค์ ทองจ ารูญ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
จ.ส.ต. สายณัย์ มุสิกพงษ์ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
จ.ส.ต. วฒิุ บุญชัย บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. ภานุเดช เยี่ยมมโน บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. สุเทพ ศิริวาโภ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. พงษ์เทพ ปิน่สุวรรณ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. คณิศร แรมประโคม บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. พรีพงษ์ อทุธา บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ บุญรอด บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. จกัรพงษ์ เรืองจนัทร์ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. มัธยม ปัญญา บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. จติกร เทียงผง บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. จริายุ พทิักษ์ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. พงณุพฒัน์ ทัดแกว้ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. คมเพชร ต๊ะปัญญา บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. จริายุ สิงหป์้อง บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ บ้านกล้วย บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. สิทธพิงษ์ สุวรรณชัยรบ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. ณัฐพล แสงนอก บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. พฒิุนนท์ ศักดิเดชานุสรณ์ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. เอกอาทิตย์ ฝูงใหญ่ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. จริยทุธ ค าเชียง บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. ศรายทุธ์ ใยพนัธ์ บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ส.ต.ต. ธรีะพงศ์ อนิจา บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
ด.ต. เฉลิมพล เทียมเผือก บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส.
พล.ต.ต. สุกจิ โคอนิทรางกรู รอง ผบช.สตม. สตม.
พล.ต.ต. ณัฐธร เพราะสุนทร รอง ผบช.สตม. สตม.
พล.ต.ต. ภาคภมูิ สัจจพนัธุ์ รอง ผบช.สตม. สตม.
พล.ต.ต. อภรัิต นิยมการ รอง ผบช.สตม. สตม.
พล.ต.ต. ทิฆมัพร แกว้ขาว ผบก.ประจ า สตม. สตม.
พ.ต.อ. ระพพีงษ์ สุขไพบูลย์ บก.อก.สตม. บก.อก.สตม.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. นิธวิชัร์ ดิลกพงศ์โยธนิ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก
ร.ต.อ. ตฤณธวชั ปัญญาธร บก.ตม.4 ตม.จว.หนองคาย
พ.ต.ท. ศุภชาติ เวชพร บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท. เอกนรินทร์ สุวรรณทา บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท. กติติพงษ์ เนวนิช บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
ร.ต.ท.หญิง ธนกร ชาญชายตวษิา บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
ร.ต.ท. กฤตลักษณ์ ปินะกาพงั บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
ร.ต.ท.หญิง นิดษา จนิดาศรี บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
ร.ต.ท.หญิง ศิรินุช สุนทรศิริ บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
ด.ต.หญิง เกษมสุข ลินทสงเคราะห์ บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
ส.ต.อ.หญิง ขวญัเรือน ชุนดี บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
ส.ต.อ. พทุธพิร กาญจนะ บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต.หญิง กฤติกา กณัฑเจตน์ บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต.หญิง จริภทัร เทวธรรมนาถ บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต.หญิง นภารัตน์ ทิศนุน่ บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต.หญิง นิศากร แยม้ฉวาก บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต.หญิง ปาริชาติ สถาพร บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต.หญิง รพภีรณ์ แตงสาขา บก.อก.สตม. ฝอ.1 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท.หญิง รจติ อนิอ าพนัธุ์ บก.อก.สตม. ฝอ.2 บก.อก.สตม.
ร.ต.ท.หญิง สาวติรี ฟกัทอง บก.อก.สตม. ฝอ.2 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต.หญิง ทอปัด เอี่ยมอดุม บก.อก.สตม. ฝอ.2 บก.อก.สตม.
พ.ต.อ. พงษ์นคร  นครสันติภาพ บก.อก.สตม. ฝอ.3 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท. ธนสร แตงแกว้  บก.อก.สตม. ฝอ.3 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท.หญิง เลิศศิริ สงวนทรัพย์  บก.อก.สตม. ฝอ.3 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท.หญิง นิธกิานต์ เปียค า  บก.อก.สตม. ฝอ.3 บก.อก.สตม.
ร.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ ผลเกตุ  บก.อก.สตม. ฝอ.3 บก.อก.สตม.
ร.ต.ท. พทุธา สายศร  บก.อก.สตม. ฝอ.3 บก.อก.สตม.
ด.ต.หญิง นงลักษ์ โพธิ์หล้า  บก.อก.สตม. ฝอ.3 บก.อก.สตม.
จ.ส.ต.หญิง ปัฐมเมภคั วสุกวนิสิทธิ์ บก.อก.สตม. ฝอ.3 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต. ทศพล สารฤทธิ์ บก.อก.สตม. ฝอ.3 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท.หญิง พรชนก เพชรกาฬ บก.อก.สตม. ฝอ.4 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท. จกัริน เป็นสุข บก.อก.สตม. ฝอ.4 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท. วฒิุ นาถะพนิธุ บก.อก.สตม. ฝอ.4 บก.อก.สตม.
ร.ต.ท. พฒัน์ธนะ ยิ้มประเสริฐ บก.อก.สตม. ฝอ.4 บก.อก.สตม.
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ อริยเดช บก.อก.สตม. ฝอ.4 บก.อก.สตม.
ด.ต. อรอมุา กณัฑ์ฉาย บก.อก.สตม. ฝอ.4 บก.อก.สตม.
ส.ต.อ.หญิง จรีุวรรณ มูสิกมิ บก.อก.สตม. ฝอ.4 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต.หญิง จรีุรัตน์ พมิพแ์พง บก.อก.สตม. ฝอ.4 บก.อก.สตม.
ร.ต.ท.หญิง สุกญัญา แซ่ต้ัง บก.อก.สตม. ฝอ.5 บก.อก.สตม.
จ.ส.ต. รักชาติ คงพนัทระ บก.อก.สตม. ฝอ.5 บก.อก.สตม.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต.หญิง รัตนาภรณ์ เหล่าพลัิย บก.อก.สตม. ฝอ.5 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต.หญิง หทัยชนก ศรีสุราช บก.อก.สตม. ฝอ.5 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท.หญิง วรัญญา สิทธโิชค บก.อก.สตม. ฝอ.6 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท.หญิง สุวารี กฤษณพพิฒัน์ บก.อก.สตม. ฝอ.6 บก.อก.สตม.
ร.ต.อ.หญิง ประณีต ค ามีวงษ์ บก.อก.สตม. ฝอ.6 บก.อก.สตม.
ร.ต.ท.หญิง อภญิญา อบุลแสน บก.อก.สตม. ฝอ.6 บก.อก.สตม.
ร.ต.ท.หญิง ภทัรามาศ สุรพล บก.อก.สตม. ฝอ.6 บก.อก.สตม.
ร.ต.ท.หญิง สุภาพร ภแูช่มโชติ บก.อก.สตม. ฝอ.6 บก.อก.สตม.
ร.ต.ท. พงศกร จนัปุม่ บก.อก.สตม. ฝอ.6 บก.อก.สตม.
ส.ต.อ. ศักด์ิชาย หวงัสู้ศึก บก.อก.สตม. ฝอ.6 บก.อก.สตม.
ส.ต.อ. อดุมพร รองสวสัด์ิ บก.อก.สตม. ฝอ.6 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต.หญิง วรรณภา ลิขติปัญญา บก.อก.สตม. ฝอ.6 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต.หญิง ไอลดา ชอบเรียบร้อย บก.อก.สตม. ฝอ.6 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต.หญิง นงลักษณ์ บุหร่ีทอง บก.อก.สตม. ฝอ.6 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต. ธวชัชัย ต่อน้อย บก.อก.สตม. ฝอ.6 บก.อก.สตม.
พ.ต.อ. นิติพนัธิ์ กนกเวชยนัต์ บก.อก.สตม. ฝอ.7 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท.หญิง ปาณภสั ปทุมารักษ์ บก.อก.สตม. ฝอ.7 บก.อก.สตม.
ร.ต.อ. ธนวฒัน์ ธงน าทรัพย์ บก.อก.สตม. ฝอ.7 บก.อก.สตม.
ร.ต.อ.หญิง พมิพม์าดา มัง่มีสิทธฤิทธิ์ บก.อก.สตม. ฝอ.7 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐ์จริยา วสูิตรรุจริา บก.อก.สตม. ฝอ.8 บก.อก.สตม.
ร.ต.ท.หญิง ธนัยว์รัชญ์ ทวสัีตย์ บก.อก.สตม. ฝอ.8 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต.หญิง มนาวี โปตระนันทน์ บก.อก.สตม. ฝอ.8 บก.อก.สตม.
ร.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ เอี่ยมระหง บก.อก.สตม. ฝอ.9 บก.อก.สตม.
ด.ต. ประยรู มาตา บก.อก.สตม. ฝอ.9 บก.อก.สตม.
ด.ต. โชคชัย คงเหม็ง บก.อก.สตม. ฝอ.9 บก.อก.สตม.
ด.ต.หญิง กิ่งกาญจน์ ไชยชนะ บก.อก.สตม. ฝอ.9 บก.อก.สตม.
ด.ต.หญิง มนัสนันท์ พทุธิ บก.อก.สตม. ฝอ.9 บก.อก.สตม.
จ.ส.ต. ณัฐภณพ์ แกว้ตานิธรัิชต์ บก.อก.สตม. ฝอ.9 บก.อก.สตม.
ส.ต.ต.หญิง นันทิยา บรรลือหาญ บก.อก.สตม. ฝอ.9 บก.อก.สตม.
จ.ส.ต. พทิยา รัตนวงศ์ บก.ตม.4 ตม.จว.หนองคาย
ส.ต.ต.หญิง นันท์นลิน เทพคง บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. เอกลักษณ์ พกุสุข บก.ตม.4 ตม.จว.หนองคาย
ส.ต.ต.หญิง ภาวไล เสมพนู บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ
ร.ต.ต. พรชัย ขนัติทัตสกลุ บก.ตม.4 ตม.จว.หนองคาย
ร.ต.ต. วเิชียร พมิพท์อง บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ด.ต.หญิง รัตนา สมรักษ์ บก.ตม.3 บคด.ตม.3
ด.ต. แปลก อนิต๊ะสาร บก.ตม.5 ผบ.หมู ่ตม.จว.ตาก
พ.ต.ต. ฐิติวฒัน์ ฤชานุกลู บก.ตม.6 ตม.จว.ระนอง
ร.ต.ท.หญิง ประไพภรณ์ พรหมสิทธิ์ บก.อก.สตม. ฝอ.3 บก.อก.สตม.
ด.ต.หญิง สุวารี รัตนภกัดี บก.ตม.4 ตม.จว.หนองคาย



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ.หญิง พรพรรณ  ใจเกง่ดี บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ
ด.ต.หญิง สมพร ศรีนาคล้วน บก.อก.สตม. บก.อก.สตม.
พล.ต.ต. วราวธุ ทวชีัยการ สส.สตม.
พ.ต.อ. วรวฒัน์ อมรววิฒัน์ สส.สตม.
พ.ต.อ. วรีพล สวสัดี สส.สตม.
พ.ต.อ. เฉลิมพล จนิตรัตน์ สส.สตม.
พ.ต.อ. ชยวฒิุ จนัทร์สมบูรณ์ สส.สตม. กก.1 
พ.ต.อ. ทิฆมัพร ศรีสังข์ สส.สตม. กก.๒
พ.ต.อ. ปรีชา แดงศิริรัตน์ สส.สตม. กก.3
พ.ต.อ. ธนวนิ จนัทวี สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.อ. เชาวว์ยั  ศานกมล สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.อ. รุ่งโรจน์  นิลมงคล สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.อ. พรี ปยทุธนันท์ สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. บันดล วงศ์ระร่ืน สส.สตม. กก.1 
พ.ต.ท. ศุภชัย  พละเดช สส.สตม. กก.1 
พ.ต.ท. ธวชัชัย นรินรัตน์ สส.สตม. กก.1 
พ.ต.ท. ปรม พฤทธกิลุ สส.สตม. กก.๒
พ.ต.ท. ประวทิย์ ศิริธร สส.สตม. กก.๒
พ.ต.ท. พลสิทธิ์ สุทธอิาจ สส.สตม. กก.๒
พ.ต.ท. ทวปี ช่างต่อ สส.สตม. กก.๒
พ.ต.ท. ภสักติต์ิ จริะประเสริฐสุข สส.สตม. กก.3
พ.ต.ท. ระพนิ ชาติไทย สส.สตม. กก.3
พ.ต.ท. พญา ออ่นศรีประไพ สส.สตม. กก.3
พ.ต.ท. จรัีชญ์ จงอทิธิ สส.สตม. กก.3
พ.ต.ท. จ าเนียร  ประคองทรัพย์ สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. ธเีดช  สัจจานุรักษ์วงศ์ สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. นฤดล  ถนุพฒุดม สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. วฒันา เกตุอ าไพ สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ต. พงศธร  แกน่พฒิุ สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ต.หญิง เบญจา ชาติเผือก สส.สตม. ฝอ.
ร.ต.อ. วจิกัษณ์ หงส์เจริญ สส.สตม. ฝอ.
ร.ต.อ. อคัรวนิท์ อนิทะมุสิก สส.สตม. กก.๑
ร.ต.อ. จริวฒัน์ บุรีงาม สส.สตม. กก.1 
ร.ต.อ. พเิชษฐ์ แสงบัณฑิตย์ สส.สตม. กก.๒
ร.ต.อ. พฒันพงษ์ โรจนวานิชกจิ สส.สตม. กก.๒
ร.ต.อ. อทิธกิร อฐันาค สส.สตม. กก.๒
ร.ต.อ.หญิง อมัพกิา ทัพสุวรรณ สส.สตม. กก.3
ร.ต.อ. เทพบดินทร์ น้อยเมือง สส.สตม. กก.3
ร.ต.อ.หญิง ธดิารัตน์ ทองเพช็ร สส.สตม. กก.๓
ร.ต.อ. ธรีะยทุธ์ ช่วยทัพพระยา สส.สตม. กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. ณัฎฐรัชต์  โหรสกลุ สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.อ.หญิง ดลฤทัย  ไกรอ่ า สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ภกัดี สส.สตม. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง อญัชิกร สุริยภกัด์ิ สส.สตม. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง พชัรี ดิษฐสอน สส.สตม. ฝอ.
ร.ต.ท. รวศัีกด์ิ สุริยภกัด์ิ สส.สตม. กก.1 
ร.ต.ท. กติติพนัธ์ เอี่ยมจรูญ สส.สตม. กก.1 
ร.ต.ท. เสน่ห์ ปันกาโล สส.สตม. กก.1 
ร.ต.ท. นิพนธ์ วงศ์รุ่ง สส.สตม. กก.๒
ร.ต.ท. ชาญชัย ปฏเิสน สส.สตม. กก.๒
ร.ต.ท. สรรค์ชัย ดวงอปุมา สส.สตม. กก.๒
ร.ต.ท. สากล กล่ินกล่อม สส.สตม. กก.๒
ร.ต.ท. ธชัพงศ์ บัวดิศ สส.สตม. กก.๒
ร.ต.ท. ณรงค์ ภกัดีอธุรณ์ สส.สตม. กก.๒
ร.ต.ท. จ าลอง พวงชัยยะ สส.สตม. กก.๒
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ ศรีวบิูลย์ สส.สตม. กก.3
ร.ต.ท. อธวิฒัน์ ดวงมณี สส.สตม. กก.3
ร.ต.ท. สมโภชน์ ธโีรภาส สส.สตม. กก.3
ร.ต.ท. เจษฎา จ าเล สส.สตม. กก.3
ร.ต.ท. สุรภทัร ปานทอง สส.สตม. กก.๓
ร.ต.ท.หญิง ศศิมา ขนับุรี สส.สตม. กก.3
ร.ต.ท. ไกรสร สุขสี สส.สตม. กก.๓
ร.ต.ท.หญิง วรรณา เตชะสุรังกลู สส.สตม. กก.3
ร.ต.ท.หญิง เกษร แอนุย้ สส.สตม. กก.๓
ร.ต.ท. สัภยา ทวสุิวรรณ สส.สตม. กก.3
ร.ต.ท. สมชาย วริมยรั์ตน์ สส.สตม. กก.3
ร.ต.ท. วรัิช ร่ืนอารมณ์ สส.สตม. กก.๓
ร.ต.ท. ถาวร ยทุธพงศาพทิักษ์ สส.สตม. กก.๓
ร.ต.ท. พยนต์ โพธิ์ศรี สส.สตม. กก.๓
ร.ต.ท.หญิง วภิาวรรณ พารักษา สส.สตม. กก.3
ร.ต.ท. มิตรชัย พรมจนัทร์ สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
วา่ที ่ร.ต.ต. อภชิาติ โม่มาลา สส.สตม. ฝอ.
ร.ต.ต. สิทธชิัย คล้ายขยาย สส.สตม. กก.1 
ร.ต.ต. ชัยณรงค์ เหมพรม สส.สตม. กก.1 
ร.ต.ต. วชัรินทร์ อยู่มาก สส.สตม. กก.๒
ร.ต.ต. บุญลือ เฉลิม สส.สตม. กก.๒
ร.ต.ต. เจริญ เนียมศิริ สส.สตม. กก.๒
วา่ที ่ร.ต.ต. ธรีภทัร ภคูงน้ า สส.สตม. กก.๒
ร.ต.ต.หญิง จ าเรียง พยอมแยม้ สส.สตม. กก.๒
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ปรานอม ใจวงศ์ สส.สตม. กก.๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต.หญิง ศรินทิพย์ เชน สส.สตม. กก.3
ร.ต.ต. อมร  สุขรัีตน์ สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
ด.ต.หญิง อมรรัตน์ รูปแกะ สส.สตม. ฝอ.
ด.ต.หญิง ศิริลักษณ์ เสริมสุขต่อ สส.สตม. ฝอ.
ด.ต. ฐิติพงศ์ ดวงกลาง สส.สตม. กก.1 
ด.ต. ชูศักด์ิ ภูอุ่่น สส.สตม. กก.1 
ด.ต. สันทัด ประกอบธรรม สส.สตม. กก.1 
ด.ต. สิทธชิัย ศรีรัตนเพยีร สส.สตม. กก.1 
ด.ต. กติติศักด์ิ หร่ังแกว้ สส.สตม. กก.1 
ด.ต. ศักด์ิศรี ท้าวหลาน สส.สตม. กก.1 
ด.ต. อธพิฒัน์  พงศ์เรืองรอง สส.สตม. กก.1 
ด.ต. วทิยา เสมแกว้ สส.สตม. กก.1 
ด.ต. ดาวรุ่ง เอี่ยมจนัทร์พวง สส.สตม. กก.1 
ด.ต. สุรินทร์ ยมีะสะและ สส.สตม. กก.1 
ด.ต. เจนภมูิ เอี่ยมน้อย สส.สตม. กก.1 
ด.ต. วรัิตน์ เชิดชู สส.สตม. กก.1 
ด.ต. สุรพจน์ จรรยา สส.สตม. กก.1 
ด.ต. ค าหล้า ขอมปวน สส.สตม. กก.1 
ด.ต. ธนยศ ตางาม สส.สตม. กก.1 
ด.ต. สัณชัย ซ่ือตรง สส.สตม. กก.1 
ด.ต.หญิง กลัยารัตน์ ทรัพยป์ระเสริฐ สส.สตม. กก.1 
ด.ต.หญิง รัชญา มาลาพงษ์ สส.สตม. กก.1 
ด.ต.หญิง นิธนิันท์ ไพบูลยว์รชาติ สส.สตม. กก.1 
ด.ต.หญิง ดารณี สนธสิมบัติ สส.สตม. กก.๒
ด.ต. ฐิติพฒัน์ เผ่าน้อย สส.สตม. กก.๒
ด.ต. เดชา ทัพสัมพนัธ์ สส.สตม. กก.๒
ด.ต. เบญจพล อรุบุญนวลชาติ สส.สตม. กก.๒
ด.ต. ภวตั กนัหาจนัทร์ สส.สตม. กก.๒
ด.ต. กลัป์ภชูิชย์ พุม่เรืองนาม สส.สตม. กก.๒
ด.ต. ณฐพงศ์ ภเูกา้ล้วน สส.สตม. กก.๒
ด.ต. พสิิษฐ์ เพิม่ทรัพย์ สส.สตม. กก.๒
ด.ต. สมโภชน์ แยม้รัศมี สส.สตม. กก.๒
ด.ต. ยทุธพล อนันตวเิชียร สส.สตม. กก.๒
ด.ต. อดุมศักด์ิ ศรีดารุณศิลป์ สส.สตม. กก.๒
ด.ต. ปรีชา ทาเจริญ สส.สตม. กก.3
ด.ต. ณัฎฐกติต์ิ เครือสุคนธ์ สส.สตม. กก.3
ด.ต. วชัระ สิทธาพงษ์ สส.สตม. กก.3
ด.ต. ธนัวา แยม้จนัทร์ สส.สตม. กก.3
ด.ต. วรพรต สมบูรณ์ สส.สตม. กก.3
ด.ต. กฤตภาส ยาวเิริง สส.สตม. กก.3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พงศ์เดชน์ ลีลมชัยเจริญ สส.สตม. กก.3
ด.ต. ประเมต ประทายนอก สส.สตม. กก.3
ด.ต. กมัปนาท ชัยนิตย์ สส.สตม. กก.3
ด.ต. รัฐพล ค านาน สส.สตม. กก.3
ด.ต. สุพจน์ ภอูวด สส.สตม. กก.3
ด.ต.หญิง ปัทมกร ไตรกติยานุกลู สส.สตม. กก.3
ด.ต.หญิง วภิารัตน์ เต็มภกัดี สส.สตม. กก.3
ด.ต.หญิง สุทธกิาญจน์ มัง่ค่ัง สส.สตม. กก.3
ด.ต.หญิง ประสาร ดิระพนัธ์ สส.สตม. กก.3
ด.ต.หญิง คนึงนิตย์ วงัณะยนูุช สส.สตม. กก.3
ด.ต.หญิง อไุร ทิพยอรุณ สส.สตม. กก.3
ด.ต. ทรงศักด์ิ สักทอง สส.สตม. กก.3
ด.ต. สุระกจิ แขง็ขนัธุ์ สส.สตม. กก.3
ด.ต. ธนะพฒัน์ เลิศสินเจริญกลุ สส.สตม. กก.3
ด.ต. นิพนธ์ วทิิตสุทธคุิณ สส.สตม. กก.3
ด.ต. ฐิติกร มะโดด สส.สตม. กก.3
ด.ต. ปิยะ แกว้เต่า สส.สตม. กก.3
ด.ต. เชาวลิต ปัสสา สส.สตม. กก.3
ด.ต. เสกสรรค์ค์ กนัตังกลุ สส.สตม. กก.3
ด.ต.หญิง ณัฐกฤตยา สุขสา สส.สตม. กก.3
ด.ต. ทววีฒัน์ ปานขาว สส.สตม. กก.3
ด.ต. พลเยี่ยม บุญทรัพยอ์ดุม สส.สตม. กก.๓
ด.ต. เดชนาวา นิลไชย สส.สตม. กก.๓
จ.ส.ต. ฉตัรชัย ชัยมาลา สส.สตม. กก.1 
จ.ส.ต. เอนก หงส์แสง สส.สตม. กก.๒
จ.ส.ต. วชัรพล วรรณวฒิุ สส.สตม. กก.๒
จ.ส.ต. วรุิฒิ บัวจ ารัส สส.สตม. กก.๒
จ.ส.ต. อคัรเดช เอี่ยมจรูญ สส.สตม. กก.๒
ด.ต. เกริกไกร เกลาเกล้ียง สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
ด.ต.หญิง ธนัทภทัร  ถมมา สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
จ.ส.ต. นัฐพงศ์ รัตนา สส.สตม. กก.1 
จ.ส.ต. ปรีชา พร้อมสมุด สส.สตม. กก.3
จ.ส.ต. จติรกร จามจรีุย์ สส.สตม. กก.3
จ.ส.ต. สุทธพิงศ์ ดีเจริญ สส.สตม. กก.3
จ.ส.ต. นิติภทัร วภิาคะหรรษา สส.สตม. กก.3
จ.ส.ต.หญิง ศรัญรัชต์ เชิดฉาย สส.สตม. กก.3
จ.ส.ต. ราชัน บุญสุข สส.สตม. กก.๓
จ.ส.ต. ประทีป จณิเสน สส.สตม. กก.๓
จ.ส.ต. ศักด์ิชัย กนัทะวะ สส.สตม. กก.๓
จ.ส.ต. สนธยา ด่านจง สส.สตม. กก.๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. ใจเพชร เพช็รหนูน สส.สตม. กก.๓
จ.ส.ต. โชคชัย หน่อค า สส.สตม. กก.๓
จ.ส.ต. อทิธพิล อู่เงิน สส.สตม. กลุ่มงานสอบสวนฯ
ส.ต.อ. กฤษณะ ต่ายเพช็ร์ สส.สตม. กก.๑
ส.ต.อ. ไมตรี เรียงรวบ สส.สตม. กก.๒
ส.ต.อ. สาธติ ภมูิพชิญาภคั สส.สตม. กก.๓
ส.ต.อ. ศราวฒิุ เล่งระบ า สส.สตม. กก.๓
ส.ต.อ. ชาญเดช ดวงกระโทก สส.สตม. กก.๓
ส.ต.อ. วเิชียร ทากอ๋ง สส.สตม. กก.๓
ส.ต.อ. กอบศักด์ิ โภชนา สส.สตม. กก.๓
ส.ต.อ. พงศภคั ทารักษา สส.สตม. กก.๓
ส.ต.อ. อภชิาติ โสขมุา สส.สตม. กก.๓
ส.ต.อ. พสิิฐ ดอกค า สส.สตม. กก.๓
ส.ต.อ. ณัฐพล ประสานสอน สส.สตม. กก.๓
ส.ต.อ. ปริญญา พึง่วงษ์ สส.สตม. กก.๓
ส.ต.ต.หญิง กนกพร แป้นสุข สส.สตม. กก.๓
พ.ต.อ. วรัิช ปังฉมิ ศทส.ตม. หวัหน้าศูนยฯ์
พ.ต.อ. กนัตวฒัน์ พงศ์สถาบดี ศทส.ตม. ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท. นรบดี ศศิประภา ศทส.ตม. ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ อิ่มเอบิ ศทส.ตม. ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท. วชิิต วจิติรหงษ์ ศทส.ตม. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.อ.หญิง อดุมลักษณ์ สวสัด์ิกลาง ศทส.ตม. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง วลัลภา สุขพรินทร์ ศทส.ตม. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง จติตินันท์ กมลมาลย์ ศทส.ตม. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง ณัฐณญาดา เอมะวจันะ ศทส.ตม. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง ณิชชาอร ด ามินเสก ศทส.ตม. ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. มนตรี เขยีวพระอนิทร์ ศทส.ตม. ฝ่ายอ านวยการ
วา่ที ่พ.ต.อ. บุญชัย ปัญญาธรานุกลู ศทส.ตม. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
พ.ต.ท. ชูวงษ์ อทุัยสาง ศทส.ตม. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
พ.ต.ท. อคัรเดช จนัทร์ตระกลู ศทส.ตม. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
พ.ต.ท. รุจน์พงศ์ กลมเกลียว ศทส.ตม. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ร.ต.อ. ณัฐสิทธิ์ ศิริรังสรรค์กลุ ศทส.ตม. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ร.ต.อ.หญิง กมัยธร แกว้ชัด ศทส.ตม. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ร.ต.ท.หญิง กฤตยา คล้ายเจริญสุข ศทส.ตม. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ร.ต.ท. อรรถพจน์ ปทุมานนท์ ศทส.ตม. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ร.ต.ท. ไอยรัชต์ รักชาติ ศทส.ตม. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ร.ต.ท. ไกรสร ดีเลิศ ศทส.ตม. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ร.ต.ต.หญิง มนัญญา จนัทรังษี ศทส.ตม. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ร.ต.ท. สิริชัย สิริโพธคุิณ ศทส.ตม. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ด.ต.หญิง สันทนีย์ ผลเนตร ศทส.ตม. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. ยทุธพงษ์ อบเชย ศทส.ตม. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส.ต.อ. ณัฎฐกติต์ิ ค าบุญเรือง ศทส.ตม. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
พ.ต.อ. อดุลย์ เทพกินั ศทส.ตม. ฝ่ายประมวลผลขอ้มูล
พ.ต.ท. ธนภณ ธรรมพทิักษ์ ศทส.ตม. ฝ่ายประมวลผลขอ้มูล
ร.ต.อ. ยทุธชาญชัย เชยพดุซา ศทส.ตม. ฝ่ายประมวลผลขอ้มูล
ร.ต.อ. สรกฤช จ าปาศักด์ิ ศทส.ตม. ฝ่ายประมวลผลขอ้มูล
ร.ต.ต. ไตรรงค์ ปนิทานเต ศทส.ตม. ฝ่ายประมวลผลขอ้มูล
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง พรศิลป์ เศรษฐรักษา ศทส.ตม. ฝ่ายประมวลผลขอ้มูล
วา่ที ่ร.ต.ต. วฑูิรย์ กจิมงคลศักด์ิ ศทส.ตม. ฝ่ายประมวลผลขอ้มูล
พล.ต.ต. พรชัย ขนัตี บก.ตม.๑ บก.ตม.๑
พ.ต.อ. ประสาน บุญเหมือน บก.ตม.๑ บก.ตม.๑
พ.ต.อ. ปิติ นิธนินทเศรษฐ์ บก.ตม.๑ บก.ตม.๑
พ.ต.อ. รณกร ฤทธริงค์ บก.ตม.๑ บก.ตม.๑
พ.ต.ท.หญิง ณฤดี หนัประดิษฐ์ บก.ตม.๑ ฝอ.บก.ตม.๑
พ.ต.ท.หญิง วณิชชา แผลงศรี บก.ตม.๑ ฝอ.บก.ตม.๑
ร.ต.อ.หญิง ณัฐฐวดี กาญจนพนัง บก.ตม.๑ นว.(สบ.๑) บก.ตม.๑
ร.ต.อ.หญิง ธญัมน ส่งเสริม บก.ตม.๑ ฝอ.บก.ตม.๑
ร.ต.ท.หญิง กติติมา องัคะนาวนิ บก.ตม.๑ ฝอ.บก.ตม.๑
ร.ต.ท. อทิธโิชติ ธญักมลโรจน์ บก.ตม.๑ ฝอ.บก.ตม.๑
ร.ต.ท.หญิง อญัรินทร์ โยธนิอนุศักด์ิ บก.ตม.๑ ฝอ.บก.ตม.๑
ร.ต.ท.หญิง มัลลิกา ยาเจริญ บก.ตม.๑ ฝอ.บก.ตม.๑
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง วราภรณ์ กนกเวชยนัต์ บก.ตม.๑ ฝอ.บก.ตม.๑
ด.ต. กมัปนาท ทศดอน บก.ตม.๑ ฝอ.บก.ตม.๑
ส.ต.อ.หญิง บุปผาทิพย์ เพชรช านาญ บก.ตม.๑ ฝอ.บก.ตม.๑
พ.ต.ท. สุทีป แสงนัยนา บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
พ.ต.ท.หญิง วชัรี ปัน้ทอง บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
พ.ต.ท. ครองพล หรัิญพรรณ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
พ.ต.ท.หญิง ธดิา วอ่งวนัดี บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
พ.ต.ท.หญิง ยวุดี สารสิงห์ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
พ.ต.ต.หญิง ขนิษฐา ศุกระศร บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ร.ต.อ. ไชโย ส าเนียงงาม บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ร.ต.อ.หญิง ศิริพร ผงจ าปา บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ร.ต.อ.หญิง ปุญภา สงวนพรหม บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ร.ต.อ.หญิง จไุรรัตน์ ธญัธรธนสิทธิ์ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ร.ต.อ.หญิง สุธาจณิ นันทนากรณ์ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ร.ต.อ.หญิง เชอร์ร่ี ป้านสุวรรณ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ร.ต.อ.หญิง ปทิตตา รุจรีาธรณ์ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ร.ต.อ.หญิง ฐิติพร วชัโรบล บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ร.ต.อ.หญิง วไิล สุคนธสังข์ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ร.ต.อ.หญิง วมิาลี คล้อยดี บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.หญิง ประไพภรณ์ กระจา่งพนัธุ์ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ร.ต.ท.หญิง รักษิณา สนาม บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ร.ต.ท. ยศณรินทร์ ดอกไม้ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ร.ต.ท.หญิง โชติรส อน้ปาน บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ร.ต.ท.หญิง นิภา ทุมสงคราม บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
วา่ที ่ร.ต.ท. สมศักด์ิ พวงใบ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง มณี อุ่มบางตลาด บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ร.ต.ต.หญิง ปรีณาภา เนียมทอง บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
วา่ที ่ร.ต.ต. ธนกฤต ธนภาคยภ์านิช บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ศรัณยพ์ร รอดแกว้ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ด.ต. นิติเทพ มีมา บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ด.ต.หญิง พทัธธ์นิดา รัตนคช บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ด.ต.หญิง พชัราภรณ์ พรายแกว้ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ด.ต.หญิง อนุทิน จนิตเสถยีร บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ด.ต. สุมานพ พมิพา บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ด.ต.หญิง เรวดี หวงัพลายเจริญ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ด.ต.หญิง อาภาวรรณ พทิักษ์ธรรม บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ด.ต.หญิง อญัชลี จ าปาแกว้ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ด.ต.หญิง อาภาวรรณ ศรีโสภณ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ด.ต.หญิง ฐิติกา นันทสุขเกษม บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ด.ต.หญิง ยมาพร ยมาภยั บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ด.ต.หญิง พจนา นิกรประเสริฐ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ส.ต.อ.หญิง รวศิรา ขติัวงศ์ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ส.ต.อ.หญิง ศรัญญา จนัทร์คง บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ส.ต.อ.หญิง อรอมุา บุญเพชร บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
ส.ต.ต.หญิง กานต์พชิชา ดาวงษ์ บก.ตม.๑ กก.๑ บก.ตม.๑
พ.ต.อ. อโนทัย แสงเฟอืง บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
พ.ต.ท. ธรีวฒัน์ ทิพยธ์นาววิฒั บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
พ.ต.ท. พจน์ แกว้ทอง บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
พ.ต.ท.หญิง วภิาวดี ช่างพานิช บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
พ.ต.ท. สุทิน จนัทน์แดง บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
พ.ต.ท.หญิง วรัศมณภ์ คนตรง บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
พ.ต.ต. จตุพร ยนัต์นาวา บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ร.ต.อ. สถติ ไสวงาม บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ร.ต.อ. อนันต์ยศ ปรัชญาวฒิุรัตน์ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ร.ต.อ. ธนกฤต แทนบุญ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ร.ต.อ.หญิง ภณัฑิลา บุญส่ง บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ร.ต.อ.หญิง มนัญญา เกตุแกว้ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ร.ต.อ.หญิง นฤมล เพง็โตวงศ์ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ร.ต.อ.หญิง นุชดาว ลานอก บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
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ร.ต.อ.หญิง กนกรักษ์ เศรษฐพนัธุ์ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ร.ต.ท. บรรเจดิ ม่วงกรุง บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ร.ต.ท. สมชาย สาริกบุตร บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ร.ต.ท. ดิษฐภทั เรืองหตัถาการ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ร.ต.ท. บุญเชิด ช้างโต บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ร.ต.ท.หญิง วลัญช์รัตน์ กติติวรินทร บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ร.ต.ท. วชิระ ส่งเสริม บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ด.ต. ยอด กล้ารบ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ด.ต. ประวชิ โชคทรัพย์ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ด.ต. ปวรุตม์ ภคัดีศรีทองเกตุ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ด.ต. นิติรุจน์ ไตรดิษยาพฒัน์ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ด.ต. อธปิ อธบิาย บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ด.ต. สรศักย์ สวสัด์ิลาภ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ด.ต.หญิง บุญญมาศ โพธิ์รักษา บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ด.ต.หญิง กนกวรรณ ชัยประภา บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ด.ต. ปราจติร สิงหฉ์ลาด บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ด.ต.หญิง จรีนันท์ พมิพา บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ด.ต.หญิง สุรียพ์รรณ วรรณสุรีย์ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ด.ต. อภชิัย พนัธุ์ภกัดีดิสกลุ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ด.ต. ชลิดา เกตุทิพย์ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
จ.ส.ต.หญิง เกวรี บุญส่งธรรมสกลุ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
จ.ส.ต. สิทธชิัย รอดเอยีด บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
จ.ส.ต. ธนกฤต ไวประเสริฐ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ส.ต.อ.หญิง ฐิติพร สุขนิษฐ์ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ส.ต.อ.หญิง ชนัญธดิา เพชระ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ส.ต.อ.หญิง ดวงตา แสงสุรินทร์ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ส.ต.ต.หญิง นัฏฐาพร กาศสมบูรณ์ บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
ส.ต.ต. สธร น้อยษา บก.ตม.๑ กก.๒ บก.ตม.๑
พ.ต.อ.หญิง เอกอาภา ตันศิริ บก.ตม.๑ กก.๓ บก.ตม.๑
พ.ต.ท. อนุันท์ อนุเอกจติร บก.ตม.๑ กก.๓ บก.ตม.๑
พ.ต.ท.หญิง ปรียานุช คงพพิธิ บก.ตม.๑ กก.๓ บก.ตม.๑
พ.ต.ท.หญิง ภรสรัลพทัธ์ สันติชนาธปิัต บก.ตม.๑ กก.๓ บก.ตม.๑
พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ โยมา บก.ตม.๑ กก.๓ บก.ตม.๑
ร.ต.ท.หญิง จนัทรัศม์ พลธรรม บก.ตม.๑ กก.๓ บก.ตม.๑
ร.ต.ท.หญิง เกศริน โฆษ์สงวน บก.ตม.๑ กก.๓ บก.ตม.๑
ร.ต.ต.หญิง นภสัรพี ปิน่แกว้ บก.ตม.๑ กก.๓ บก.ตม.๑
ด.ต. นิธสิรรค์ ธติิกลุธรณ์ บก.ตม.๑ กก.๓ บก.ตม.๑
จ.ส.ต.หญิง ปัญจรัศม์ สิทธมิงคลรัชต์ บก.ตม.๑ กก.๓ บก.ตม.๑
พ.ต.อ. ประยทุธ ชมมาลี บก.ตม.2 บก.ตม.2
พ.ต.ท. วชัรพล สวา่งแผ้ว บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
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พ.ต.ต. สิริวฒัน์ สิริพศุตม์ บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
พ.ต.ต.หญิง โสภดิา บุญประกอบศักด์ิ บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ร.ต.อ.หญิง ขนิษฐา วงัช่วย บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.บก.ตม.2

ร.ต.อ.หญิง กาญจนาวดี อมัรานนท์ บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ร.ต.อ.หญิง ปัญชลีย์ ไชยอมรสิทธ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.บก.ตม.2

ร.ต.ท. มงคล นาคบัว บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ร.ต.ท. พงศ์ภทัร คีรีมา บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ร.ต.ท.หญิง ยภุาวดี แสนหาญ บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ร.ต.ท.หญิง องัคณา ครุฑนอก บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ร.ต.ท.หญิง นภษร พลนาคน้อย บก.ตม.2 ปฏบิัติหน้าที ่ฝอ.บก.ตม.2
ร.ต.ท.หญิง นิตยา พลสวา่ง บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ร.ต.ท.หญิง นารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ์ บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ด.ต. สาธติ พฒิุมณี บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ด.ต. เดชา สุขพล า บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ด.ต.หญิง สุดารัตน์ หมัดตาเฮด บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ด.ต.หญิง ณัฐธยาน์ สารินทร์ บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ด.ต.หญิง ภายอม สันอดุร บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ด.ต.หญิง สุกญัญา ร่ืนเนตร บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2 ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ

ส.ต.อ. ศักด์ิบดินทร์ โกฏรัิกษ์ บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ส.ต.อ.หญิง จริาภรณ์ ตาปัญโญ บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ส.ต.อ.หญิง ณฐมน ประชุมจติร บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ส.ต.ต.หญิง ธดิารัตน์ ขาวสุวรรณ บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ส.ต.ต.หญิง เทพธดิา สุวรรณรัตน์ บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2
ร.ต.อ. ณัฐพล เอกฉนัท์ บก.ตม.2 นว.(สบ 1) ผบก.ตม.2
ร.ต.ท. วรัิช เชยนิม่ บก.ตม.2 ฝ่ายพิธีการฯ ปฏิบัติหน้าที่ สง.ผบก.ตม.2
จ.ส.ต. ถนัดกจิ หทัยวพิธุพงศ์ บก.ตม.2 ฝอ.บก.ตม.2 ปฏบิติัหน้าที่ สง.ผบก.ตม.2
พ.ต.อ. นรินทร์ ค าแกน่ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
พ.ต.ท. ณรงค์ชัย วงศ์ชนะภยั บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
พ.ต.ท. พรพงศ์ ปัจฉมิสวสัด์ิ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.อ.หญิง ณัฐมณฑน์ ไกรยทุธศักด์ิ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.อ.หญิง นิตยา ท้าวนอก บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท.หญิง เกดแกว้ บุญส่งธรรมสกลุ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ต. ภดิูศ พทิักษ์รัตนาภา บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ต. สุทัศน์ หงษ์สายพนิ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. สุชาติ พมิพา บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต.หญิง อรวรรณ ข าญาติ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ. จรีพงค์ ศรีโสดา บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ. ธรีภทัร พลอยเปล่ียนแสง บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ. อ านาจ คงทอง บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
พ.ต.ต.หญิง ณฐิตา ภนูาเงิน บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
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ร.ต.อ. สุรเชษฐ์ พบิูลศุภวริิยะ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.อ.หญิง จริาภรณ์ ศรีหาราช บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท. กติติพชัญ์ ประมวลพนัธ์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท. สุวทิย์ สุทัศน์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ ตะคร้อสันเทียะ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท.หญิง วาสนา เทพประสิทธิ์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท.หญิง สิรภทัร ใจซ่ือ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท.หญิง เพญ็นภา ขนัผง บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท.หญิง สุภาพรรณ สมบูรณ์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. กติิ พฒันนิติศักด์ิ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. วรีะ พลายยงค์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. ด าริ โฆสิต บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. วสุวฒัน์ พุม่พวง บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. สมัย ศรีสด บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. ณรงค์ชัย วงษ์ดี บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. กติติศักด์ิ นาคสุข บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. กฤษฏาวธุ ศรีเรืองสุข บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. จรีะวฒัน์ คุณรัตน์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. สมบัติ สุทธอิาจ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. ณรงค์ เหล่าคุปตะวาณิชย์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. ชเยศ บุญดา บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. พเิชษฐ์ มณีรัตน์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต.หญิง กานต์พชิชา แกว้คาปา บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. ณัฏฐธน หมืน่เดช บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. ยงยทุธ ทรงทิม บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. กฤษดา เนือ้จนัทา บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. อดิสรณ์ ศรีภธูร บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. เอกรัตน์ รัตนาวบิูลย์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต.หญิง นภาพร ป้อมจนัทร์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต.หญิง นัตดา แซ่เฮง บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ. สุภาชัย อปุพงศ์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ. ชัชชัย ภูแ่กว้ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ. ภชูิต ค าภู บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ.หญิง กรรณิกา ปมาคะมา บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ.หญิง อรุณประภา ล้ิมภกัดี บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.ต. นพคุณ กสิกจิจาภวิฒัน์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.ต. ณัฐชนก องัสนาพร บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.อ. วสันต์ ทรัพยสุ์จริต บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท. สุริยา ไชยนาน บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท. นเรศ นาลา บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
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ร.ต.ท.หญิง เพชร รักพงษ์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท.หญิง ลัดดา จนัทะสะเร บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. พยงุศักด์ิ นาคศรี บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. กรกฎ โคตรพฒัน์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. ณัฐวรรธน์ วาวง บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต.หญิง ณิชาปวณ์ี บุญผ่อง บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต.หญิง โศรยา ดงน้อย บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. สมชาย ร้ิวเหลือง บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. วชิระ  อมัรินทร์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ. กรีติ สัมฤทธิ์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ.หญิง วรียา ราชราวี บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. อมรเทพ อาบสุวรรณ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. กรองักรู ปานกลาง บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. เดชฤทธิ์ น้อยขุ้ย บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. ตรีเทพ คล้ายแกว้ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. นิคม ทองสุวรรณ์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต.หญิง สุกญัญา เส็นบัตร บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต.หญิง เกษร สีเหลือง บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. สมยศ ฟุม่ฟองฟู บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ. กติติคุณ สงวนพวก บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ. ศราวฒิุ เชื้อบ้านเกาะ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ. วรีะยทุธ ทุมสิทธิ์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.อ. ปรีชา ขยนัหา บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.อ. เดวชิ ชัยนนทวชัร์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท.หญิง ธญัญารัศมิ์ จนัทร์พวง บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท. วชิชยตุม์ ชื่นยศเจริญ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท. สุพล เผือกคุ้มกฤษ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ต. พงศ์ดนัย กนัยา บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ต. สุธรรม ขวญัเทียร บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. จารุต กองศรี บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. ชวลิต ยวนใจ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต.หญิง ธนภร กมลกลุรภสั บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต.หญิง ปวณิณา มุง่จนีกลาง บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. มารุต ปลุกใจ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. วเิชียร รักษา บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต.หญิง สุดา เฟือ่งฟู บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. สุลจนิต์ วชัร์วฒิุวงศ์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. พสิิษฐ์ เล่ียมปัญญากลุ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. ชาติวฒิุ เทพมณีรัตนกลุ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. โฆสิตชณัฏฐ์ อคัพนิ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
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จ.ส.ต. ทวน ภบูรรสุข บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. พรชิต การะปักษ์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. มานพ แจม่ไส บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. ยทุธศักด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. ศิริวฒัน์ จลุศักด์ิ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. สุรเชษฐ์ งามวนั บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต.หญิง รัชดา จนัทร์ลอย บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. อภรัิกษ์ นาคฉวี บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ.หญิง เดือนนภา พลรักษา บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ.หญิง ราตรี จนัประทุม บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ.หญิง สุริยา โนนน้อย บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ.หญิง อาณัติ เวชสาร บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท. คณากร การะกจิ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท.หญิง สุณิชตา ทองหนองกอย บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. วชิัย ศรีชาติ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ.หญิง นฤพรรณ ภกัดี บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท. ญาณวฒิุ โคตรหนองปิง บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท. วลัลภ เชียงกา บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท. บัญญัติ แทนท านุ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท.หญิง ประภารัตน์ ปิน่ประดับ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท.หญิง วภิาพร ทองบุญ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต.หญิง ชนัญชิดา ตุรงค์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. บรรยาย ทาลุมพกุ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. นัฐวธุ ทนันเรือน บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. ราชรัฐ ศรีหะรัญ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. เกรียงศักด์ิ อนิทนะ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. สะกนธ์ แลเลิศ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. วรัิตน์ ใจสุภาพ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. ปรมี สีหล้า บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. กววีงศ์ ยอยิ่งยศ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. นิรันดร์ อนงนวล บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. รังสรรค์ ยศบุตร บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. ธวชัชัย ตรงต่อกจิ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. ณัฐชนน กมิาคม บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
จ.ส.ต. วริทธิ์ธร ค าแฝง บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ. บัณฑิต อนันต์โภชลา บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ. ปิยพงษ์ ปัญญามณีกร บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ.หญิง ปอรินทร์ เพญ็ศิริ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ.หญิง ปราณปริยา ค าทอง บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.ต. อกุฤษฎ์ บุญน้อยกอ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
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ร.ต.อ.หญิง เบญญาภา ทองเมืองหลวง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.ท.หญิง มาลัย สาสูงเนิน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.ต. พรีะ ด ารงค์ฤทธิ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. ปุญญพฒัน์ ทองค า บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. ปริยากร พทุธวงค์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. นฤพล พนัธย์งค์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. ทรงวทิย์ พนัธไ์ทย บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. จมุพล พรหมสุวรรณ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. สันติภาพ ทองรอด บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. พลูศักด์ิ วนัดี บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. ประพจน์ สุโพธิ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. พงษ์พศิิษฏ์ ธรรมธชัรัต บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต.หญิง พชรวฤนท์ กนัชัย บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. พงค์ณณัฐ ค าวงั บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. ประสิทธิ์ จนัทร์สง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. ปิยะ ทาทูน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
พ.ต.ท.หญิง ศรัณยรั์ชต์ เสมจติร บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.อ. สุระ วราพร บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.อ.หญิง องัคณา มิตรสุวรรณ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท. ภาณุวฒัน์ ใจเทีย่งแท้ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ สุขศรี บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท. อ าพร วงษ์เพชร บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท.หญิง ประติภา ถนอมผิว บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. มงคลชัย รักษาราษฎร บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. พฒิุพฒัน์ แพง่พนม บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ด.ต. ปรีชา บุญพรหม บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ. ณัทพสิษฐ์ ศิริลักษณ์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ส.ต.อ.หญิง เรไร จติมงคล บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.อ.หญิง ชไนยพร ฉตัรภมูิ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.อ.หญิง ประภาภรณ์ สุขประเสริฐ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.อ. ทินกร กอ้นรัตน์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.อ. เอกราช ด้วงอนิทร์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ยอดสิงห์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.ท.หญิง จดิาภา ศิลาพฒัน์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.ท. วรีเดช วชิัยโย บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.ต.หญิง กนกวรรณ ปัญญาทิพย์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. เดชา เชิดชู บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. อทิธศัิกด์ิ ฉฐัเมธาสิทธิ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. พเิชษฐ์ บุญสุข บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. รวญิช์ สืบใหม่ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
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ด.ต. วรพสิิษฐ์ โคตะพนัธ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. พรีะชัย สมดี บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. วสูิตร สุวรรณกจิกร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. ชิตนพกวี สีหบุตร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. บัณฑิต ไชยมูล บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต.หญิง ประภาศร วตัสัน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต.หญิง บุตรี บุตรชน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. กมัปนาท เรืองติก บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. สิทธพิร หนูทิม บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. มานพ ภาสดา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. มานะ ด่านสาคร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. เมธาวนิทร์ ศรีตรัยธกิลู บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. วรัิช โชคธนาสิน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. รณรงค์ สุวรรณ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. อานัติ ศรีคร้าม บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ บาลโสง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. สันติ อยู่เยน็ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.อ. พทิักษ์พงศ์ หมัน่งาน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.อ. อภริาม รัตนสุภา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.อ. เอกพงค์ ศรีไชย บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.อ. รัตนะมาศ เฉลิมลาภ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.อ. ธรีทัศน์ วมิุกตะลพ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.อ. วรวรรธน์ จนัทร์ชู บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.อ. สุรบถ จนุวจิติร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.อ.หญิง อนันทพร สกลุดี บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.ท. วชิาญ สีสมบัติ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.ท. ชาลี วงศ์อยู่ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.ท. สมบัติ แสดรัมย์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.ท.หญิง การัณยภาส ปลงใจ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.ท.หญิง วรัญญา เรืองศรี บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.ต. ชนินทร์ นิยม บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.ต. เอกภมูิ รักศิลธรรม บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. กฤษณะ ครุฑางคะ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. กรณ์ณธรรม กลุพทัธธ์งชัย บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. เกยีรติภมูิ สมสกลุ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. โชคชัย ทิพยก์ระโทก บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. สงกรานต์ สมประสิทธิ์วทิย์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. จกัรพงศ์ หมอนิล บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. จริศักด์ิ ด่านพงษ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. จริศักด์ิ เกษเกษร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ศรุติ สอนอิ่มสาตร์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. สุภกจิ เอี่ยมสะอาด บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. อนุเทศ บากไธสง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. อรุุพงษ์ ภพูวก บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต.หญิง ปรียนันท์ ต๊ิบปะละวงศ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. อริญชยา พนัทอน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. วชิัย นิติยะกลุ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ภาระชะ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. วเิลิศ ปุมสันเทียะ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. เนติพจน์ เธยีรเนตินันท์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. นพนรรณ จกัรสิทธิ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. วนิัย เวชกามา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. วฑูิรย์ สินโต บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. อภศัิกด์ิ สยะนานนท์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.อ. ภวตั จนัทาวฒิุเดช บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.อ.หญิง เบญจมาศ ชูเชิด บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.อ.หญิง ณภทัรารัตน์ ทุยโท บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.ต.หญิง อนงค์ แสนตลาด บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.ต.หญิง อภญิญา ผลสงเคราะห์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.ต.หญิง รัชฎากร ปัญญา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.ต.หญิง ชิสา ทองคง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.อ. ทัศน์ภมูิ ชุติธรพงษ์ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ต. ประวติั ลาภเยน็ บก.ตม.๒ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ฯ
ร.ต.ท.หญิง ปุณยนุช อนิทรเทศ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.ท.หญิง วมิลวรรณ เฉดิประภากร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ร.ต.ท. อานัส ปะดุกา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. ธนัญชัย ธนุตตรา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. นราธปิ ภกัดีโชติ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. บุญทัน ขนัทองนาค บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต.หญิง ปรียาภรณ์ สะอาดจนัทร์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. สุชาติ กสิคุณ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. สุพจน์ จ าเริญสุข บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. อธวิฒัน์ ลาดกระโทก บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ด.ต. อาพร เหง้าแกว้ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. บัญชากานต์ สรณะพบิูลย์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. มนัส รัตนะ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. วรีวฒิุ ศรีแกว้ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. อภสิิทธิ์ ชนิดพนัธ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต. เอกชัย จนัต๊ะคาด บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
จ.ส.ต.หญิง อมุาภรณ์ นาคะวจันะ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
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ส.ต.อ.หญิง สกณุา เชาวดี์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.อ.หญิง สมพร คงโนนกอก บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.อ.หญิง สายทิพย์ สนธสิวสัด์ิ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.อ.หญิง ส าราญ นิตยว์นั บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.อ. สิทธพิงษ์ นาคเด่น บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.อ. สุรชัย สุวรรณมณี บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.ต.หญิง กรภทัร รอสูงเนิน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
ส.ต.ต.หญิง อาทิยา วรวาท บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ฯ
พ.ต.ท. ด ารงค์ สิงหท์อง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
พ.ต.ท. สุทธสุินทร ซ้ายขวญั บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
พ.ต.ท.หญิง วณัณวรางค์ อภชิาติเสนีย์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
พ.ต.ต. ณัฐกร กญุแจทอง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
พ.ต.ต. ปณิธาน ชุมทอง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.อ. ชยตุ ภมูิภทัรภกัดี บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.อ. ชวนชัย จนัทร์เติม บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.อ. เดชชนะ อรุณนพรัตน์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.อ. บุญชู ทองค า บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.อ. ปิยะวฒัน์        วงศ์ทรายทอง      บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.อ. ภทัราวธุ ตรีวรีวฒิุ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.อ. วรกฤศ ยี่สาคร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.อ. วรัิช ปัฏธรรมวงศ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.อ. วฒิุพงษ์ พนัตา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.อ. หสัดิษฐ หอมชวน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.อ. อภเิดช เทพวลัย์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.อ. เอกเทศ เกตุเอี่ยม บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.อ.หญิง ธญัญลักษ์ ใจแสน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.อ.หญิง มลฤดี    สมมารถ       บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.อ.หญิง สุทธณีิ นาคตระกลู บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. จกัรพนัธ์ จ าปาเฟือ่ง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. ช านาญ โยธนิตะคุ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. ดิเรก เถาลอย บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. ถาวร สุขประจนัทร์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. ธรรศพงศ์ รักษาสวสัด์ิธาดา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. นิธพิฒัน์ ศิริอนันต์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. พศิิษฐ ภาวะโคตร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. ยอด ยงัมะลัง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. วสันต์ รักษากลุ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. วทิยา ปาละสานต์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. ศุภชัย มาลัยประเสริฐ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. สมบุญ สวนิทร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
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ร.ต.ท. สัมพนัธ์ เขยีวพระอนิทร์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. สุพล ศรีพกั บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. อนุชา กาญจนสกลุ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. อนุรักษ์ สุพรรณกลาง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. อานนท์ ศรีมารักษ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท. เอกนรินทร์ จนัทะมาฐรภสักลุ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท.หญิง กรรัก มณีนนท์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท.หญิง ฐิติมา เครือจโิน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท.หญิง ดุจดาว ศรีพบิูลย์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท.หญิง นงค์นุช ศรสุรินทร์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท.หญิง ผุสดี เรืองทอง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท.หญิง พริมธวลั บุญยิ่ง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท.หญิง ยิ่งนิธี เรืองวงษ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท.หญิง รินฤดี มีปาน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท.หญิง รุ้งณภา อิ่นแกว้ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ท.หญิง วารุณี มังกร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ต. กมล ทองเงิน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ต. ชยตุ ตันติเวชกลุ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ต. พลากร สีเหลือง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ต. พรัิตน์พล โบวเิชียร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ต. วบิูลย์ เทียมสอน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ต. เสนีย์ อดุลภกัดี บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ร.ต.ต.หญิง ภทัร์กรกมล พงษ์โรนจท์ิต บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. กริช จนัทร์แดง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. กฤติณา ออ่นในชาติ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. กฤติเดช พุม่สะกา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. โฆษิต สิงหว์เิศษ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. จตุรภทัร ใจกล้า บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. จริเดช เกตนานนท์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ฉตัรชัย พมิพะสาลี บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. เฉลิมพล เมืองแกว้ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ชญาญ์ฤทธิ์ เหลากลม บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ชยณัต์พล เจริญปุณณวนิช บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ชัยยนัต์ ระตะขนัธ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ชัยโรจน์ ธนกลุชัยศรี บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ชัยวฒัน์ เปรียบกล้า บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ชาลี เน็งไธสง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ชิติพทัธ์ ศรีงาน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ฐิติวสัส์ กล่อมเกล้ียง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ณรงค์ เทพบุดดี บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
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ด.ต. ดอนเจดีย์ ทาแกง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ถนอม เถาปัญญา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ทริณทร์รัฐ ขนัธศักด์ิ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ทวี กระกล่ า บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ธติิวฒัน์ ไชยอมรสิทธ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ธรีะ อน้น่วม บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. นวพล พระวสัิตย์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. นาวนิ ฉตัรสกลุปัญญา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. บ ารุง อาจมาก บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ประทีป วอ่งจริงไว บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ประนม ทองแผ่น บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ประวทิย์ ค าแขง็ขวา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ปรีชา ต้ังสิริสงวน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. พยคัฆ์ ยวนใจ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. พฒันพงษ์ ชัยชนะ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. พทิยา ชิตพริิยนัต์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. พศิิษฐ์  ขนุหอม บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. พรีพฒัน์ พนิิจด้วง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ภริูณัฐ ชอบเอยีด บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. มงคล เชิงฉลาด บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. รังสิมันต์ุ ศรีจนัทรากลู บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. รัฐณัฐธร์ี คงธนจารุเลิศ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ฤทธศัิกด์ิ พงษ์เพชร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. วรชัย ชนะชัย บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. วฒิุนันท์ ถมปัทม์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ศุภชัย รักดี บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. ส าเริง บุญทองแกว้ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. สิงหา เรืองวฒิุเดช บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. สุรยทุธ ภาคเสวยสุข บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. สุรศักด์ิ กาญจนปรีชา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. สุรินทร์ เจริญใจ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. เสฏฐพงศ์ จนิุศร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. แสวง แกว้วงสา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. โสฬส หวงัประสพกลาง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. อดิศักด์ิ ฟกัเหลือง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. อภชิัย ไกรศรีวรรธนะ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. อภวิฒิุ อาศนเวช บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. อานันท์ชัย ศรีโพธิ์อุ่น บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต. อ าพล มณีโชติ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต.หญิง เกล้าฤดี บุญมาก บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
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ด.ต.หญิง จริยา รัตนธญัธร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต.หญิง จณินิกานนท์ วงศ์ผุดผาด บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต.หญิง ณฐา วภิาดิษฐากร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต.หญิง เนาวรัตน์ กล่ าชม บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต.หญิง ปราณี หอมหวล บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต.หญิง รุ่งทิพย์ อาจหาญ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต.หญิง วรรณา ภูก่นั บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต.หญิง ศศิรินทร์ ดวงทาแสง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต.หญิง โศรยา ดงน้อย บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต.หญิง สารภี สุขผสม บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ด.ต.หญิง อจัฉราพร อดุมดี บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. กฤตยาพนัธ์ ทองสูงเนิน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. กมัปนาท เรืองติก บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ บุตรศรี บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ หลบภยั บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. ณัฐชนน เขตต์สันเทียะ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. ทรงศักด์ิ อทุัยแสง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. ธนานพ พฒุพวง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. ธนัวา หว้ยหงษ์ทอง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. นาวี หนูเนือ่ง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. ปิยะ ปัตตานัง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. พรไพเราะ พรหมลอย บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. ไพโรจน์ สมัครพนัธ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. วรวรรณ ทองทาย บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. วรวฒิุ เดชบุรัมย์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. วชัระ วงทอง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. ววิฒัน์ ค าทร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. สมศักด์ิ สุขวญิญา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. สิทธชิัย ขวญัทองออ่น บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. สินธุ์ อสุพล บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. สุทธศัิกด์ิ ทองเวยีง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. สุริยนัต์ ภบิาล บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต. อรุณ นนทะเสน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต.หญิง จริาภรณ์ อนิคง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต.หญิง สิรีลักษมิ์ พลเหมิ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
จ.ส.ต.หญิง สุภาพร ศิริ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ. จตุรงค์ สิงหาอาจ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ. จริภทัร อ าพดุซา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ. ฉตัรมงคล มีจั่นเพชร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ. ชวนากร สุวรรณ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
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ส.ต.อ. ชัยยทุธ อั่วหงวน บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ. ณฐกร แกว้ศรีงาม บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ. ทนงศักด์ิ ระหา บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ. นพดล ขวญัพงษ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ. ยทุธการ กาญจนรักษ์กลุ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ. รัฐภมูิ สุจารี บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ. เลอสรรค์ กล่ินทอง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ. อานนท์ นุชนนท์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ. เอกพนัธุ์ เหล่ียวรุ่งเรือง บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ. เอกราช สมใจ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ.หญิง กรรณิกา เกื้อกลู บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ.หญิง ชลทิชา แกว้ใสทับ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ.หญิง พชัรินทร์ มัชฌิโม บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ.หญิง พมิพน์รี ล้ิมศรีนาค บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ.หญิง รักชนู กฤตานุสาร บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ.หญิง ลลนา รัตนวงค์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ.หญิง วราภรณ์ จ าปาวงศ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ.หญิง ศศิรินทร์ ค าวนิ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.อ.หญิง อานันต์ทิฌา บุญเมฆ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.ต. คเชนทร์ สดโพธิ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.ต. ปิยะพงศ์ จตุรโชติ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.ต.หญิง แกว้กมลา จงสิริพนัธุ์ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
ส.ต.ต.หญิง ศศิมา ล้ิมเกษตรสกลุ บก.ตม.2 ฝ่าย ตม.ขาออกฯ
พ.ต.ท.หญิง จนัทนา ฐิติกานต์กลุ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
พ.ต.ท. จ าลอง ภกัดีอธุรณ์ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ร.ต.อ.หญิง จฑุาพร ราตรี บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ร.ต.อ.หญิง เปศล พลีธญัญวงศ์ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ร.ต.อ. ปริญญา บูระผลิต บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ร.ต.อ.หญิง ปาณิศา วลัิยรักษ์ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ร.ต.ท.หญิง สุมิตรา ยามาเจริญ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ร.ต.ท.หญิง ณิชาภา ศรีชาติ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ร.ต.ท. เทอดศักด์ิ แกว้สุข บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ร.ต.ท.หญิง บุญราศรี อมัพาศุภโชค บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ร.ต.ท.หญิง บุปผา กั่นเม่า บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ร.ต.ท. ด าเนิน วนิิจชัยนันท์ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ร.ต.ท. ประพนัธ์ คชแกว้ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ร.ต.ท. นภสัชญา จ าปาชัย บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ร.ต.ท. ประกอบ บุญสระ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ร.ต.ต. รัชกฤช สันตินิยม บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ด.ต. ฐิติวชัร์ ธญัธรธนาสิทธิ์ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.หญิง ดวงพร นิลเพช็ร์ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ด.ต.หญิง จดิาภา ธรรมรักษ์ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ด.ต. มงคลปพทัธ์ ก ามณี บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ด.ต. สมชาย ล้ิมตระกลู บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ด.ต.หญิง ฑิตยา นทีปราการ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ด.ต.หญิง จรีาภรณ์ นพรัตน์ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ด.ต. จงรัก วฒันดิเรก บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ด.ต. ธนศักด์ิ วรรณา บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ด.ต.หญิง พจนพร ละแมนชัย บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ด.ต.หญิง พรพมิล สังฆะบุตร บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ด.ต.หญิง ศรุตยา ศรีสราญกลุวงศ์ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
จ.ส.ต. บัญชา คงบางปอ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
จ.ส.ต.หญิง ปทิตยา ลีทซ์ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
จ.ส.ต.หญิง วรีนุช ฤาไกรศรี บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ ลีทหาร บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
จ.ส.ต.หญิง ปฏมิา อึ้งประเสริฐ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
จ.ส.ต. ทองค า อดุมเดชนพคุณ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ สุกแกว้ บก.ตม.2 ฝ่ายตรวจลงตราฯ
พ.ต.อ. นิรันดร์ บริบาลบุรีภณัฑ์ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
พ.ต.ท. วรีะศักด์ิ วงศ์ป้อม บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
พ.ต.ท.หญิง ปทุมรัตน์ ชุติมาวทิยาคม บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
พ.ต.ท.หญิง ปริญญาภรณ์ ราษฎร์ลือ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
วา่ที ่พ.ต.ท.หญิง อารีย์ รักการแพทย์ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
พ.ต.ต. ระลึก อนิทรัศมี บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.อ. มัยภพิล ชัยบุญญาสุรัตน์ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.อ. พนัส ทวเีขตร์กจิ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.อ. กติติธชั ผ่องพลีศาล บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.อ. สุทธพิร กสุรพ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.อ.หญิง แวววดี ขจรไพบูลย์ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.อ.หญิง สรวยี์ โยวะกา บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.ท. ปฐมเดช สีดาค า บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.ท. สุทัศน์ เขม็ทอง บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.ท. ธนาชัย สุวรรณโท บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.ท. แทนไท จงอกัษร บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.ท. ศิวกร โพธิ์เยน็ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.ท. นิรุติ หรเสริฐ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.ท. พฤฒิพงศ์ ทรงภกัดีกลุ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.ท. วสัินต์ เหมือนสิงห์ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. โอฬาร เดชะศิริ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. มานพ ชิราพฤกษ์ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
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ร.ต.ท.หญิง จนิตนา แกว้สุข บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ แกว้เอี่ยมสุข บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.ท.หญิง บังอร จา่ยเพง็ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.ท.หญิง จฑุาทิพย์ หวานทอง บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.ต. เฉลิมศักด์ิ เสือยนัต์ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.ต. อรรถวฒิุ อยู่มัน่ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ร.ต.ต. อชิรวทิย์ มณีวงศ์ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง มาลี หนูรัก บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ด.ต. ชุมพล ชุมนุม บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ด.ต. บุญส่ง วทิศิริ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ด.ต. ลัทธสิทธิ์ เสนาฤทธิ์ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ด.ต. เสกสรร ทองพจิติร บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ด.ต. เกรียงไกร โพธมิาศ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ด.ต. ศราณุพงศ์ ฝอยทอง บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ด.ต. ก าธร จา่มมาตย์ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ด.ต. เทพรัตน์ สุนทรแกว้ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ด.ต.หญิง กาญจนา ท้าวมฤทธิ์ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ด.ต.หญิง ธญัญ์ยารัชช์ ธญัญ์ธนนารา บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ด.ต.หญิง นภทัร์พร ปัตถาวะโร บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ด.ต.หญิง ณฐพรรณ เตียะเพชร บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ด.ต.หญิง ลัดดาวลัย์ ศรีกล่ินดี บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
จ.ส.ต. ธรีพงศ์ แกว้สีขาว บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
จ.ส.ต. พทิักษ์พงศ์ บัวคล่ี บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
จ.ส.ต. กติติ ฤทธิ์ชัยเจริญ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
จ.ส.ต. จรณชัย ยางทอง บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
จ.ส.ต. กติิวฒัน์ ป้านนาค บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
จ.ส.ต.หญิง ทชภทั ลียารัตน์ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ส.ต.อ. อภนิันท์ ขนัติวงษ์ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ส.ต.อ. สุพจน์ เป๊ะชาญ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ส.ต.อ. สมชาติ สมชาญ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ส.ต.อ.หญิง ปัทมา อดุม บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ส.ต.อ.หญิง สุกญัญา สุวรรณวชิิต บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ส.ต.อ.หญิง สุกญัญา ยพุาพนิท์ บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
ส.ต.อ.หญิง สุกญัญา โคตรเพชร บก.ตม.2 ฝ่ายพธิกีารเขา้เมืองฯ
พ.ต.อ. วฑูิรย์ เดโช บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
พ.ต.ท. อมรศักด์ิ แสงวรรณ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
พ.ต.ท. ปนัตถ์ มโนมัยวบิูลย์ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
พ.ต.ต. สาโรจน์ ติระกจิพาณิชย์ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.อ. ทศพร ต้นสุวรรณ์ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.อ. ณัฐนัย แขง็ธญักจิ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
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ร.ต.อ. สรศักด์ิ สิทธธิรีกลุ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.อ. ชัญญรัตน์ บัวทองจนัทร์ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
วา่ที ่ร.ต.ท. สิทธชิัย  ศุขโรจน์ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
วา่ที ่ร.ต.ท. กฤชก าภู ทองสมนึก บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. วชัระ เส็งทอง บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต.             ทศเมธ แกว้ขวญัขา้ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. เอกลักษณ์ ยอดเศรณี บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. ณัฏฐ์พรียช ช่างยนัต์ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. นิพนธ์ พทุธรักษา บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต.หญิง  กญัศิญา ทองช านาญ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. ปัณณวรรจ บุราณเดช บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. วชิชากร ยอดบุญเรือง บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
จ.ส.ต. วรีเชษฐ รัตนประยรู บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. สบาย กาญจนสุวรรณ์ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ บุตรศรี บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
จ.ส.ต. จกัรกริช การินตา บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
พ.ต.ต.         เทวกฤต มณีรัตน์ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.อ. สุรพงษ์ จนิตมานะสกลุ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.ท. อรรถพงษ์ ผลประเสริฐ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.ท. สมพร บัวหอม บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
วา่ที ่ร.ต.ท. วเิชียร ไวยบท บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
วา่ที ่ร.ต.ท. อดุมศักด์ิ ชัยภคัพร บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. ชินกร ประชาบุตร บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต.หญิง นฤมล จนัทร์เชื้อ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. พรีพล แยม้วงษ์ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต.หญิง   สุมาลี วฒันชัยเจริญ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. ธนาคม บรรเทากลุ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. ทัตต์มงคล วสุิทธวาณิช บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. สรชัช จนิดาเสถยีร บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. ภริูพงษ์ พรมศรี บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
จ.ส.ต. นัทที สืบใหม่ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ส.ต.อ.หญิง พชิญดาภรณ์ จงูาม บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. กติิพนัธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. ทศพร วงศ์บุญ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. อทิธพินัธ์ บุญอภยั บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. ยทุธนา ยามาแล บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
พ.ต.ต. พรต เศรษฐกร บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.อ. สมบัติ สินชัย บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.อ. ศิลา พทุธริะพพิรรณ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.อ. ณัฐกติต์ิ ปิน่ทองดี บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
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ร.ต.ท. อรุณฤกษ์ ค าวฒันา บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
วา่ที ่ร.ต.ต. อรัญญะ  ไทยโต บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.ต. ทรงพล ไชยวาริน บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.ต. ณัฎฐ์ชานนท์ ชัยสนิท บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. ดุสิต ชุมชอบ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. พสิษฐ์ พสิษฐ์วสาร บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. อดุม พลอยสัมฤทธิ์ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. อภชิาติ เกื้อเส้ง บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
จ.ส.ต. ธนเดช วริิยา บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. ยทุธนา เกษมสวสัด์ิ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ส.ต.อ. ศิราวฒิุ จาปาวงค์ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. อศัม์เดช ธญัญาพทิักษ์กลุ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. สมพงษ์ แกว้ภมูิแห่ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. อภนิัน สุนทร บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
จ.ส.ต. ปัณณธร อ าลอย บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
จ.ส.ต. ธชักร ควรประกอบกจิ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ส.ต.อ.หญิง ศิวรัตน์ ศิริพบิูลย์ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
จ.ส.ต. ยอดรัก รอดไพรี บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ส.ต.อ. จริยทุธ์ ฉนัท์มิตร บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
พ.ต.ท.               ไชยา วฒันา บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.อ.หญิง กลุนิดา ศุภสิทธกิลุชัย บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.ท.หญิง กลัยา สัมฤทธิ์วงศ์ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต.                อภชิิต วรรละศาสตร์ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.อ.หญิง รัฐกานต์ ทุนมาก บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.ต. สมชาย พฒิุชูชื่น บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. ธนจกัร ภฆูงั บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. วชิัย ท้าวทอง บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ด.ต. ธญัพสิิษฐ์ ใจปานน้ า บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
จ.ส.ต. สิทธศัิกด์ิ พยคัฆก์ลุ บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
จ.ส.ต. ฤาชัย บรรจง บก.ตม.2 กก.สส.ปป.
ร.ต.อ.หญิง วชัราภรณ์ ช านาญพดู บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง ปณิตา นาน้อย บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
วา่ที ่ร.ต.อ.หญิง ดวงจนัทร์ นันผาด บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง ภชิญาดา สวสัศรี บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท. วชิิต ศรีวมิล บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง เบญจลักษณ์ จนัทร์สวา่ง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ต.หญิง นันทิดา นิม่ประเสริฐ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง สายพนิ น้อยแสง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง ไพรินทร์ ค าปิน่แกว้ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง เพยีรพฒัน์ หวานเสร็จ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. จ ารัส ศรีนารอด บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
พ.ต.ท. ภวตั หอมจนัทร์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง วรียา บุญวรรณ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
วา่ที ่ร.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ยอดวงศ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. ชัยยโรจ ฉายาลักษณ์สกลุ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. อนันต์ บุญรอด บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง รัตนา บุญรอด บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. คมสันต์ จนัทร์ชนะ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต.หญิง ภสัสร ปะสัน บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง ยวุกาญจน์ วงศ์สุขสิน บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง เอื้อมพร  ยาสุ่ม บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ. ชัยมงคล  ศรีชนะ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท. จรูญศักด์ิ วงค์ขนัธ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง สุดฤทัย วยัวฒัน์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. กษิดิศ   เกดิกญุชร บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. อภชิาติ   เสียงสุวรรณ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. พนม วฒัโน บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. ปัณณวชิญ์ รังสีโชติพงศ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ. พฒัน์พงษ์ นนทวงค์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ. รัฐพล ชานันโท บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ. ณัฎฐพล ธรรมสุนทร บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง พจมาน   ศรีเมือง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง   ทิพวรรณ นิม่นวล บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง ชลิตา กองเปง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง สุธรีา ทองยอ้ย บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
พ.ต.ท. ณรงค์วทิย์ สุกหอม บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ. ธนวฒัน์ ศรีอรุณ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท. ศุภกจิ ค าหร่ิง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง วลิาวรรณ ประการแกว้ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท. วรีเดช วชิัยโย บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง ยพุา เกดิมาตร์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. วฒิุภทัร ใจวงัโลก บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. ปฏญิญา บุญเรือง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. ธนเดช ศรีสังข์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต.หญิง บัวขาว ลาดสลุง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง กนกวรรณ จนัทคล้อย บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง พชิาพทัธ์ วริโชติวชัรฐิติ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง ณัฐชปภา แสงสกลุ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง สุพตัรา ไชยฤทธิ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ. สมภพ อิ่มขาว บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
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ส.ต.ต.หญิง สิริภทัร ประเทพา บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง นงเยาว์ กจิทีพ่ึง่ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ. พรนารายณ์ แสงทอง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง สินีนาฎ ด้วงนี บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง ลัดดา กกกล่ิน บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. สุคนธ์ ภริมยเ์พญ็ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. สมพล ใจภกัดี บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. ธนะศักด์ิ เปาจนี บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. สราวฒิุ ประชุม บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง พนิดา เหมืองอุ่น บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง จริฐา บุญเยน็ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. ปิยะ ปูชะพนัธ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต.หญิง ปาณิสรา รักดี บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ. เสถยีรพงษ์ วงษ์พจนี บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ. สิโรเวฐณ์ ค านนท์คอม บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง ทิฆมัพร ชุมทอง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง อภญิญา เครือสาร บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ดวงอาทิตย์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
พ.ต.ท.หญิง ศรินทิพย์ มานะปรีชา บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ. เลิศศักด์ิ พนัธุ์สุวรรณกจิ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. กติติ สิมาพนัธ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง ปรารถนา สวสัด์ิแจง้ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง ทัณฑิมา มีทอง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. วชิิต หมืน่เทีย่ง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. นิยม สุนทราวงศ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. ยศฐพชัร์ ควรประกอบกจิ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. มณฑล พุม่จนัทร์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. นิรันดร์ อยู่เพช็ร บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง เรือนแกว้ เกดิอนันต์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ ศรีสังข์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
วา่ที ่ร.ต.ท. บุญเลิศ กิ่งโคกกรวด บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง ดารณี ศริวชัรินทร์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง ประภาพร สงขกลุ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง ศรีไพร บุญวฒันา บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต.หญิง หยกมณี สีลาดเลา บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.ต.หญิง สุนิษา ค าภรีะ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง จริาภรณ์ เพง็แกว้ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง นภา แผนสท้าน บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง นาตยา สุดแสวง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง สุภจัฉรี บุญปกครอง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
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ด.ต. อาณัติ พนัศรี บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ. พรีพงษ์ ทองยอ้ย บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ตอ.หญิง สุนิสา อาจคงหาญ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง ปุณณดา สุวรรณกฎู บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. ทองคิด ปางงาม บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. ประหยดั อารีรมย์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. อภรัิกษ์ ยอดป่วน บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง ภสัสร์ชญาภกัด์ิ สอนสุภาพ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. สุพจน์ ไตรสัตยกลุ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง อาภสัรา ฤกษ์สมพงษ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. สนอง ปอนสืบ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. ศุทธรีะ เลิศค า บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต.หญิง ผกามาศ อนิธยิา บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต.หญิง ธชักร บุญอนิทร์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง ชญาณ์นินท์ สุกแกว้ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ. ธเนศ ตาค า บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง สิริรัชต์ ไตรอกัษร บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท. กญัหา มาลาหอม บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง รจนา แกว้วรรณา บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง สุกญัญา ปูชะพนัธ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง สุนันท์ธชิา มานุชา บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. บุญชัย  กระจายทรัพยากร บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. ฉนัทกร คงเหลือง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. วทิยากร สาราจนัทร์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ. วรีะพงษ์ สุท าแปง บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน (ชะลอการส่งตัว)
ส.ต.อ. วชัรพงษ์ อปุธิ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง วมิลรัตน์ เพง็หอม บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง กาญจนาวดี ภสีูฤทธิ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง จรีนันท์ สองสีโย บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ต. เธยีรชัย หอมจนัทร์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง นภกัษ์ ด้วงเอยีด บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. ไพฑูรย์ ลัมยศ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต.หญิง นันท์นภสั ท้าวทา บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง ทัศรินทร์ แจง้ใบ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง พรลภสั ทองป้อง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง ธญัญารัตน์ รัตนพนัธ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง ภสัสร์ชญาภกัด์ิ สอนสุภาพ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง ดาวไสว อนันะ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง สุวดี แสงทอง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง จริดา ศิริมงคล บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
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ร.ต.อ.หญิง เนตรนภา บุญธปู บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง นภาลัย  นิลนวลอบุล บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
วา่ที ่ร.ต.อ. ฤชุภทัร หลาวทอง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง ณิชาภทัร พงษ์ภกัดี บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง รัตติกาล สมกาล บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง อาภสัรา ฤกษ์สมพงษ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. ณัฐพล พลพทิักษ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง ดวงแกว้ พุม่โพธิ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง ปิยะรัตน์ ภูท่อง บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
พ.ต.ท.หญิง ญาณิภทัร์  อบุลจนิดา บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง ภทัรฤดี วงัสะจนัทานนท์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง นฤมล กาญจนจนิดาพล บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง ประทานพร ชูกล่ิน บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง นวยิา ยมนา บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง สุจรีา เกดิโต บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ. กริณ จติตวสุิทธกิลุ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท. ยศสรัล เสมา บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง เบญจวรรณ เสริฐสอน บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. วสูิตร ลือชา บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
พ.ต.ท.หญิง รัสรินทร์ พงศ์เพยีรงาม บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
พ.ต.ท.หญิง จารุกร อิ่มเอบิ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง วราภรณ์ ขวญัศรี บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท. พทิักษ์ บูรณะเทศ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท. สุภร นิวาสเวช บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. กรณ์ธนัฐ กติุการ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง หรัิญญา พรหมดี บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง สุนิสา กนัท์ปัญญา บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ. ฐิติกร ชูรัตน์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
พ.ต.ท. คมสันต์ ร่วมสนิท บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
พ.ต.ท. ชาตรี ชูแกว้ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง กณัชพร สมนึก บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ.หญิง เยาวลักษณ์ มาประสพ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.อ. พรสุวรรณ หงษ์สุวรรณ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท. รุ่งเรือง รวมสุข บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท.หญิง ฐานิกา เหมพนัธ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ร.ต.ท. ทศพล อาจคุ้ม บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. จริเดช ค้วนเครือ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. วชัรชัย พามา บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. พงศ์พเิชษฐ์ ศุภจอมชัย บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต.หญิง สุภทัราวดี หุน่เจริญชัย บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
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ด.ต.หญิง กนัตพร พฒันจนัทร์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. สัญญา ชัยยาภวิฒัน์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. พชิิต เชนพนู บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ด.ต. นรภทัร สารีวงษ์ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. นรากร รัตนประทีป บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. ประวทิย์ แร่ลี บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. เอกชัย หนูกาฬ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. อนันต์ชัย อคัพนิ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. ทรงศิล ทวยหมืน่ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
จ.ส.ต. ภควตั เหริเมฆ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง ทิพวลัย์ ไผ่นิคม บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ. ชวนันท์ เอื้อสุรัตนชัย บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง ภทัรารัตน์ ปัญญา บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
ส.ต.อ.หญิง อจัฉราพร ทรัพยเ์จริญ บก.ตม.๒ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ 
พ.ต.ท. ณัฐวฒิุ ตะมะพฒุ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ร.ต.อ. คันธวฒัน์ วงัตา บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ร.ต.อ.หญิง วรรณิดา วงศ์ชัย บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ลานนา กนัทะรันต์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ร.ต.ท. เทอดไทยศ์ แกว้มณี บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ร.ต.ห.หญิง กญัญ์ณณัชญ์ กติติวรพฒัน์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ชม.เชียงใหม่
ร.ต.ท.หญิง จดิาภา มโนสมุทร์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ร.ต.ท.หญิง ชามา ปัญญา บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ร.ต.ท.หญิง รัตนา บานเยน็ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ร.ต.ท.หญิง ระเบียบ แสงสุวรรณ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ร.ต.ท.หญิง สิริกร หารกา บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ร.ต.ต. จ านงค์ ศรีนวลฟตู๊ะ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ด.ต. กลุชาติ เหล่านารายณ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ด.ต. กฤตภาส เดชภากรณ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ด.ต. ชูเกยีรติ วงศ์จกัร บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ด.ต. ณัฐพงษ์ เสนาพงษ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ด.ต. พรชัย สุกนัทา บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ด.ต. วรวทิย์ เมืองวงศ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ด.ต. วรีวชั ไชยค า บก.ตม.2 ด่าน ตม.ขาเขา้ ตม.ทสภ.ฯ
ด.ต. เสถยีร จิ๋วแกว้ บก.ตมด ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ด.ต. เอกสิทธิ์ โนรักษ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ด.ต.หญิง กลุรัศมิ์ สีธิ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ด.ต.หญิง ภสัสร เกยีรติยศไกรลาศ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ด.ต.หญิง ศศินา นารถจตุัรัส บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ด.ต.หญิง สายรัตน์ เกตานนท์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ด.ต.หญิง จฬุาลักษณ์ บุนนาค บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
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จ.ส.ต. เจษฎา ศรีวชิัย บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
จ.ส.ต. ธรีพนัธ์ ศิริค าน้อย บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
จ.ส.ต. ธรีพฒัน์ แกว้ธดิา บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
จ.ส.ต. ศราวธุ ทิพยเ์นตร บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ส.ต.อ.หญิง ชุลีวนั ซางสุภาพ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ส.ต.อ.หญิง ปิยะภรณ์ เลิศทอง บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ส.ต.อ.หญิง แพรวนภา สุดใจ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ส.ต.อ.หญิง วภิาวดี เสนสัก บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ส.ต.อ.หญิง สุหมิหรา สูงดี บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
ส.ต.อ.หญิง รัตนา วงศ์ขติัย์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่
พ.ต.ท. อนันต์ ไทรงาม บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
พ.ต.ท. สุพจน์ ชาวศรีทอง บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
พ.ต.ท. จรูญ ป้อมกฤษณ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
พ.ต.ท. สาธติ สุตันทวงษ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
พ.ต.ท.หญิง วรรณี ทรงชัยสงวน บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
พ.ต.ท.หญิง ชลิดา แสงจนัทร์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
พ.ต.ต.หญิง อนัญญา ธปูสมุทร บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
พ.ต.ต.หญิง ดุสิตกร พนัธุ์แสงจติต์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
พ.ต.ต.หญิง โชติกา สุวรรณโชติ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.อ. ประสิทธิ์ นวนมุสิก บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.อ. พนาไพร ใจผาวงั บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.อ. สมศักด์ิ บุตรแกว้ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.อ. คะนอง ทองพลับ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.อ. พรอนันต์ เกื้อสกลุ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.อ. เอกชัย โพธิ์สวา่ง บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.อ. สังกาศ ศรีแกว้ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.อ. ศวชั โชติรณพสั บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.อ. ยอดชาย พพิธิสุนทรศานต์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.อ. อศัวนิ ใจมัน่ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. จริวฒัน์ โชติวรรณวฒัน์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. สายญัห์ จนัทรัตน์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. สราวธุ เครือชารี บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. สมเกยีรติ พรมจนัทร์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. สนธยา จนัทมุณี บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. สิริวฒัก์ พลยศกลุพงศ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. ครองเกยีรติ วงัสา บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. สรายทุธ พลิามา บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. ณพล พาหอม บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. บุญวฒัน์ คงดี บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. ชยณัฐ คงสกลุ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
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ร.ต.ท. ศรายทุธ ด าแป้น บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. คะนองนึก ช่วยสุรินทร์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. อาทิตย์ ศิลาเพชร บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. อนุศิษย์ เนตรถนอมศักด์ิ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. วโิรจน์ บุญกาญจณา บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. ประภาส ศรีสวสัด์ิ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. สิทธชิัย ข าสุข บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. สมพร ชอบกล้า บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. สมยศ อุ่มอยู่ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. อทุัย สงจนัทร์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. สมพงษ์ รักสถาน บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. แมน โฉมอภุยั บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. วชิร ชยธวชั บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. ดนัยณัฐ บุญคุ้ม บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. ประยทุธ กติติพบิูลย์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. เฉลิมโชค สภาพนัธ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท. ชาตรี เครือเถา บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง ธนัยารักษ์ ศรีวโิรจน์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง ธดิารัตน์ สุทัศน์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง ทองทิพวรรณ สวสัดิกลู บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง ธนัทิยา บุญมณี บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง เรณู ไทยเกื้อ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง กญัญาณัฐ หนูรักษ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง สมสวย ไตรรัตน์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง ปราณี น้อยหลุบเหลา บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง มัญทนา เลิศภธูร บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง วาสนา หนูค าสวน บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ต. อ านาจ นันท์สูงเนิน บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ต. ภชูิสส์ วนิัยดี บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ กวัถิ้ว บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. ทรงกลด สามัญทอง บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. บุญ ธบิดี บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. ชาญทวี โตมร บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. สุทธพิร สุทธชิ่วย บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. เสน่ห์ ขวดแกว้ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. ชัยชนะ ท่วงที บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. วชิิต ทินสุวรรณ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. สมคิด ยารังษ๊ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. สนิท เหลาะเหม บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. มนูญ นาคคง บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
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ด.ต. อดันัน สอเฮาะ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. ราเมฆ อดุยอด บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. เฉลิมเดช ปิยะญาติ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ชาตวทิยา บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. อสิมาแอน พลลิพงั บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. จริกร หลีหาด บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. ประชบ ศักด์ิศรี บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. สภาพร สุวรรณมณี บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. มูฮ าหมัดอลัวี ตาเฮ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. สุนทร ณ ตะกั่วทุง่ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. โสภณ ชูเมือง บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. กจิติ คล้ายส าเนียง บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. สราวธุ ผุดเพชรแกว้ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. อรุณ พรหมทอง บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. โชคดี ปานจนัทร์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. ประชา ช่วยเต้า บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. ยศกร สวสัดี บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. จ านง มุณีรัตน์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. สันทัด เนียมสุวรรณ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. ประสงค์ เดชมังกร บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. เฉลิม ราหนิ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. มะยโูซะ กาซอ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. ณรงค์ หมัดเต๊ะ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. สัญญา สุขนุย้ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. พริิยะ ทองประสิทธิ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. สุวทิย์ ชูช่วย บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. ประทีป สุทธนินท์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. ชนะกฤติ ชิดเชี่ยว บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต. ศุภชัย ปิน่แกว้ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต.หญิง ศุภลักษณ์ นิยม บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต.หญิง ชนิตา กาญจนอดุม บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ด.ต.หญิง ธนิตรา ไชยพงศ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. สุปชัย อลัมาตร บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. อายาดี มานะธรีกลุ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. รัฐกร จนัทรัตน์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. ทรงวฒิุ ทองเทพ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. ปฏวิตัร ชัยพมิพพ์า บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. ดลกอ่นี ลาโหยด บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. นาสะอี ดาโอะ๊ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. ซายตีู สะมะลอ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
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จ.ส.ต. รูสลัน แวยนูุ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. อนุวติั สาเล็ง บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. อดินัน ดาเกง็ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. นูรุดดีน หมัดหมาน บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. สุวนิัย บุญละเอยีด บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. พรีพงษ์ ศรีบูรธรรม บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. อคัรพงษ์ หนูเกื้อ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. ภานุมาตร์ จลุมุล บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. เดชา เสนบุญ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. อบัดุลฮาดี โจทยสั์น บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. คมสัน ทองรักจนัทร์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. เอกบุตร มะ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. สมชาย มูดอ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. อดุลย์ ฮามิ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. วชัรินทร์ วงัภกัดี บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. อนุภาพ จนัทร์ขาว บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. ประเสริฐ มานีอาเล็ม บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต.หญิง ฐิตินันท์ จนัจติจริงใจ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต.หญิง พรรณภา บัวเพชร บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ. ซอลาฮุดดีน สารง บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ. ธนกฤต สังขแ์กว้ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ. อนุพงษ์ นาคมุกสิก บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ. พรชัย จมูิ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ. สุประวติั สุนทร บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ. สุนิธิ เขยีวเสน บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ. อาซีดร์ ไสน บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ. สุเชาว์ ช่วยขาว บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ. ยทุธพงษ์ เรืองฤทธิ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ. วสุธา ยอแซฟ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ จนัทร์หอม บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ. ศักริน การามา บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ. เอกชัย เทือกสุบรรณ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ.หญิง จริยาวดี จนัทร์แกว้ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ.หญิง ทัสมา ทองสุทธิ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ.หญิง นงนภสั ข าประเสริฐ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ส.ต.อ.หญิง ปรารถนา ผ่องอ าพนัธ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
จ.ส.ต. มูหมัดรอมือรี แบเลาะ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
ร.ต.อ.หญิง สุภารัตน์ จนิดาวฒันพงษ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่
ร.ต.ท.หญิง สุมาวดี เจยีรเจริญ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่
ด.ต.หญิง ชิตศุภางค์ พฒันกจิ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่
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ด.ต. ประเสริฐ ฤทธวิงศ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่
ด.ต.หญิง สุดจติร์ ธรรมเดช บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. อภสิิทธิ์ สิทธพินัธ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่
จ.ส.ต.หญิง สุรางค์รัตน์ ปิน่ทอง บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่
จ.ส.ต.หญิง รัสรินทร์ ธราพงษ์พทิักษ์ บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่
ส.ต.อ.หญิง รักษ์ธกิาร แสงข า บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่
ส.ต.อ.หญิง จ าปา ทองหยู บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่
ส.ต.อ.หญิง จนิตยา ไชยสงคราม บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่
ส.ต.อ.หญิง นิตยา เสาวนิตย์ ตม.3 ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่
ร.ต.ต.หญิง ธมนวรรณ มณี บก.ตม.2 ด่าน ตม.ทอ.ภเูกต็
พล.ต.ต. ธ ารงค์ แสงวฒันกลุ บก.ตม.3 บก.ตม.3
พ.ต.อ. พชิญา บุญขจร บก.ตม.3 บก.ตม.3
พ.ต.อ. อาณัติ ภมุรินทร์ บก.ตม.3 บก.ตม.3
พ.ต.อ. ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ บก.ตม.3 บก.ตม.3
พ.ต.อ. ภคัพงศ์ สายอบุล บก.ตม.3 ฝอ.บก.ตม.3
ร.ต.ท.หญิง วลิาวลัย์ ภกัศรีวงษ์ บก.ตม.3 ฝอ.บก.ตม.3
ร.ต.ท. ไวพจน์ สุวรรณมุข บก.ตม.3 ฝอ.บก.ตม.3
ด.ต. เดชา อคัคละ บก.ตม.3 ฝอ.บก.ตม.3
ส.ต.อ.หญิง อนัธกิา ไทยพบิูลย์ บก.ตม.3 ฝอ.บก.ตม.3
พ.ต.ท. นคร         เส็งทอง บก.ตม.3 กก.บคด.บก.ตม.3
ร.ต.อ. อดุม          ตันเจริญ บก.ตม.3 กก.บคด.บก.ตม.3
ร.ต.อ. ไพฑูรย์ วงษ์ศรี บก.ตม.3 กก.บคด.บก.ตม.3
ร.ต.ท. ปิยพนัธุ์     สุวรรณโรจน์ บก.ตม.3 กก.บคด.บก.ตม.3
ด.ต. สุรสิทธิ์      ผลจนัทร์ บก.ตม.3 กก.บคด.บก.ตม.3
ด.ต. พงศ์ปณต รอดกลุ บก.ตม.3 กก.บคด.บก.ตม.3
ด.ต. อธพิฒัน์      สินโพธิ์ บก.ตม.3 กก.บคด.บก.ตม.3
ส.ต.อ. เอกสิทธิ์    จนัทะอุ่มเม้า บก.ตม.3 กก.บคด.บก.ตม.3
ด.ต. ธรีพร วชัรวรพนัธเ์กษ บก.ตม.3 กก.บคด.บก.ตม.3
ด.ต. พรีะศักด์ิ ยิ้มไพบูลย์ บก.ตม.3 กก.บคด.บก.ตม.3
พ.ต.อ. วรียศ การุณยธร บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.ท. อาทร วงศ์ใจเกื้อ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.ท. จริชาติ ร่มสายหยดุ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.ท. สุชาติ เพญ็ภู่ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.ท. สุชาติ แสงนิล บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ตรีแดงน้อย บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.อ. สุทิน ซ้อนรัมย์ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.อ. ณิชสิทธิ์ วงษ์สวรรค์ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.อ. พศุิทธิ์ สุวรรณภาษิต บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.อ.หญิง ช่อเพชร ศรีสมบูรณ์ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.อ.หญิง วาสนา ทรงภกัดีกลุ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
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ร.ต.อ.หญิง จารุวรรณ ซ่อนกล่ิน บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.อ.หญิง นัชชา สินธลืุอนาม บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.อ.หญิง อจัฉราพรรณ จนัทคัต บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. สุรพล ชูช่าง บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. รัฐฐชัย ป้องสวย บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. แมน สังขไ์ทย บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ประจญ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท.หญิง สุวรรณี ชาวสวนงาม บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท.หญิง ศรีทอง เหง่าทอง บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท.หญิง สายชล สังฆะภมูิ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ จนัทร์เพญ็ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. สาโรจน์ ปรีชาศิลป์ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. วรีะ ปัญญาหอม บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. ทรงภมูิ ยิ่งเจริญ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. สมหมาย มีประเสริฐ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ต. เสรี สงวนสัตย์ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ต. นเรศ ไสยวฒิุ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ต. มาโนช แกว้พฤกษ์ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. วโิรจน์ สุวรรณประเสริฐ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. จ านงค์ กลมทุกส่ิง บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. นัฑณ์พงค์  วงค์ทองดี บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. วนิัย ศรีลา บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. อริยวฒัน์ คุณานุวฒัน์ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ชาญสิทธิ์ ไชยรักษ์ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. สันติ พงษ์สุวรรณ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ธนะพฒัน์ วจิติรสระน้อย บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. จรูญ ใจสะอาด บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ประทีป ค าไพเราะ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ยงยทุธ พดุเอยีด บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. เล็ก ศรีพรหม บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. บรรจบ พวงพี่ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ไพรัตน์ จงเจริญ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ระวโีรจน์ หงษ์อาราม บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. มงคล เล็งกลาง บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ชาญชัย ยอดด าเนิน บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. จริะวฒัน์ กาญจนราช บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. มนัส ศรีขุ่ยออ็ด บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. วรีะ กิ่งแกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. เกรียงศักด์ิ วอ่งจริงไว บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. สมชาย กมิพทิักษ์ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุธี กตัฐะ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต.หญิง ยพุาพรรณ บูรณะสัมฤทธิ์ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต.หญิง สุชานันท์ โสประภา บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
ด.ต.หญิง พมิพป์วณ์ี ค้าเจริญ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
จ.ส.ต. ชวภณ ศรีจนัทร์ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
จ.ส.ต. ชาญชัย จนัทะโสม บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
จ.ส.ต. อนันท์ สาไชยนัต์ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
จ.ส.ต. ฐาปกรณ์ โสพรหม บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
จ.ส.ต. พงศ์เทพ จรกล่ิน บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
จ.ส.ต.หญิง ณภทัร์ ก าจรกติติคุณ บก.ตม.3 ตม.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ. ประพนัธศั์กด์ิ ประสานสุข บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
พ.ต.ท. รัชทพงศ์ เต้ียสุด บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
พ.ต.ท. นครัฐ ปริปุณนานนท์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
พ.ต.ท.หญิง องัคณา เมืองแสน บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
พ.ต.ท. สาโรช จติต์สงวน บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.อ. เพทาย พานแกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.อ.หญิง ภญิญาพชัญ์ ฤทธิ์เดช บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.อ. นันทวฒิุ อภบิาลศรี บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.อ.หญิง สุวมิล เอยีดจุ้ย บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.อ. รณกฤต ชาญวชิัย บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.อ.หญิง ชนิดา ขวญัสุวรรณ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.อ. ธนดิท เถื่อนช านาญ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.อ. นรบดี นิดรกลู บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.อ. สหชาติ บัวเทีย่ง บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.อ.หญิง มณีพร บุญเล้ียง บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.อ.หญิง ศมาพร ฉตัรสกลุพนิต บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.อ. ปิยะพงษ์ รักษา บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. นรินทร์ จมูแพง บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท.หญิง รติกร กอ้นค า บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท.หญิง ศรินรัตน์ รุจธินินศักด์ิ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. ชิตพล ค าหร่ิง บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. วรีะชัย ถิ่นกมุท บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. บุญยิ่ง สัมมาเพช็ร์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จติต์ชื้น บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. สรจติต์ นาซี บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. ธวชั รวยพงษ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. ณัฐชัย อู่สุวรรณ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. ทองค า สกลุหอม บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. ธรีพล มานะวรพงศ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ต. ประเสริฐ ชัยวงศ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. วรีะพล จรัสศรี บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ต. ธรีะ เกษมราษฎร์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ต. ธงชัย ชินวงษ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ต. เสน่ห์ เหลืองถาวร บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ต. มนัส เมฆาวณิชย์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ร.ต.ต. ประยรู เผ่ือนเอื่ยม บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
วา่ที ่ร.ต.ต. ศราวธุ นิยมไทย บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
วา่ที ่ร.ต.ต. เบ็ญจรงค์ จติตเกษม บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
วา่ที ่ร.ต.ต. มนต์ชัย ใจกศุล บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. สมศักด์ิ ปุริสังข์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. นิกร บุญเรือง บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. สุทธพิร อนิโต บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. จกัรกริช กจิมีเกยีรติดี บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. สุทาพร ฤทธไิทยสงค์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. สุรศักด์ิ ศักดี บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. ณรงค์ เหล่าสิงห์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. วศิิษฏ์ แสงแดง บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. ชาญชัย ชัยจนิดา บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. ชาตรี มณีศรี บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. ผะอบ อนุเคราะห์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. อดุม คงอภยั บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. สถาพร รัตนสุวรรณสิริ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. ธรีะนันท์ เรือนแกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. ประเชิญ นิยม บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. เจษฎาบดินทร์ ปินทา บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. พษิณุ ชัยอนงค์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. วศิรุต สีนวล บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง ณัชชา เมฆจนัทร์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง เบญจมาศ ศรีนิรัตน์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง ปนัดดา จ านงค์ผล บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง รจนา บัวนัง บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง กญักร แกว้กล่ า บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง จริยา บุญญานุสนธ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง ชณิศกาญ อทิธวิฒันะ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง อติญา แกว้สาร บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง ภชัพมิพ์ ภาภรพนูพพิฒัน์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง ศศิณัฎฐ์ มีสมบูรณ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง ภคัชุดา ส้ินภยั บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. ภคัจริโชติ สมหน่อ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. กอบชัย มุขโต บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ.หญิง สายสุนีย์ เพิม่ธนานันท์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง อไุรวรรณ มาปะโท บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. จรีศักด์ิ ธรรมมามนต์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต. จริชัยยชญ์ ศรีดวงแกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง นาตยา ปล่ังดี บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
จ.ส.ต.หญิง ร าไพ งามเกษมสุข บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
จ.ส.ต. เทพนิมิตร  จนัทราสินธุ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
จ.ส.ต. ชนาวนิ นาคสิงห์ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ส.ต.อ. เอกสิทธิ์ ถวลิแกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ส.ต.อ.หญิง พมิพร สังวเิศษ บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
ส.ต.อ.หญิง ลดาวรรณ วงศ์เส็ง บก.ตม.3 ตม.จว.ชลบุรี
พ.ต.อ. ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
พ.ต.ท.หญิง สาริยา น้อยษา บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
พ.ต.ท.หญิง ธญัจริา ล้ิมทองเจริญ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
พ.ต.ท.หญิง ชวนันท์ สุวรรณบาตร์ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
พ.ต.ต. ส ารวย สมาน บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.อ.หญิง โชติมา หรัิญ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.อ.หญิง อษุณีย์ เชียงของ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.อ.หญิง ตฤษณา พรมมา บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.อ.หญิง รัชนี เฉดิฉาย บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.อ.หญิง อมัพา โพธพิงศ์ไพบูลย์ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.อ.หญิง ณัฐนันท์ เทพอารักษ์กลุ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.อ.หญิง วรรณภา พพิฒันสุคนธ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.ท.หญิง จ าเนียร เมืองแป้น บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.ท. สาธติ อรุณววิรรธน์ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.ท. ฐิติเดช สีเหมือน บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.ท. พลัลภ เทียนทองค า บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.ท. สมชาย ครุปิติ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.ท. เผ่าพงษ์ เยน็ส าราญ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.ต. ขวญัชัย โกศลวฒันกลุ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.ต. จรีพงษ์ จติมาภยั บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ ข าแสง บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.ต. อทิธพิล พจนา บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.ต.หญิง สุภาพร ศรีสันต์ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ร.ต.ต. สิริภชักรณ์ ดวงค า บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ด.ต. บรรจง ดวงแกว้งาม บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ด.ต. ชัยวฒัน์ สินสกลุ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ด.ต. จรัญ มงคล บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ด.ต. วรีะวฒัน์ อปุระถา บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ด.ต. โสภณ ศรีราจนัทร์ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. นัทฐิ สงวนแซ่ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ด.ต.หญิง ณฐอร ราชแกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ด.ต. ประสิทธิ์ แสงจนัทร์ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ด.ต. จริภทัร นามธริาช บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ด.ต.หญิง วริตา ภริมยเ์นตร บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
ด.ต. อเุทน พานแกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.ระยอง
พ.ต.อ. วนัชนะ บวรบุญ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.ท. พนมไพร จกัรภาส บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.ท.หญิง เพญ็สิรี พนัธะจนิาธชั บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.ท.หญิง นิภา ชื่นจติร บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.ท. พดัธงทิว ดามาพงศ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.อ. สุภาพ สีนาค บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.อ. ฉลอง บุญร่วม บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.อ.หญิง ณัฐนันท์ เจริญแกว้พนัสี บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.อ.หญิง วริิยงั สุวรรณชาตรี บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.อ.หญิง ปิยะวรรณ ม่วงนวล บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.อ.หญิง รินลภสั ละอองพราว บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.อ.หญิง ธญัชนก รมยานนท์ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.อ.หญิง เสาวนีย์ หวงัสุวโิรจน์ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.อ. ประสิทธิ์ สุขแกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ท.หญิง ณิรารัชย์ สุขใย บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ท. อนุรักษ์ ชินบุตร บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ต. อทิธพิล พจนา บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ต.หญิง ปานใจ ขาวปลอด บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต. ธวชัชัย ชาญยทุธนา บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต. ทูล สมปา บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต. สมโภชน์ บุญเส็ง บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต.หญิง เกณิกา ไชยอดุม บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต. วชัรินทร์ เพง็กลาง บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต.หญิง ฉนัทนา พลายงาม บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต.หญิง ธนิชฌา บูรณะสัมฤทธิ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต.หญิง ภคัภร เทียนไทย บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต. ทีมากร อนิทร์สร บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต. ปราโมทย์ แจม่นุราช บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต. วฒิุพงศ์ วชิิตะกลุ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต. พหล ต้ังสุข บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต.หญิง อทุุมพร ปัดภยั บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต.หญิง ดาราพร คังคายะ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต.หญิง วรรทณี มาศโอสถ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ด.ต.หญิง นวลอนงค์ ใจสมัคร บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.หญิง ญาธดิา รักษ์ขวญัผดุง บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
จ.ส.ต. กติติเดช รัชมงคลกลุ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ส.ต.อ. อธพิงษ์ คงชาตรี บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
ส.ต.อ. อคัรนันท์ พทิักษ์สาลี บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.อ. ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ท.หญิง สุมาลี พุม่สุข บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ท. ระพพีฒัน์ อตุสาหะ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ท. ณัฐพนัธ์ เศรษฐบุตร บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ท. ชัยพร เฮงจติตระกลู บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
วา่ที ่พ.ต.ต.หญิง สุทธกานต์ นาคะเสถยีร บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.อ. นิวฒัน์ เลิศกรประดิษฐ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.อ. กฤษณ กล่ินขจร บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.อ. ธงค์               โตอนันต์ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.อ. คทายทุธ พึง่เดช บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.อ. ธนบดี วรุิณศักด์ิ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.อ. อเุทน พรมมา บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.อ.หญิง อไุรวรรณ วรธงไชย บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท.หญิง กานต์พชิชา แกว้ผัด บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท.หญิง ศุภตัตรา เดชมาลา บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท.  ศุภโชค ภาสังขก์รม บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. สุพจน์             การุณวงศ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. วรพล จนัส าราญ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. สมพงษ์ พฒัน์จนัทร์ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. สมชาย ค าสวสัด์ิวงศ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. จรูญ อ่ าทอง บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ต. ศิริมงคล สุดท้าย บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ต. ไพศาล ธนะโสธร บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ต. สมคิด เชิดพนัธุ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ต. สมสนิท ปทุมชาติพฒัน์ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
วา่ที ่ร.ต.ต. ชรินทร์ เอี่ยมสอาด บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ปริศนา เทียนเสม บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง อษุณีย์ นิลโสภา บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ด.ต.หญิง กรรณิการ์ จารุภกัด์ิ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ด.ต.หญิง ศริลญา ถนอมกลุบุตร บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. มนต์ตรี เลิศสุภาผล บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. อ านวย นิลกรรณ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ด.ต.       เศรีพศิิษฐ์ ชัยประดิษฐ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ด.ต.หญิง อษุา โอฬารภกัดี บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ด.ต.หญิง  ภนิันท์พร  ดิษฐเจริญ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ด.ต.หญิง นทษมน เจริญรัตน์ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
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ด.ต. ไตรพฒัน์ ไตรนิธพิงศ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
ด.ต.หญิง กสุุมา วรานิชสกลุ บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
จ.ส.ต.หญิง นภทัร ปรุงทองดี บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
จ.ส.ต. สยมุพร ฤาชัย บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
จ.ส.ต. เทพลักษ์ จนัท า บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
จ.ส.ต. ศุภโชค แม้ไพบูลยสุ์ข บก.ตม.3 ตม.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ท. เบญจพล รอดสวาสด์ิ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
พ.ต.ท. ญาณกว ี ประวติัภกัดี บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
พ.ต.ท. นที ทองสุกแกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
พ.ต.ท. เรืองเดช ธรรมนันท์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
พ.ต.ท.หญิง ธดิารัตน์ ช่วยสงค์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.อ. รัฐกติต์ิ ศรีนิธธิรีโชติ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.อ. บัณฑิต พรมพล บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.อ. สารนารถ บุญวรรณ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.อ. อทิธกิร อฐันาค บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.อ.หญิง สุภลักษณ์ ศรีโสมาศ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.อ.หญิง เปรมฤดี ใหญ่มีศักด์ิ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.อ.หญิง พชัชา จติต์ไพบูลย บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.อ.หญิง โฉมยงค์ บุญวเิศษ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.อ.หญิง ปริยพชัร์ พทิักษ์กลุ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.อ.หญิง ญาดา จนัทคนธุ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท.หญิง ธนัยารัศม์ เกดิสุขนิรันดร์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท.หญิง จณิณรัตน์ พฒัน์ศิรกติติ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท.หญิง พมิพร์วภิา  ขติัยะนนท์  บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท.หญิง สุกญัญา อึ่งชื่น บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท.หญิง กลัยา ชัยประภา บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. ธวชัชัย มาติวงค์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. ภมูิสิษฐ์ สุขยอดเจริญ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. รภสัสิทธิ์  หลักทรัพย ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. ฉตัรชัย ผลาหาร บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ประเสริฐศักด์ิ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. สันติ ชลินทรวฒัน์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. สมชาย รัตนภูเ่พช็ร บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. สุรพล รอดโพธิ์ทอง บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. พเิชษฐ ภษูณโภไคย บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. คมสัน แสงประเสริฐ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. สนอง ค ามา บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. วนัชัย พรหมมณี บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. ธงชัย กล่ินแกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. กวนีัย ไอยรัตน์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
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ร.ต.ท. อดุลย ์ เทพยสุวรรณ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. ชุมภณ ขจดัอยติุธรรม บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. สาธติ  อนิทรัตน์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. สง่า ประไพพงษ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. สถติย ์ ดอนนอก บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. สวรรค์ บุญวงค์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. อนุกลู รัตโนดม บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ต. ด าหริ นาวลัย์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ต. ชัยศิษฎ์ ศรเจริญ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ต. สมเกยีรติ วงษ์ไชยแยม้ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ต. ชายชนก อ าพนัแสง บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ต. สุขมุ เพยีงตา บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ต. สุมิตร  ส าราญ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ต. อภสิิทธิ์  แกน่จนัทร์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ต. สุริยะ  ค ายิ่งยง บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ต. นพดล  วฒิุทรัพย์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ร.ต.ต.หญิง กนกรักษ์ ต้นโลห ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. ไพรัตน์ แยม้พรายวงศ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. ภมูิภาส อนิทนะ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. จริะสวสัด์ิ ประเสริฐ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. กฤษดา คุ้มภยั บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. ประสาร บุญโย บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. สุรภมูิ กองไพรวลัย ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. กจิติชัยธนา  ทองถาวร บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. ศักรินทร์ สุโกสิ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. เกรียงศักด์ิ จรามร บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. โสฬส  วไิลจติต์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. ธนู บุญธรรม บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. ชาคริต พรายแกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. เริงชัย มาสม บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. วนิัย  สายทอง บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. ภวูดิท ปอสระเกตุ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. อริยพล จลุจ าเริญทรัพย์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. วชิิต ทองอนิทร์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต. ธรีะ สุชีวะ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต.หญิง เยาวเรศ   สุขนิรันดร์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต.หญิง จดิาภา ดิษสุธรรมกลุ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต.หญิง สุมาลี แยม้สอิ้ง บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต.หญิง พชัรี คิม บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต.หญิง ณัฐสินี  ยี่ทอง บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
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ด.ต.หญิง รุจกิานต์ ปิยะพทิักษ์สกลุ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต.หญิง สาริศา สฤษฎว์รีดา บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ด.ต.หญิง ศศิร์รัช ธนาวสิิฐผล บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
จ.ส.ต. เจนณรงค์ สาวเสม บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
จ.ส.ต. เสกสรร วฒิุอมรสวสัด์ิ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
จ.ส.ต. อนุตร สุขคุ้ม บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
จ.ส.ต. อาทิตย ์ กลอนครบุรี บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
จ.ส.ต. อรรณพ อปุถมัภ ์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ส.ต.อ. นพดล  สองวงค์ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
ส.ต.อ. อานนท์ กล่ินแกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.สระแกว้
พ.ต.อ. คธาธร ค าเทีย่ง บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
พ.ต.ท. วรีวตั เครือสมบัติ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
พ.ต.ท. สมพล กาญจนา บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
พ.ต.ท.หญิง สุภาพ ศรีสุข บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
พ.ต.ต. เอกฤทธิ์ พหลเวชช์ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.อ. เดรินิว มิง่เมือง บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.อ. สุทธพิร มิง่ขวญั บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.อ.หญิง นริศรา นามธง บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.อ.หญิง องัศุศรณ์ เชาวเลิศ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. ธเนศ จนุทการ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. อชิตะ บรรเทิงจติร บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. เนตรมงคล น้อยแท้ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. ศราวฒิุ ชูบางบ่อ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ พวงบานชื่น บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. จเร ออ่นส าลี บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. สันตติ จนัทวะฤทธิ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ทวทิย์ ทิพยแ์สง บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. โสภณ แต้มฤทธิ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ชัยธร มหาสังข์ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. อาณัติ ปิน่แกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. วาที บุญอนิทร์ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ศราวธุ ใจดี บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. สุเมธี พรหมอทุัย บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ธรีพฒัน์ เรืองเขตร์ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ทนิน นาครักษ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ศุภกฤษ อนิทรเทศ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ยงยทุธ อนิทยงุ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต.หญิง สาวติรี ศรีศรยทุธ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต.หญิง สุภวรรณ ศรีสุวรรณ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
จ.ส.ต. ราชศักด์ิ พมิพา บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. สมพงษ์ กองวงศ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ประจวบคีรีขนัธ์
พ.ต.ท. เฉลิมชนม์ แหลมทอง บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
พ.ต.ท. ปิยบุตร เพชรกอ้น บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
พ.ต.ต.หญิง ธรรม์มยรุา สุรัติสุพพตั บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ร.ต.อ. วโิรจน์ ล้ีกลุ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ร.ต.อ. สุชาติ จติตสินนวา บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ร.ต.อ. จริเดช พฒิุนาทพฒัน์ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ร.ต.อ. อดุร ชาวแขก บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ร.ต.อ. มานิดา วสุิทธพิฒัน์ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ร.ต.อ. สมชัย ท่อแกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ร.ต.อ. น าชัย ล้วนปิยะกลุ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ร.ต.ท. อาทิตย์ สายภทัรานุสรณ์ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ร.ต.ท. สัญญา ขาวละออ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ร.ต.ท. สมศักด์ิ แพสุพฒัน์ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ร.ต.ท. เมธี สาลีสาย บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ร.ต.ต.หญิง ระเบียบ เยน็ทรวง บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ร.ต.ต. หฤษฎ์ สุดขยนั บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ร.ต.ต. ระลึก เพชรสังกฤษ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ร.ต.ต. พรชัย ขนัติทัตสกลุ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ด.ต. นุกลู จนัทร์ภมูิ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ด.ต. มนต์ชัย มีนิล บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ด.ต. บรรลือศักด์ิ พุม่กมุาร บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ด.ต. ชัยณรงค์ เลือดไทย บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ด.ต. สุภาพ สุริยชัยเจริญกลุ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ด.ต.หญิง สิริมา ศูนยแ์สง บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ด.ต.หญิง ไพรินทร์ โพธิ์หลี บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ด.ต.หญิง ณัฐพร ใช้ฮวดเจริญ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ด.ต.หญิง ศรัณยลั์กษณ์ ลอมโฮม บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ด.ต.หญิง ราตรี บุตตะกลุ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ด.ต. วรรณพ สันติปาตี บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ด.ต. ศุภกจิ คงสมบุตร บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ด.ต. ปราโมทย์ เฟือ่งฟุง้ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
ด.ต. ศักดา วงศ์สุขจนัทร์ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
จ.ส.ต. สันติชัย มะยโูซ๊ะ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
จ.ส.ต. ชวณัฐ เมืองวงษ์ บก.ตม.3 ตม.จว.จนัทบุรี
พ.ต.ท.หญิง อทุิศ โชติเจริญนาน บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ร.ต.อ. อารยะ รัตนสร้อย บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ร.ต.อ. เกยีรติชัย แสงศิลา บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ร.ต.อ. ปิยะณัฐ ปะโสทะกงั บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ร.ต.อ. บัณฑิต วสิาสะ บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
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ร.ต.อ.หญิง สรัษนันท์ โลมจะบก บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ร.ต.อ. ณัฐพล พภิษูณวงศ์ บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ร.ต.ท.หญิง วไิลลักษณ์ ใหม่เอี่ยม บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ร.ต.ท. ประยงค์ งามบุญฤทธิ์ บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ร.ต.ต. ปกครอง สีหนาท บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
วา่ที ่ร.ต.ต. วเิศษ ทะแกว้ บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ด.ต. ธนวรรษ ร่มล าดวน บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ด.ต. นิติธร อตุสาหะ บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ด.ต. ววิฒัน์ ตีรถะ บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ด.ต. ธรีศาสนต์ิ พริิยะภญิโญ บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ด.ต. สันต์ชัย ศักดิยากร บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ด.ต. โอภาส คล้ายอ่ า บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ด.ต. จริพงษ์ วริิยะพงษ์ บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
วา่ที ่ร.ต.ต. นิวฒัน์ จงึตระกลู บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ด.ต. พงศธร เยี่ยมวานิชนันท์ บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
ด.ต. กนัตินันท์ ขอสุข บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง พชัรภทัร์ สุวจิติรพงษ์ บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
วา่ที ่ร.ต.ต. วกิรานต์ เครืออยู่ บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
จ.ส.ต. เดชณรงค์ นามภกัดี บก.ตม.๓ ตม.จว.ตราด
พ.ต.ต. ณัทศิต สัณหป์ภพ บก.ตม.๓ ตม.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.อ. ธนธรรม ค าหร่ิง บก.ตม.๔ ตม.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.อ. พยงุ สุขทัว่ บก.ตม.๕ ตม.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.อ.หญิง สุภคั จนิดาวณิชย์ บก.ตม.๖ ตม.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. วฑูิร เกดิพนัธ์ บก.ตม.๗ ตม.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต.หญิง พรรณี คลังระหดั บก.ตม.๘ ตม.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต.หญิง นงนุช รุ่งจาตุรนต์ บก.ตม.๙ ตม.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต.หญิง ศุภกณัญา รัตน์ดรุณ บก.ตม.๑๐ ตม.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. บรรจบ พึง่บุญ บก.ตม.๑๑ ตม.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. กรีติศักด์ิ กอ้งเกยีรติศิริ บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท. พทิักษ์พงษ์ เจริญกลุ บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท.หญิง ปรารถนา นิจรี บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. ญาณรงค์ เพิม่พงษ์พพิฒัน์ บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ.หญิง อรุชา ศรีลาศักด์ิ บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ.หญิง ชนานาถ อะนุเชาว์ บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. ปัฐน์ แสนอนิอ านาจ บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. สราวธุ นพกาศ บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. นวตัปพนธ์ บุรณะเจริญรักษ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. สุขสม ทองพนัชั่ง บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. สุเทพ จนัทร์มาลา บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. สุรศักด์ิ แต้มฤทธิ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
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ด.ต. อธวิฒัน์ เศรษฐ์ปัณฐกลุ บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. พงศ์พชิาญ ธนพงศ์ทวาสิน บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. สุกจิ แสงเพิม่ บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ อดุมศิล บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
จ.ส.ต. กฤตธชั สุขแกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
จ.ส.ต. กอ้งภพ เจริญพงษฺศิลป์ บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
จ.ส.ต. วรีศักด์ิ พรมกอง บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
จ.ส.ต.หญิง ชดาษา กล่ินสุคนธ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
จ.ส.ต. ภเูบศ สวา่งอารมณ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.ต. ชาตเวท พงษ์ศักด์ิ บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
ร.ต.อ.หญิง  นิธพิร เจริญทรัพย์ บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
ร.ต.อ. ธนินท์รัฐ กติติพชิญอมัพร บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท.หญิง รุ่งนภา นามวงศ์ บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
วา่ที ่ร.ต.ท. วรัิต ทิมกล่ัน บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
วา่ที ่ร.ต.ท. กฤช บุญเฉย บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
วา่ที ่ร.ต.ท. จริะศักด์ิ เปล่งวทิยา บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
ร.ต.ต. พฒันา สมบูรณ์เหลือ บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
ด.ต. สมเกยีรติ คชเชนทร์ บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
ด.ต. ปัญญา บุญแสน บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
ด.ต. มานพ สมสร้าง บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
ด.ต. สุนิสา วรรณวจิติร บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
ด.ต.หญิง จรีวรรณ ข าแป้น บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
ด.ต. ธรรศ ทองสุกใส บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
ด.ต. ธนาเสฎฐ์ อรรถพลทรัพย์ บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
ด.ต. ธทีัต รัตนปราณี บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
จ.ส.ต.หญิง พชิาญา วรวงศ์ บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
จ.ส.ต. เรืองฤทธิ์ พาราษฎร บก.ตม.3 ตม.จว.นนทบุรี
พ.ต.ท. กติติพรรธ เป้าเปีย่มทรัพย์ บก.ตม.3 ตม.จว.ปทุมธานี
ร.ต.อ. ประเสริฐ แกว้มุกดา บก.ตม.3 ตม.จว.ปทุมธานี
ร.ต.อ. เศรษฐ์ จรูญรัตน์ บก.ตม.3 ตม.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. ปรีชา จนัทร์วงค์ บก.ตม.3 ตม.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. สิทธชิัย สอนไข่ บก.ตม.3 ตม.จว.ปทุมธานี
ด.ต. ด ารงศักด์ิ ผลภาษี บก.ตม.3 ตม.จว.ปทุมธานี
ด.ต. จอมศักด์ิ ศรีผาวงศ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ปทุมธานี
ด.ต. พฤตินัย สวา่งบุญ บก.ตม.3 ตม.จว.ปทุมธานี
ด.ต.หญิง อศิราพร บุนนาค บก.ตม.3 ตม.จว.ปทุมธานี
ด.ต.หญิง จารุนันท์ วงศ์นภา บก.ตม.3 ตม.จว.ปทุมธานี
ด.ต.หญิง นุชนาถ แกว้วจิติร บก.ตม.3 ตม.จว.ปทุมธานี
จ.ส.ต.หญิง อารียญ์าภร ปานถม บก.ตม.3 ตม.จว.ปทุมธานี
พ.ต.ท. ปกกจิ คล้ายเพช็ร บก.ตม.3 ตม.จว.ลพบุรี
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ร.ต.อ. ประพนัธ์ ขนัธคุิณ บก.ตม.3 ตม.จว.ลพบุรี
ร.ต.อ. พงษ์เทพ แดงโกมน บก.ตม.3 ตม.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. สาโรจน์ พุม่พวง บก.ตม.3 ตม.จว.ลพบุรี
ด.ต. เพลิน ค าสน บก.ตม.3 ตม.จว.ลพบุรี
ด.ต. เอนก ชัยคงสถติย์ บก.ตม.3 ตม.จว.ลพบุรี
ด.ต. กฤตินันท์ บัวมาศ บก.ตม.3 ตม.จว.ลพบุรี
ด.ต. ภสุ มีระหงษ์ บก.ตม.3 ตม.จว.ลพบุรี
ด.ต. ทรงเดช ศรีสวาท บก.ตม.3 ตม.จว.ลพบุรี
พ.ต.ท. ยทุธนา  ราชจนัทร์ บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
ร.ต.อ. เสกสรรค์ ต้ังคงนุช บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
ร.ต.อ.หญิง  สุรัชนา จติภบิาล บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
ร.ต.อ.  สุรสิทธิ์ สุ่มดี บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
ร.ต.อ. ณัฐพล ชุ่มบัวตอง บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
วา่ที ่ร.ต.ท. วรีะ พรมมา บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
ร.ต.ต.   อศัวนิ สอนไข่ บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
วา่ที ่ร.ต.ต. สมยศ  ม่วงแกว้ บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
ด.ต.  ธราเทพ ทับสายทอง บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
ด.ต.  สันติชัย จนีเมือง บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
ด.ต.  สุชาติ จนีประชา บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
ด.ต.   อนุศักด์ิ จงมโนประเสริฐ บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
ด.ต.หญิง   ขวญัตา กจินลักษณ์ บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
ด.ต.หญิง   ณภทัร นาคสงวน บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
ด.ต.หญิง   สดศรี ศรัณยกษิตริน บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
ด.ต.  พงศ์ปกรณ์ ผลเพิม่ บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
จ.ส.ต.หญิง   รัตตินันท์ สุทธวิเิศษโชตน์ บก.ตม.3 ตม.จว.นครปฐม
พ.ต.ท. นุพงศ์ พรหมภานุเสถยีร บก.ตม.3 ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ
ร.ต.อ. นุกลูพจน์ ศรีเจริญ บก.ตม.3 ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ
ร.ต.ท.หญิง ปราดา ศรีวชัโรสถ บก.ตม.3 ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ
ร.ต.ท. ธรัีตน์ น้อยอร่าม บก.ตม.3 ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ
ร.ต.ท. นฤชา มณีนิล บก.ตม.3 ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ
ร.ต.ต. สมชัย ศรีพนัธมาศ บก.ตม.3 ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ
วา่ที ่ร.ต.ต. ทัพไทย สุทธโิรจน์ บก.ตม.3 ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ
ด.ต. ทรงธรรม ทรัพยก์าญจนา บก.ตม.3 ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ
ด.ต.หญิง ชุลีนันท์ สุวรรณศรี บก.ตม.3 ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ
ด.ต.หญิง วรัิลพชัร มีประดิษฐ์ บก.ตม.3 ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ
ด.ต.หญิง มาริสา ออ่นค า บก.ตม.3 ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ
พล.ต.ต. ชาติชาย เอี่ยมแสง บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
พ.ต.อ. รุ่งเกยีรติ สนแจง้ บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
พ.ต.อ. พชิญ์วฒิุ สงวนสมบัติศิริ บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
พ.ต.อ. ภมีเดช สาระกลู บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
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พ.ต.อ. วกิรม ลียะวณิช บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
พ.ต.ท.หญิง นภสัวรรณ อุ่นบุญ บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
พ.ต.ท. ธนโชติ จนัทรคนธ์ บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
พ.ต.ท.หญิง นิลุบล พนัธศรี บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
พ.ต.ต.หญิง เพญ็สินี อนิทรภริมย์ บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
พ.ต.ต. องัคาร ยะสะนพ บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
ร.ต.ท. สุทธโิรจน์ บุญมีรัศมี บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
ร.ต.ท.หญิง สุจนิันท์ แกน่นาค า บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ชุติมา สุภาชาติ บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
ด.ต. อนิทศักด์ิ กฤษวริิยะวฒัน์ บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
ด.ต.หญิง วรรษิดา ล้อมวงศ์ บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
ด.ต. ยรรยง สุขสุภาพ บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
ส.ต.อ.หญิง ดนิตา ยทุธธ์นฤทธิ์ บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
ส.ต.ต. ชวลิต พนัธท์องศรี บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
ร.ต.ท. วสันต์ แสงศรี บก.ตม.4 ฝอ.บก.ตม.4
ร.ต.อ.หญิง อดุมลักษณ์ วงศรีษา บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
พ.ต.อ. ปรีชา เจยีหส์กลุ บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
พ.ต.ท. พพิฒัน์ จตุรโกมล บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
พ.ต.ต.หญิง สุรียพ์ร มาตยภ์ธูร บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
พ.ต.ท. ธนพฒัน์ ปรมสุข บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
ร.ต.อ. สมชาย เจริญสุข บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
ร.ต.ท. สุวรรณโชติ สระแกว้ บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
ด.ต. ธนาพทัธ์ คัมภรีะ บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
ด.ต. ชาติชาย ตลอดกลาง บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
ด.ต. พงษ์สุพจน์ วไิชยโย บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
ด.ต. วรรณวณัช ภกัดีวฒิุ บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
ด.ต. อาคม ศรีภา บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
ร.ต.ท. สุรนันท์ ผาริโน บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
ด.ต. สุรินทร์ ผดุงกจิ บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
ด.ต. ศักดา สินเปียง บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
ด.ต. อสิระ วรสวสัด์ิ บก.ตม.4 กก.บคด.บก.ตม.4
พ.ต.อ. สังคม ตัดโส บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท. อ าพร สายณัหศิ์ริ บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท. จตุพร เนวะมาตย์ บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.หญิง นิรบล วชิัย บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท. ธนวสัส์ ขนิษฐวงศ์ บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท. ชุมพล บัวชุม บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.อ.หญิง ล าไพร เหมนนท์ บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.อ.หญิง สุขเสิน ดรปัสสา บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.อ. นวสินธุ์ ล่ าสัน บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
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ร.ต.ท.หญิง วงเดือน บุดดี บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ท.หญิง จฑุามาศ ชัยทรัพย์ บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ท.หญิง ชยานันต์ ตันค าฮอง บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ท.หญิง ขวญัจฑุา แกว้พกิลุ บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ท.หญิง ปรียาภทัร์ พรหมสุขนัธ์ บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ท. โสภณ ศิลารัตน์ บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ท. ธนัวา เกตุแกว้ บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ท. ชิด แม้นชุยภมูิ บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ต.หญิง จรัิตนาภรณ์ ทองเจริญ บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ต. สมศักด์ิ บุญประสพ บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ต. เชตต์ชัย โกศินานนท์ บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ต. ธวชัชัย เกรียงยศ บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ต. รักเกยีรติ บงกชทิพย์ บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ต. บุญมี แสงงาม บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ต.หญิง รัตนา ม่วงกรุง บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ด.ต. สถติย์ ทองดี บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
ด.ต. สุรศักด์ิ สระทอง บก.ตม.4 ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท. จนัทร์ชัย แดงประเสริฐ บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
ร.ต.อ.หญิง จฑุามาศ ชุ่มทองพทิักษ์ บก.ตม.4 ตม.จว.เลย
ร.ต.อ.หญิง กชพรรณ เอกขตัติยากร บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
ร.ต.อ. จกัรี สุระเสน บก.ตม.4 ตม.จว.เลย
ร.ต.อ.หญิง พรวภิา พลซา บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
ร.ต.ท. เด่นชัย สมสวย บก.ตม.4 ตม.จว.เลย
ร.ต.ท.หญิง ประไพพร วงษ์เค่ียม บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
ร.ต.ท.หญิง รัตติยา กลุบุตร บก.ตม.4 ตม.จว.เลย
ร.ต.ท.หญิง ศุกฤทัย ชัยสวสัด์ิ บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
วา่ที ่ร.ต.ท. วไลศักด์ิ อนิทิรักษ์ บก.ตม.4 ตม.จว.เลย
วา่ที ่ร.ต.ท. วรีะ วเิชียรศาสตร์ บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
วา่ที ่ร.ต.ท. สมศักด์ิ ขนุพรม บก.ตม.4 ตม.จว.เลย
ด.ต. สุรพนัธ์ สิทธพิลูทอง บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
ด.ต. วชิัย หงษ์ศิริ บก.ตม.4 ตม.จว.เลย
ด.ต. ชาญชัย สีแดงน้อย บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
ด.ต. อนุชิต เหรียญมุง บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
ด.ต. พทิักษ์ คกะเนปะ บก.ตม.4 ตม.จว.เลย
ด.ต.หญิง ฐิตารีย์ โพธิ์ลัย บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
ด.ต. องค์ษา จดุศรี บก.ตม.4 ตม.จว.เลย
ด.ต. ยทุธพงษ์ อตุโรกลุ บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
ด.ต. เทอดเกยีรติ ตันติกลุ บก.ตม.4 ตม.จว.เลย
ด.ต. ดิเรกฤทธิ์ พลูสะดี บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
ด.ต. สามารถ ชะดา บก.ตม.4 ตม.จว.เลย
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ด.ต. ณัฐจกัร์ นาถมทอง บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
ด.ต.หญิง นภสัวรรณ ชมแกว้ บก.ตม.4 ตม.จว.เลย
ด.ต. ราชัน ศฤงคาร บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
ด.ต. สุวทิย์ สามา บก.ตม.4 ตม.จว.เลย
ด.ต. เศรษฐวทิย์ พรมศิริเดช บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
จ.ส.ต. ยทุธนา หมืน่ยทุธ บก.ตม.4 ตม.จว.เลย
จ.ส.ต. อคัรพนธ์ ตันติเพิม่พนูผล บก.ตม.4 ตม.จว.เลย 
จ.ส.ต.หญิง สุพรรณี สิงหบุตร บก.ตม.4 ตม.จว.เลย
พ.ต.ท.หญิง กฤติกา ค าสาริรักษ์ บก.ตม.4 ตม.จว.นครราชสีมา
พ.ต.ท. ทวี ชอบเรียบร้อย บก.ตม.4 ตม.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท.หญิง สุกจิจา ชุ่มขนุทด บก.ตม.4 ตม.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท.หญิง ผจงพศิ ปิยานนท์ชัยพร บก.ตม.4 ตม.จว.นครราชสีมา
ด.ต. นิธโิรจน์ ปัญญาพนูตระกลู บก.ตม.4 ตม.จว.นครราชสีมา
ด.ต. ศิริศักด์ิ จตินอก บก.ตม.4 ตม.จว.นครราชสีมา
ด.ต.หญิง ธติินันท์ ขนัเงิน บก.ตม.4 ตม.จว.นครราชสีมา
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ โชติยะวรกลุ บก.ตม.4 ตม.จว.นครราชสีมา
จ.ส.ต.หญิง ศรัณยพ์ร รักวเิศษ บก.ตม.4 ตม.จว.นครราชสีมา
ร.ต.อ.หญิง กลัยาณี ด่างเหลา บก.ตม.4 ตม.จว.นครราชสีมา
พ.ต.ท. วลัลภ ขนุหมืน่ ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
พ.ต.ท. อนันต์ ทองสุข ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
ร.ต.อ.หญิง วไิลลักษณ์ ยาธนะ ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
ร.ต.อ. เกรียงไกร หวนไธสง ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. สุนทร บัวสอน ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. อาทิตย์ อาจแกว้ ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. จณิณวฒัน์ เกษแกว้ ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. อทิธพิล พรหมมาส ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ต. ประเสริฐ สุขอ าไพวรรณ ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
ด.ต. พงศ์เพชรรัตน์ มูลวนัดี ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
ด.ต. เพลิน ตุ่นแกว้ ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
ด.ต. ประยรู ออ่นบุญมา ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
ด.ต. สหรัฐ ใช้บุญเรือง ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
จ.ส.ต. เกรียงไกร จนัอว้น ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
จ.ส.ต. เกยีรตินภา กอมณี ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
จ.ส.ต. ชนม์มนู โสภา ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
จ.ส.ต. นัทกานต์ แกว้มณี ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
ส.ต.อ. ทนงศักด์ิ สืบหรัิญ ตม.4 ตม.จว.บึงกาฬ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ วงศ์ชัยประเสริฐ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
พ.ต.ท. บรรชิด หวงัแววกลาง บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
พ.ต.ต. เสฎฐพงศ์ ขจรบุญญาวฒัน์ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ร.ต.อ. พเิชษฐ บุกกลาง บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
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ร.ต.อ. พทิักษ์ แกว้ค าหาร บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ร.ต.อ.หญิง พรนภสั ปทุมรัตน์ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ร.ต.อ.หญิง ณัฐสุริย์ ชารมาลย์ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ร.ต.ท.หญิง นุชรีพร วรรณโค บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ร.ต.ท. นิยม ชนะชัย บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ร.ต.ท. ยทุธนา สกลุนอก บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ร.ต.ท. รุ่งอรุณ คมหมู่ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ร.ต.ต. ทวสิีทธิ์ วจิติรโล่ห์ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ร.ต.ต. ณัฐพชัร์ หสัชู บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ร.ต.ต. วชิิต สุวรรณทา บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ร.ต.ต. พชิาติ เอบิอาบ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต. อดุม รัตนอาภา บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต. ธนกฤต ปุยะติ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต. รณภมูิ พน้ภยั บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต. ประดิษฐ์ สุวรรณทา บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต. ประพนัธ์ จลุละศรีสวสัด์ิ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต. ณรงค์ ล่ะม่อมงาม บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต. เมฆมิน อาจหาญ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต. บัวพนัธ์ เทีย่งคุณ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต. สมัคร สาละ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต. ธวทิยช์ัย เล็งไธสง บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ออ่นสันเทีย๊ะ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต. จกัรี ทวยมีฤทธิ์ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต. นราธร ไชยปลัด บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต. ประทีป พทุธชิาติ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต. สมพงษ์ พงศ์เพช็ร บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ด.ต.หญิง ณิชชา แฝงเพชร บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
จ.ส.ต. นพดล ทาบทา บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
จ.ส.ต. จกัรพนัธ์ รักวเิศษ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
จ.ส.ต.หญิง ภรณ์วร์ียา เมืองสนธิ์ บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
จ.ส.ต.หญิง อญัริญชน์ ไชยจนัดา บก.ตม.๔ ด่าน ตม.กาบเชิง
ร.ต.ท. ประเวช พรมรัตนชัยกลุ บก.ตม.4 ตม.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท. ภทัรินทร์ ถิ่นอบุล บก.ตม.4 ตม.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท.หญิง ทัศนะ ไชยแสง บก.ตม.4 ตม.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท. ชาติชาย จติตเกษม บก.ตม.4 ตม.จว.ขอนแกน่
ด.ต. สุพษิ สนิทชน บก.ตม.4 ตม.จว.ขอนแกน่
ด.ต. สายชล ศรีเมือง บก.ตม.4 ตม.จว.ขอนแกน่
ด.ต. สัญชัย โคตรมณี บก.ตม.4 ตม.จว.ขอนแกน่
จ.ส.ต.หญิง ดวงกมล ศรีสองคอน บก.ตม.4 ตม.จว.ขอนแกน่
จ.ส.ต.หญิง ประนิดา บรรดาศักด์ิ บก.ตม.4 ตม.จว.ขอนแกน่
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ.หญิง ธมล มุลศรีสุข บก.ตม.4 ตม.จว.อดุรธานี
ร.ตอ. อดิศักด์ิ ปาโส บก.ตม.4 ตม.จว.อดุรธานี
ร.ต.ต. ไพศาล ไขวเ้ครือ บก.ตม.4 ตม.จว.อดุรธานี
ด.ต. ปณต แกว้สีลา บก.ตม.4 ตม.จว.อดุรธานี
จ.ส.ต.หญิง รัชฎาภรณ์ วงษ์ศร บก.ตม.4 ตม.จว.อดุรธานี
ร.ต.อ. ยศยะนัย ภจูอมแกว้ บก.ตม.๔ ตม.จว.สกลนคร
ร.ต.ท. สมบัติ ด าก าเนิด บก.ตม.4 ตม.จว.สกลนคร
ด.ต.  วรัิตน์ สมใจ บก.ตม.4 ตม.จว.สกลนคร
ด.ต.  คมกฤช  แสนมนตรี บก.ตม.๕ ตม.จว.สกลนคร
ด.ต.  ฉตัรชัย  กลัดเกล้า บก.ตม.4 ตม.จว.สกลนคร
ด.ต.  ธนภวษิย ์  ธนาวสิิฐผล บก.ตม.4 ตม.จว.สกลนคร
ด.ต.  เดชา  เชิดชู บก.ตม.๕ ตม.จว.สกลนคร
ด.ต.  จริายตุม์  เกสร บก.ตม.4 ตม.จว.สกลนคร
ส.ต.อ.  ศรายทุธ  สอนธรรมสี บก.ตม.4 ตม.จว.สกลนคร
ส.ต.อ. จติติกร สิงหพนัธ์ บก.ตม.4 ตม.จว.สกลนคร
พ.ต.ท. อนุสรณ์  นุชนนท์ บก.ตม.๔ ตม.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.อ. ธรีพล       ดาเหลา บก.ตม.๔ ตม.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. สุภาพ บุญอว้น บก.ตม.๔ ตม.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. ปรีชา ประกิ่ง บก.ตม.๔ ตม.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท.หญิง นวยิา พรหมทัต บก.ตม.๔ ตม.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ เปีย่มพอดี บก.ตม.๔ ตม.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. สุวชิทัศน์ วเิศษศรี บก.ตม.๔ ตม.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ต. สังคม ดอกไม้คล่ี บก.ตม.๔ ตม.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. จกัรพนัธ์ จติรบ าเพญ็ บก.ตม.๔ ตม.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. ดุลภวิฒัน์ รุ่งสวา่ง บก.ตม.๔ ตม.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. ยรรยง ภาราม บก.ตม.๔ ตม.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. สุริยะ รุกขชาติ บก.ตม.๔ ตม.จว.อ านาจเจริญ
จ.ส.ต. สามารถ นอกไธสง บก.ตม.๔ ตม.จว.อ านาจเจริญ
ส.ต.อ. เจริญวทิย์ จนัทร์สมุด บก.ตม.๔ ตม.จว.อ านาจเจริญ
ส.ต.อ. เวคิน ระวา้ บก.ตม.๔ ตม.จว.อ านาจเจริญ
พ.ต.ท. วเิชียร ล้ีไพโรจน์กลุ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
พ.ต.ท. ปริวฒัน์ สัจจาพนัธ์ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
พ.ต.ท. กนัต์พจน์ แจม่ปรางค์ทอง บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
พ.ต.ท.หญิง วชัรี ขนัธเนตร บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ร.ต.อ. จริายทุธ คงคลัง บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ร.ต.อ. ชยตุพล รัตนธรรม บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ร.ต.อ.หญิง วรานนท์ เนียมหอม บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ร.ต.อ. อดุลย์ เส็งนา บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ร.ต.อ. อภชิาติ คลธา บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ร.ต.อ. ขจรศักด์ิ ดาระภา บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ.หญิง ณัฐนรี เจริญสุข บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ร.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ ดวงศรี บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ร.ต.อ. สมฤทธิ์ กรรณรัตน์ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ร.ต.อ. เกยีรติพงษ์ สืบมงคลชัย บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ร.ต.ท.หญิง นิดาพร บัวใหญ่รักษา บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
วา่ที ่ร.ต.ท. ธรรมนูญ ไชยจนัทร์ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
วา่ที ่ร.ต.ท. มรกต พลูมาศ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
วา่ที ่ร.ต.ท. กฤตพล เกษตรสุนทร บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง ปาริชาติ ค าภแูสน บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
วา่ที ่ร.ต.ท. มาโนช เพง็เจริญ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
วา่ที ่ร.ต.ท. ไพโรจน์ พลูเปรม บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
วา่ที ่ร.ต.ท. ฐิติวชัร์ บุญราช บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
วา่ที ่ร.ต.ต. ชาญณรงค์ ทานา บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
วา่ที ่ร.ต.ท. ชัยธชั ธนดลสุวรรณ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
วา่ที ่ร.ต.ต. วรัิตน์ เชื้อสะอาด บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
วา่ที ่ร.ต.ต. สุรพล แยม้นวล บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
วา่ที ่ร.ต.ต. ประเสริฐ วฒันภนิันท์ชัย บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ธนัยนันท์ เรืองคณาโรจน์ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. ปรีชา เหมนิธิ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. สมนึก องค์ศิริพร บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต.หญิง ณรินทร กนกฉนัท์ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. สุวฒัน์ ดวงศรี บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต.หญิง นภสันันท์ เสริมพมิาย บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. ธานินทร์ แสงจนัทร์ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต.หญิง ปุณณภา จนิตยะ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต.หญิง นันท์นิชา แผ่นงา บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. ด ารงค์ บุญกาญจน์ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต.หญิง วริฐา เต็มรุ่ง บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. สุวรรณรัตน์ ภอูกจิ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. ศิรเกล้า กลุประเสริฐ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. เกริกเกรียงไกร ภญิโญดม บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. ธรีวร์ี นิธไีกรเกยีรติ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. กฤษกร ชุ่มวงศา บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. จกัรี จนัทนา บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. พรพทิักษ์ พรหมสุขนัธ์ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. ธรรมสรณ์ บัวไพจติต์ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. ไพทูรย์ กลัดง้ิว บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. เมธาพล วงค์หนิกอง บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. วราวธุ ตาบ้านดู่ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. วฒิุชัย สุรียศ์รีสกาว บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ประสิทธชิัย บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. สมาน ก ามหาวงศ์ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. สมิต บุญแสน บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. สุกรี ไพรสุวรรณ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. สุระเดช ดวงขนุลา บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. สรศักด์ิ ออ่นกล่ าผล บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. สิทธชิัย ศิริรัตน์ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. อภชิา ตังคะวชัระ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต. เอนก ราชซุยแสน บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต.หญิง กมลณัฐ ขดัเสริม บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต.หญิง ครองขวญั ชัยยะ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต.หญิง ปาริชาติ พลิาวฒิุ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
ด.ต.หญิง ปาณิสรา หนูสวา่ง บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
จ.ส.ต. อนันต์ เพช็รหนูไทย บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
จ.ส.ต. ธรีพงษ์ ผาภู บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
จ.ส.ต. บุญบารมี ราตรีวงค์ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
จ.ส.ต. ภทัรพล กมลทิพย์ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
จ.ส.ต. เกรียงไกร พสัินเทียะ บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
จ.ส.ต. สิทธศัิกด์ิ ดาทา บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
จ.ส.ต. สมศักด์ิ วเิศษโวหาร บก.ตม.๔ ตม.จว.หนองคาย
พ.ต.อ. พนัธศั์กด์ิ ค้าดี บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
พ.ต.ท. ชวาล แกว้มานพ บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ร.ต.อ.หญิง นิตยา       วลิาจนัทร์ บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ร.ต.อ. สมรภมูิ เหล็กมา บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ร.ต.อ.หญิง เกศชฎา กอ้นมณี บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ ศรีทะวงษ์ บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ร.ต.ท.หญิง อญัชุลี ไชยแสง บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ร.ต.ท.หญิง วริฐา วงษ์วานิช บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ร.ต.ท.หญิง ณัชชา นาคประเสริฐ บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ร.ต.ท. ทวชิ แคนหนอง บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ร.ต.ท. ประวรรตน์ แตงจุ้ย บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ บุดดาศรี บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย อดุมมาลี บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ร.ต.ต. ส ารอง       สะเดา บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ร.ต.ต. เอกศักด์ิ     คูนาเอก บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ด.ต. ศุภกติต์ิ ไวบรรเทา บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ด.ต. ธนาธร ธรณี บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ด.ต. คมกริช มหาจกัษ์ บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ด.ต. พศกร ภกัดีบุตร บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ด.ต. อนุวตัร นิลนวล บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม



บก. กก./สน./สภ.
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ด.ต. สิริณัฎฐ์ กอ้งเดชดีไพร บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ด.ต. จกัรภพ ค าออ่น บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ด.ต. อาทิตย์ ออ้มสูงเนิน บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ด.ต. วทิยา สวาทนา บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
จ.ส.ต. ธวชัชัย      ค าเหมือน บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ เกษากจิ บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
จ.ส.ต. อภสิิทธิ์ เหล่าอทุธา บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
จ.ส.ต.หญิง ภทัรชนก ศรีลาพฒัน์ บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
จ.ส.ต. พรหมสาร การสุวรรณ์ บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
จ.ส.ต. อานุภาพ ขวญักจิอาภา บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
ส.ต.อ. นเรศน์ สิงหาปัด บก.ตม.4 ตม.จว.นครพนม
พล.ต.ต. บัณฑิต ตุงคะเศรณี บก.ตม.5  -
พ.ต.อ. สงบ สันอดุร บก.ตม.5  -
พ.ต.อ. มานัด ศรีวงษา บก.ตม.5  -
พ.ต.อ. ขจรศักด์ิ เลิศประไพ บก.ตม.5  -
ร.ต.ท. โอภาส จตุราภริมย์ บก.ตม.5 บก.ตม.5
พ.ต.อ. นิธคิมน์ ปัญจมาลา บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
พ.ต.ท.หญิง ณพทัธส์มร มงพลเมือง บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
พ.ต.ต.หญิง ชุติณัฏฐ์ ณ ล าปาง บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
พ.ต.ต.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพนัธ์ บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
ร.ต.อ.หญิง ทัศนีย์ เตชะมหพนัธ์ บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
ร.ต.อ. เด่น ออ่นทอง บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
ร.ต.อ. ฐาประพนต์ ธรรมพริิยะกร บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
ร.ต.ท. สมพงษ์ อดุอวิ บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
ร.ต.ท. เทิดชัย วงศ์ธง บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
ร.ต.ท. สุภสั พรหมเผ่า บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
ด.ต. วทิยา ผลดก บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
ด.ต.หญิง สุดานันท์ ต๊ิบบุญเรือง บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
ด.ต.หญิง นงคราญ เอี่ยมใย บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
ส.ต.ต. สมเกยีรติ พรหมมาตร บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
ส.ต.ต.หญิง เสาวนีย์ ชูวา บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
ร.ต.อ. สมชาติ ทองค า    บก.ตม.5 กก.บคด.บก.ตม.5
ร.ต.ท. ทิปต์ ทัง่เชียงใหม่ บก.ตม.๕ กก.บคด.บก.ตม.5
ด.ต. อภวิชัร์ อนันตรักษ์ บก.ตม.๕ กก.บคด.บก.ตม.5
ด.ต. พงศา จณิะวนั บก.ตม.๕ กก.บคด.บก.ตม.5
ด.ต. ณัฐพนัธ์ สุทธนิะ บก.ตม.๕ กก.บคด.บก.ตม.5
ด.ต. อาทิตย์ ไชยการ บก.ตม.๕ กก.บคด.บก.ตม.5
ด.ต. ใหม่ ล้นเหลือ บก.ตม.๕ กก.บคด.บก.ตม.5
ด.ต. พงษ์พพิฒัน์ จอมคีรี บก.ตม.๕ กก.บคด.บก.ตม.5
ร.ต.ท.หญิง ภณิชดา สุยะลังกา บก.ตม.5 กก.บคด.บก.ตม.5
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พ.ต.ท.หญิง ศุภาวร์ี สิรีธรีศานต์ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
พ.ต.ท.หญิง สุกลัลยาณ์ิ ภมุรินทร์ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
พ.ต.ท.หญิง มุกดา ธนะสมบัติ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
พ.ต.ท. ชิติพทัธ์ ยางสวย บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
พ.ต.ท.หญิง พนอ จารุแพทย์ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ. กฤษณ์ สมณาศักด์ิ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ. เกยีรติคุณ ดวงแกว้ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ. คณิศร ติระการ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ. ชนภทัร บุญนัก บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ. ทรงศักด์ิ ปาเกี๋ยง บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ. ธงชัย พวงพลิา บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ. ธวชัชัย เอกบุตร บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ. ธวชัศิลป์ บุญตันหล้า บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ. ปัฐพงศ์ ปัญญานะ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ. สคณวรรษ ล้วนสมหวงั บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ.หญิง จารุวรรณ วงศ์สุวรรณ์ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ.หญิง ชนิดา แหยมเจริญ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ.หญิง นาตยา ขดัผาบ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ.หญิง พนิดา จนัทร์อนันต์ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ.หญิง เศรษฐ์ธดิา นันต๊ะภมูิ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ.หญิง ศศิธร แจม่แจง้ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.อ.หญิง สุมาลี แซ่วอ่ง บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. ทวโีชค ปิงเมือง บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. นิยม ปานรอด บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. ประมาณ เชาวว์ลัล์ิ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. ปริญญา นุย้เนียม บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. สานิต ทองพฤกษ์ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. สาโรจน์พงศ์ วงศกรรุ่งเรือง บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. สุทิน ฤทธศิร บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. นัส สุวรรณกลุ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. วบิูลย์ วงษ์ศรี บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. ศิริชัย นิม่นวล บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. มานะ ทองศรี บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ท.หญิง ณสุดา ประลามุข บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ต. ชลวทิย์ ม่านอนิทนิล บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ต. ชั้นเชิง ใจมาแกว้ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ต. ชัชนันท์ มาสม บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ต. ชาญณรงค์ ภมูิผล บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ร.ต.ต. สุรพงษ์ ประยรูศร บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. กนัต์ศักย์ เรือนค าฟู บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. จกัรกฤช พชืผล บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. จารุภมูิ ไพเมือง บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. จริศักด์ิ มัน่น้อย บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. เฉลิมพล จงศิริ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. ชนพฒัน์ ถริะสิทธโิรจน์ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. ชยนัต์กริช โหราชิต บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. ชัยสิน ไชยแกว้ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. ณัฐกฤษณ์ วงค์เวยีน บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. ณพวทิย์ วชิาราช บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. ทวศัีกด์ิ จนัต๊ะอนิ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. ธนงชัย แควสยอง บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. นิพล สุขประเสริฐ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. บรรจง กอ้นค า บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. ปกครอง ดึงวะทอง บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. ประไพศิล แตงจนี บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. พชรพงษ์ อนิถา บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. มนูญ บุดดาเพศ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. ยงยทุธ ไชยวรรณ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. วสันต์ คุ้มหา้งสูง บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. วทิูรย์ ธงนาค บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. สุธี ปันนาจา บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. อดิศักด์ิ โพธกิลุ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. จ าลอง ทาสัก บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. บุญลือ  ชาญประเสริฐ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. กติิกร แกว้หล้า บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. ธรีะวธุ มโนเรือง บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. สมเจตน์ วงค์ลังกา บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ด.ต. วทิยา ชายกลาง บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต.หญิง ปาริชาติ  เติมทอง บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต.หญิง รัญชน์ ดีไทย บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต.หญิง รมณ์ฑาลักษณ์ เทพค าปลิว บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ด.ต.หญิง ขนิษฐา พร้อมมูล บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต.หญิง สายใจ แตงแกว้ บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต.หญิง ณัชวรรณิกา กนัชู บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
ด.ต.หญิง นพนันท์ธร แผ่นทองธรีธนา บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต.หญิง ภทัทิรา สุขศรีนาค บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ด.ต.หญิง สรสิชา พระธาตุ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
จ.ส.ต. ณรงค์ชัย สายตา บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
จ.ส.ต. เปล่ง ลาวชิัย บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงราย
จ.ส.ต. รักสู้ ค ารังษี บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
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จ.ส.ต. เอกภมูิ ขนัสุภา บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
ส.ต.อ. คณิศร ชัยอนุวตั บก.ตม.5 ตม.จว.เชียงราย
พ.ต.ท. อดุม สุวรรณเลขา บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท.หญิง ก าไลภรณ์ รักจกัร บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท.หญิง รติรส อจัฉริยะสเถยีร บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท. อภชิาติ ปานมุข บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ. รัชภมูิ ทักขณิะ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ. อศิราพนัธุ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ.หญิง กาญจนา ศรีนวล บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ.หญิง เยาวลักษณ์ สิงหด์ ารงค์ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ. เรวตัร ศรีรัตนพฒัน์ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ. สักรินทร์ เสาร์จร บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ.หญิง ภสัสร ฆอ้งเลิศ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ. ชาตรี ชราชิต บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. วฑูิรย์ วเิศษคุณ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท.หญิง หญิง วไิล ไทยภกัดี บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท.หญิง  ชิณาภสั ใจหงอก บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท.หญิง จารุพนัธ์ เตชะกลุ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. วทิยา สิงหม์ณี บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ธนารัตน์ ประดับจนัทร์ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. เรวตัร เสาโกมุท บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ทวชิ หน่อสุวรรณ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ต. ศุภกร ปิยะกลุไชย บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. เจริญ พละพล บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. มานิตย์ ชัยสาร บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ยศวฒัน์ โกฎยา บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. กฤตภาส บุญยะสมภพ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ชวภณ สายปินตา บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. รัตนพงศ์ กอ๋งตา บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. สุนีย์ ฤทธาพรหม บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ทองสุข อปุะทะ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. สุเทพภวนิท์ ธนาแกว้นันท์ชัย บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ศุภากร วงศ์งาม บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ธวชัชัย จนัทร์เงิน บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. พงศ์พฒัน์ อภหินูเมือง บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต.หญิง สิริเนตร ทองอร่าม บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ ประโลหติ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. สมศักด์ิ สิงหค์ า บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. วชัรวทิย์ กติติพงศ์เดช บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ด.ต. รัชพล นะติกา บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. กฤษณ์ สิทธสิงคราม บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
จ.ส.ต. กรกฎ กรวยในเมือง บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
จ.ส.ต. อาวธุ เหล็กเทศ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
จ.ส.ต.หญิง อาทิตยา อนิทะพนัธ์ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
ส.ต.อ. พนัธุ์ธติิ วรรณุรักษ์ บก.ตม.๕ ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท. สมศักด์ิ เจยีมกรกต บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
พ.ต.ท. สถติย์ บุตรฉมิ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
พ.ต.ต.หญิง อรพนิ อปุค า บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
พ.ต.ต. ชัยชนะ สุริยวงค์ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.อ. วชิัย สังขส์อน บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.อ. ศักด์ิชาย สวา่งสาลี บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.อ. กมลศักด์ิ หมืน่ภกัดี บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ ช้างเสวก บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.อ. สมยศ กองมนต์ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.อ.หญิง อภริดี จนัตระกลู บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.อ.หญิง จริธร ออ่นละมูล บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.อ.หญิง ไพลิน อยู่ยิ่ง บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.อ.หญิง สุภาพร ชนามุยา บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ท. นิคม รัตนประสาท บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ท. รชต  สวา่งจติต์ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ท. เทอดชัย ชาญประโคน บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ท. รุจภิาส นามวงศ์ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ท. สุเนตร ฤทธิ์ฤาชัย บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ท. ธวทิย์ ภกัดี บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ท. กนัตภณ ปัทมะ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ท. คูณ หสักรกิ่ง บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ท. เรวติั พรรณพฒัน์ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ท. พสิิษฐ์ ยอดวรีะพงษ์ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ท. วฒิุชัย ฑีฆายุ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ท. คณพศ ชมเทศ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ท. กศุล ม่วงค า บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ท.หญิง ณัฐธยาน์ สุริยะจารุศิริ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ท.หญิง ปฎญิญา พนัมหา บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ต. ณรงค์ กล่ันเกษร บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ต. ชาญชัย อาทิเวช บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ต. เผชิญ เดิมบางชัน บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ต. พทิักษ์พงศ์ อนันตวเิชียร บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ต. โชติ จิ้มล้ิม บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ร.ต.ต. นิวฒัน์ พวงศิลป์ บก.ตม.5 ฝอ.บก.ตม.5
ด.ต. อามิส พึง่สกลุเดช บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
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ด.ต. พเิชษฐ ประเสริฐหล้า บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. สัมพนัธ์ ใหม่เมธี บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. ปณิธานนท์ นุน่โฉม บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. นิรันดร์ ศรสุรินทร์ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. อนุวทิย์ หงษ์ทอง บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. ประชา ปัญญาค า บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. พงษ์ธเนศ โชติวริิยะพรกลุ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. สุเทพ รัตนการุณยพ์งศ์ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. วชัรินทร์ ปิตโต บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. สงกรานต์ ปัญญาฟู บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. สมภพ เฉลิมโภชน์ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. สมหมาย จนัทร์สุข บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. ชวลัวทิย์ งามมีฤทธิ์สกลุ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. ทรงศักด์ิ แกว้สุข บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. จฑุาวฒัน์ อนิพรม บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. เอกชัย แตรสังข์ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. นาคินทร์ อนิทรสุวรรณ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. บริวฒัน์ ณิชาชัยนิธิ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. ชัยฤกษ์ ล้ีเทียน บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. จริเดช ร่ืนอารมณ์ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. แปลก อนิต๊ะสาร บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. ชนินทร์ กติิวรินทร บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. นิเวศน์ อนิทจกัร์ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. ประภาส ธโินชัย บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต. ปริเยศ มีสกลุ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต.หญิง พรรณ์รดา ทะกลู บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต.หญิง จติตรัตน์ พึง่จติต์ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต.หญิง สุวภทัร ปัน้ลายนาค บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต.หญิง สุภาวดี ค าวชิัย บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต.หญิง ชนิตา ศรุตานนท์ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต.หญิง ฉตัรรัฐ อรุณนัฏ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต.หญิง ศศิมาศ สนน้อย บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต.หญิง อรุณวรรณ มาตบรรดิฐ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต.หญิง พรทิพย์ จมุพรหม บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต.หญิง รินดา ม่วงเถื่อน บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
ด.ต.หญิง บุปผา กล่ินสุด บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
จ.ส.ต. เชิดชัย สมบัติ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ จี้ฟู บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
จ.ส.ต. ชัยวฒิุ เชื้อเมืองพาน บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
จ.ส.ต.หญิง ฐิติวรดา ประสานสุข บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
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ส.ต.อ. สุวฒัน์ชัย ชินบุตรานนท์ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก 
พ.ต.ท. กนัตพงษ์ วงค์วชิัย  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ร.ต.อ. สุชาติ อตุรชน  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ร.ต.อ. อภรัิกษ์ ธบูรณ์บุญ  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ร.ต.อ. ปิยะนัช โตประเสริฐ  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ร.ต.อ.หญิง ญาณกร วรพฤกษ์กจิ  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ร.ต.ท.หญิง จรัสศรี ปัญญานะ  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ร.ต.ท.หญิง ปณิชา เพกิเมลัย  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ร.ต.ท.หญิง ดวงเดือน จติปล้ืม  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ร.ต.ท.หญิง รัตนากร บ่อทรัพย์  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ร.ต.ท.หญิง อญัภจ์ดิา โอฬารเศรษฐกลุ  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ร.ต.ท. เอนกชัย ไทรหยี  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ร.ต.ท. นิพนธ์ แยม้กล่ิน  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ร.ต.ท. จรัลรัตน์ นาดี  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ด.ต. สถติ ย์ ธรีะวฒันประสิทธิ์  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ด.ต. ประสาท ใบยา  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ด.ต. ธนากร จนีขจร  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ด.ต. วธันชัย อน้ชู  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ด.ต. ดิเรก พฒันสงคราม  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ด.ต. องัคะชิน กลัยา  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ด.ต. แสงธรรม ค าทองทิพย์  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ด.ต. ชยพล พลพรม  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ด.ต.หญิง จริยา จนัทร์รักษ์  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ด.ต. สมควร มงคล  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ด.ต.หญิง ชุติกาญจน์ ศรีใจ  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
จ.ส.ต. นพชยนัต์ อนิสุวรรณ์  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
จ.ส.ต. โกสินทร์ ทินบุตร  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ส.ต.อ. วรีะพงษ์ สุท าแปง  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
ส.ต.อ. กลุธดิา กนัขนัค า  บก.ตม.5 ตม.จว.น่าน
พ.ต.ท. ปิยชัย เรือนปาง  บก.ตม.๕ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.อ. ช านาญ มาละวชิัย  บก.ตม.๕ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. วชิัย ปันนา  บก.ตม.๕ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. มงคล เชื้อเมืองพาน  บก.ตม.๕ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน
วา่ที ่ร.ต.ต. สงวน เรือนค าฟู  บก.ตม.๕ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. สถาพร สุภาจนัทร์  บก.ตม.๕ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. ธรรมรัตน์ สุขสวสัด์ิ  บก.ตม.๕ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. อภรัิกษ์ มหาไม้  บก.ตม.๕ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. พชิยะ บุตรดีวงษ์  บก.ตม.๕ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน
จ.ส.ต. ชลภมร หวานมีรส  บก.ตม.๕ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.ท. สัญญา หาญวณิชานนท์  บก.ตม.5 ตม.จว.พษิณุโลก
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ร.ต.อ. ธรีะพล สุทธรัิกษ์  บก.ตม.5 ตม.จว.พษิณุโลก
ร.ต.อ. ศักยศ์รณ์ ชัยธรรมาภรณ์  บก.ตม.5 ตม.จว.พษิณุโลก
ร.ต.อ.หญิง ดารณี ปัสสาวะโท  บก.ตม.5 ตม.จว.พษิณุโลก
วา่ที ่ร.ต.ท. ประหยดั งามสม  บก.ตม.5 ตม.จว.พษิณุโลก
ด.ต. อนุชา มาลากลุ  บก.ตม.5 ตม.จว.พษิณุโลก
ด.ต. ล าพนู โตฉ่ า  บก.ตม.5 ตม.จว.พษิณุโลก
ด.ต. ช านาญ อนิต๊ะศิลป์  บก.ตม.5 ตม.จว.พษิณุโลก
ด.ต. พนม บุญมี  บก.ตม.5 ตม.จว.พษิณุโลก
จ.ส.ต. ฐิฎรัิตน์ อนิทะจนัทร์  บก.ตม.5 ตม.จว.พษิณุโลก
พ.ต.ท. วชิราธร ภมุรินทร์ บก.ตม.5 ตม.จว.นครสวรรค์
ร.ต.อ. มานิตย์ บางหลวง บก.ตม.5 ตม.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท.หญิง พมิพป์วณ์ี พรสิทธโิชค บก.ตม.5 ตม.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ต. ชัชวาลย์ ยงัพึง่ บก.ตม.5 ตม.จว.นครสวรรค์
ด.ต. พนม เอี่ยมอาษา บก.ตม.5 ตม.จว.นครสวรรค์
ด.ต. วชัร์ชัยนันท์ พรสิทธโิชค บก.ตม.5 ตม.จว.นครสวรรค์
ด.ต. ธวชิ บรรเจดิพฒันกลุ บก.ตม.5 ตม.จว.นครสวรรค์
ด.ต. จริยทุธ เสือเนียม บก.ตม.5 ตม.จว.นครสวรรค์
ด.ต.หญิง จารุณี ค าภรีทูล บก.ตม.5 ตม.จว.นครสวรรค์
จ.ส.ต.หญิง วยิะดา แป้นจนัทร์ บก.ตม.5 ตม.จว.นครสวรรค์
จ.ส.ต. จลุจติร พลิา บก.ตม.5 ตม.จว.นครสวรรค์
พ.ต.อ. ณัชธฤต      ปิน่ปัก บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
พ.ต.ท. พรรธน์    พรรธนภณ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย์ จ ารัส บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์        จลุศาสตร์          บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
พ.ต.ท. สืบพงษ์    วสูิตรธนาวทิย ์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
พ.ต.ท. จรีศักด์ิ  ไล้ทองค า  บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
พ.ต.ต. ปฐพน ออ่นนวล บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.อ. รุ่งเพช็รสัณห ์ เฟือ่งมณี บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.อ. นพรัช ยงัด ารง บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.อ. อรรณพ เอบิอิ่ม   บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.อ. อทิธิ์ณณัฏฐ์ ปัญญาเทีย่ง บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.อ. ธรีะชัย ยอดสนิท   บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.อ. วนิัย เชยบาน บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.อ. วรีวฒิุ  พุม่ไพรจติร บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.อ.หญิง รุ่งจติร งามเลิศ    บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.อ.หญิง ชุติกาญจน์ สุมิตไพบูลย์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.อ.หญิง ฐาณิสรา แกว้ค าฟู บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.อ.หญิง บุณยาพร เสนาวรรณ์  บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.อ.หญิง ชดาษา ตนะทิพย์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.ท. ยงยทุธ เขื่อนเพชร์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. พชิญ์พชัระ พชิญนันทร์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.ท.หญิง จรีุรัตน์ รัตนสถติย์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.ท.หญิง จนัทร์เพญ็ เหล่าเมือง  บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.ท.หญิง พชัรียา   อตุมะ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.ท. เอนก ทองค า    บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.ท. บุญนิยม เอกกะยอ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.ท. ประศาสตร์ นะราเทียม บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ เอี่ยมศรี บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.ท. อดุม ปิยนุสรณ์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.ท. วรรณชัย สุขแจม่ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.ท.หญิง วมิลรัตน์  อรุณฤกษ์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.ต. สมุทร อนิทสิทธิ์   บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ร.ต.ต. วรพงศ์ ผาสุข บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
วา่ที ่ร.ต.ต. ถนอม จนิดาธรรม   บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง รัตนา บัวสุวรรณ์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. สมชาย ปรางเปรมปรี บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. สมัคร มาวนั บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. บุญเรือง ศรีสุมิตร    บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ธนดิษย์ กองอนิทร์    บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. มาโนช จติอารี บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ดุสิต  แสบงบาล    บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ทัศชัย  งามศรี บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ยอดยิ่ง สิทธโิน     บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. อทิธพิล เวยีงลอ     บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. มาโนตย์ ด้วงแดง บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. สาทิพ ใหลเจริญ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. สนัน่ โคตรรักษา บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ธนโชติ จนัอฐิ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. อาวธุ  สักแกแกว้ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. วลิาศ เสาวภา บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ปริญญา มงคลวบิูลย์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. สุชาติ สุวรรณเปิน้ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ศิริพงษ์ ทวเีจริญ     บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ณัฐจกัร  จาแกว้ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. นิติพนธ์ ปักษาศร     บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. อดุม อิ่มเอบิ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ทินพล ศิรินาม บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ปรัชญา  ไชยโชค บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ฉตัรชัย ฉตัรกนัยารัตน์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ธนภทัร ค าฟู บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วรุิจน์ ค าสุรันทร์    บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. วฒันา ณะอิ่น    บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. สินธิ์ชัย เกดิสุข บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. นภณัฐ สุขเจริญ   บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ปรีดา โสวะภาสน์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ภมรพล วฒันไพโรจน์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ฉตัรชัย เหลืองณะลาภร์ี บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. สุระพงษ์ กญัญะพงศ์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. กรกฎ ยะนุ    บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. วรีเดช บ าเพญ็พนัธ์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต. ปฐวี ทองชม บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต.หญิง ฐิติกลุ แกว้สุข     บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต.หญิง วณีา กาญจนวบิุญ  บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต.หญิง ภริญา ธนกลุชัยศรี   บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
ด.ต.หญิง ฐิตารีย ์ จนัทร์พเนาว์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
จ.ส.ต. พศวตั จตัรส บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
จ.ส.ต. นพรุจฐ์ โพธิ์ตระกลูชัย บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
จ.ส.ต. ยงยทุธ ค าพกิาศ  บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
จ.ส.ต. ธรีภทัร  โคบุตรี บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
จ.ส.ต. ธนวฒัน์  สมณา บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
จ.ส.ต. วชิรวชิญ์ กมลคุณพพิฒัน์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
จ.ส.ต. สันติภาพ อานนท์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
จ.ส.ต. นพดล วรีะค า บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
จ.ส.ต.หญิง บุศษ์รินทร์ จนัทร์เรือง   บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
จ.ส.ต.หญิง เสาวนีย์ วงค์ไชย บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
จ.ส.ต.หญิง ศุภลักษณ์ รุ่งรุจี บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
จ.ส.ต.หญิง วรัญญา ภมุรินทร์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
จ.ส.ต.หญิง กลุธดิา เขื่อนสุคนธ์ บก.ตม.5 ตม.เชียงแสน
พ.ต.อ.หญิง มัณฑนา ทวยีนต์เนรมิตร บก.ตม.6 รอง ผบก.ตม.๖
พ.ต.อ. ณพฒัน์ศักย ์ ธรรมรักษ์ บก.ตม.6 รอง ผบก.ตม.๖
พ.ต.อ. ชูศักด์ิ พนัสอมัพร บก.ตม.6 รอง ผบก.ตม.๖
พ.ต.อ. สิทธชิัย โล่กนัภยั บก.ตม.6 รอง ผบก.ตม.๖
พ.ต.ท.หญิง วาสนา ช่วยเสริม บก.ตม.๖ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.๖
วา่ที ่พ.ต.ต. ปฏยิทุธ ด าคง บก.ตม.๖ ฝอ.บก.ตม.๖
ร.ต.อ. วชัรพงศ์ พวงบุตร บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖
ร.ต.อ.หญิง มนิดา หมัดอะดัม บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖
ร.ต.อ.หญิง ปาริชาติ แกว้มณี บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖
ร.ต.อ.หญิง จริาภรณ์ ปักษิณศิริ บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖
ร.ต.ท.หญิง อภญิญา เพชรมุณี บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖
ร.ต.ท.หญิง สุธาทิพย์ นววธิากาญจน์ บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ภพสัค สุขบูรณ์ บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖
ด.ต. วรสิทธิ์ ฉาดหลี บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖
ด.ต. อนันธ์ สุขแกว้ บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖
ด.ต. ไพรัช บริสุทธิ์ บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖
ด.ต.หญิง ธนาภา ต้ันฉว้น บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖
ส.ต.อ.หญิง จารุมา ไชยสงคราม บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖
ส.ต.ต. สิริวฒัน์ สมหวงั บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖
ส.ต.ต.หญิง จาริยา ชิตตะวงษ์ บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖
ส.ต.ต.หญิง วภิา บุญเกดิ บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖
ส.ต.ต.หญิง นรรษฐมน ไหมทอง บก.ตม.6 ฝอ.บก.ตม.๖
พ.ต.อ. ชัยสิทธิ์ ดีสุข บก.ตม.6 กก.บคด.บก.ตม.6
พ.ต.ท. จกัร ถนัดอกัษร บก.ตม.6 กก.บคด.บก.ตม.6
พ.ต.ต. อภศิิษฎ์ โรจน์อนนท์ บก.ตม.6 กก.บคด.บก.ตม.6
ร.ต.อ. วทิยา ทองผ้ึง บก.ตม.6 กก.บคด.บก.ตม.6
ร.ต.อ. สัญญบัตร ยอดด าเนิน บก.ตม.6 กก.บคด.บก.ตม.6
ร.ต.ท.หญิง กรองแกว้ แกว้เจริญ บก.ตม.6 กก.บคด.บก.ตม.6
ด.ต. มหาชาติ แสงศรี บก.ตม.6 กก.บคด.บก.ตม.6
ด.ต. บัณฑูรย์ เหล่าเจริญ บก.ตม.6 กก.บคด.บก.ตม.6
จ.ส.ต. บุญส่ง ขวญัคง บก.ตม.6 กก.บคด.บก.ตม.6
จ.ส.ต. สุพฒัน์ คชศิริ บก.ตม.6 กก.บคด.บก.ตม.6
พ.ต.อ. สัญชัย โชคขยายกจิ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
พ.ต.ท.หญิง สมจติ วะระทุม ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
พ.ต.ท. ธวชัชัย หนองบัว ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
พ.ต.ท. สุบรรณ กรุดพนัธ์ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
พ.ต.ท. เทียนชัย ชมภู ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ร.ต.อ.หญิง ดุจเทพรัตน์ สิทธฤิทธิ์ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ร.ต.อ. นัฐพงค์ คล้ายทอง ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ร.ต.อ. ธรีะวฒัน์ อ านาจเจริญยิ่ง ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. วชิัย กาวชิัย ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. จงรัก คะพมิพภ์บิาลบุตร ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง สุนิสา ด าทิพย์ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง รังสินันท์ จนัทร์เพชร ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. ปิยวทิย์ สิทธหิล่อ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. พฒิุพงศ์ ชาติวทิยาศิษฐ์ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. สาโรจน์ อนิทร์กลับ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. เสถยีร หงัษาภบิาล ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. เอกราช อนิทร์ถนอม ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
วา่ที ่ร.ต.ต. กวเีดช อวรุิทธพาณิชย์ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. จารุวตัร เชยโนนสูง ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. สมศักด์ิ ชัยพสิิษฐเจริญ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. เอกพจน์ พงังา ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. ทศพร แสะเตาะ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. จกัรพนัธ์ เดียวจรัส ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. พทิักษ์ นิยม ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. ชุมพล แสงแกว้ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. เสรี ช่วยจนัทร์ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. บุญตา หล่าเพช็ร ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. ณภทัร ชูช่วย ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. สุเทพ สุขแกว้ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. ไพศาล รอดเทีย่ง ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. นรินทร์ เศียรอุ่น ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. กจิชะกร จนัทร์โชติ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ชาญอาวธุ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. สรรเพชญ จนัทร์ไทย ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
ด.ต. ทองขาว กนกศิขริน ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
จ.ส.ต. ศักด์ิชัย แกว้พวง ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
จ.ส.ต. ววิฒัน์ โรจนกวนิพนัธ์ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
จ.ส.ต.หญิง ศิริกาญจน์ ศรีสุวรรณ์ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
จ.ส.ต. รณชัย คงพรัิตน์ ตม.6 ตม.จว.ภเูกต็
พ.ต.อ. สุนทร อรุณนารา บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
พ.ต.ท. ดนยวรรธน์ กอสนาน บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
พ.ต.ท.หญิง ธดิารัตน์ อฐิสุวรรณ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
พ.ต.ท.หญิง อาภา เกื้อกลู บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ.หญิง สันธนีย์ ทิพยย์อแล๊ะ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ.หญิง นาฏยา พฒัน์ชู บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ.หญิง สายพณิ ไชยมุด บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ.หญิง เยาวลักษณ์ กระสินธ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. ประสาร แสงทอง บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. จ านงค์ ชุมทอง บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต.หญิง นิดดา จติตธรรม บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต.หญิง สุดารัตน์ เชื้อทอง บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต.หญิง จริวรรณ รัชนียะ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
จ.ส.ต.หญิง วมิลิน เพชรแกมแกว้ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
พ.ต.ท. สมพงษ์  ไสยมรรคา บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ. ชัยวฒัน์ มีมุง่ธรรม บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ. ธงชัย ชูแกว้ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ. สมชาย ปรักมาส บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ. พฒิุพฒัน์ ทองแท้ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ. วนิัย มีบุตรภกัดี บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ พงษ์ศิริ พทิักษ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ นวพล พทิักษ์นิระพนัธ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ ณรงค์ เรียนชอบ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ.หญิง จรรยา รอดเพชร บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ.หญิง ธนันยา สุตมาศ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ศิริพนัธุ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. ไพโรจน์ คชศิริ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. อคัรวฒิุ วงศ์หมัดทอง บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. ชัยพนิิจ อรุณมาศ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. ถาวร หนูแป้น บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. สุพจน์ วรีะพงศ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. วสิาข ์ เส่ียงโชคอยู่ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. ธนภณ เจยีระนัย บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. ชัยยนัต์ จนัเทร์มะ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. บวร ศรีสุข บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. เจะอาแซ เจะเลาะ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. ประพรรด์ิ แกว้พบิูลย์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. สุวทิย์ นนทสิทธิ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. มนตรี มูลเดช บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. แวยโูซะ แวอซีอ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ต. สมรรถ อดุมเศรษฐ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ต. สมบูรณ์ กง๋เส้ง บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. ราชเดช นินทจติร บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. ธาวนิ เหล่าเรือง บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. จารุวทิย์ แสงสุวรรณ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. มะรอพี อซีอ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. สะอดีุ สานิ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. อาลียะห์ มะยนูุ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. อบัดุลมูอนี เด็งสุรีย์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. มะสุกรี ยตูีวา บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต.หญิง พรชนก ถนอมสุข บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต.หญิง รัชนีกร ทิพากรเกยีรติ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. ประวติ พลจงัหรีด บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. อาฑิต พรัิกษ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. นพดล บุญกนัต์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. ชัชชัย คงทวี บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. นิอารง นิสะมะแอ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. สาทร ธรรมชาติ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต.หญิง อาภา สุวรรณยหุะ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. บุญธรรม สุวรรณชาตรี บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. พชิยา หนิมา บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ชยกฤต คีรีรักษ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. ชิษณุพศัณิก์ มนตริพงศาวดาร บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต.หญิง สุภาวดี  ใสสุข บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต.หญิง สุกญัญา ศรีขวญั บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. ชัยยา กลูสุวรรณ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต.หญิง ไปศล เรืองสงฆ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. เยี่ยม พุม่บุญทริก บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
จ.ส.ต. เรืองพจน์ ชูคันหอม บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
จ.ส.ต. กรกฎ เงาศิลป์ชัย บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
จ.ส.ต.หญิง ธดิาวดี คุ่มเค่ียม บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ. สมชาย ปรักมาส บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ.หญิง ปณิสรา สุทธพิงค์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ.หญิง วชิดา สุระก าแหง บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. มานิตย์ กอ้นเกตุ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต.หญิง ชนิตา ไชยเสนะ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต.หญิง เรวดี สุพงษ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต.หญิง ศศมน แกว้สีทอง บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต.หญิง คุณภทัร ชโนวรรณ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ. ยติุธรรม พนัธส์อาด บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ.หญิง อารดา หมัดหมาน บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
วา่ที ่ร.ต.อ. ธงชัย ชูแกว้ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
วา่ที ่ร.ต.ท. จรูญ ชนะสิทธิ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
วา่ที ่ร.ต.ท. ธรียทุธ ยอดขยนั บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
วา่ที ่ร.ต.ท. เสนีย์ เจะจาโรจน์ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
วา่ที ่ร.ต.ต. เฉลิมชัย รัตนะ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. เสรี โชติพานิช บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. สานนท์ เดชปรีชากลุ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต.หญิง นุกลู แม้นด้วง บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
จ.ส.ต.หญิง จรีุพร จนัทวาโร บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ เผ่าชู บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
พ.ต.ท. พชัญ์กฤชโชค เกษมณี บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
พ.ต.ท. ประยทุธ สิมาธรรม บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ. ณัฐจกัร์ กสิกรเมธากลุ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.อ. เสกสรรค์ องอาจ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ท. ทวี ธรรมชาติ บก.ตม.๖ ตม.จว.สงขลา
ร.ต.ต. ศตพล ไชยรัตน์ บก.ตม.๖ ตม.จว.สงขลา
ด.ต. ชัยวจัน์ ศีลบุตร บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. เมธี โฆสกติติกลุ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. วรัิช จนัทรกลุ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
ด.ต. นิวฒัน์ อนิทองแกว้ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
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จ.ส.ต. รวกิร สังขสิ์ริ บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
จ.ส.ต. แสนคม นาคสง่า บก.ตม.6 ตม.จว.สงขลา
พ.ต.ท. วรัณรพร์ี อสิริยพฐั บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
พ.ต.ท. ชัชวาลย์. ทิพยพ์ชิัย บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
พ.ต.ต. ศยธน กระบิน บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
ร.ต.อ. อ าพร มุสิกพนัธ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
ร.ต.อ.หญิง นนทลี ทองบัวแกว้ บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
ร.ต.อ.หญิง บุญญา แกว้เหมือน บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
ร.ต.ท. อรุณ มูสิกิ้ม บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
ร.ต.ท. พรุิณชัย คันทานนท์ บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
ร.ต.ท. จรัญ ปะสะกวี บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
ร.ต.ท. คะนองนึก  ช่วยสุรินทร์ บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
ร.ต.ท. อมรศักด์ิ ศรีชะฎา บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
ร.ต.ท.หญิง จดิาภา ศิลาพนัธ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
ร.ต.ท. ศิวกร โพธิ์เยน็ บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
ด.ต. อมรศักด์ิ สารานนท์ บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
ด.ต. ประสิทธิ์ อทุัยเกษม บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
ด.ต.หญิง นงนุช สุทธวิารี บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
ด.ต. สุริยะ เกง่ล้วนหวดั บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
จ.ส.ต. สรรเพชร นุย้ช่วย บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
จ.ส.ต. วทิยา กาวชิัย บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
จ.ส.ต. จริะเดช คงเมือง บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
จ.ส.ต.หญิง สุวมิล มาศชาย บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
ส.ต.อ. ประชาชาติ จนัทรัมพร บก.ตม.6 ตม.จว.สตูล
พ.ต.อ. กานต์ ธรรมเกษม บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
พ.ต.ท. ณัฏฐ์ชูเดช จรัสร่มเยน็ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
พ.ต.ท. พลูศักด์ิ แกว้สีขาว บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
พ.ต.ท. วรีวฒัน์ นิลวตัร บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
พ.ต.ท. ฉตัรชัย หะยมีามะ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
พ.ต.ท. สมศักด์ิ แสงสิน บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ร.ต.อ.หญิง กรรณิกา พระพทิักษ์ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ร.ต.อ. ธนากร สับประสาน บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ร.ต.อ. สุเมธ กนกเหมพนัธ์ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ร.ต.อ.หญิง ดรุษกร หมัน่พทิักษ์พงศ์ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท.หญิง นิตยา เพช็รดี บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท.หญิง จารุวรรณ จติตอานนท์ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท.หญิง อสัมาอ์ ตาเดอนิทร์ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท.หญิง จริานุช นุน่เหลือ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. ศราวฒิุ ค าเงิน บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
วา่ที ่ร.ต.ท. ประพาส รามสนะ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
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วา่ที ่ร.ต.ท. กรธชั เอยีดอุ้ย บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
วา่ที ่ร.ต.ท. เสริมพงศ์ รัตนวยั บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
วา่ที ่ร.ต.ท. สหรัฐ มะมิง บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
วา่ที ่ร.ต.ท. มณฑล รักความสุข บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
วา่ที ่ร.ต.ท. พงษ์ภกัดี สีระโก บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
วา่ที ่ร.ต.ท. พเิชษฐ์ อมุาหมัน บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ร.ต.ต. รัฐศักด์ิ แวมิง บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ร.ต.ต. พงศกร เจะ๊กอบะ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ร.ต.ต. สิทธพิล วฒันะ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ร.ต.ต. คาลี หะยบีือราเฮง บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
วา่ที ่ร.ต.ต. สุรศักด์ิ อโศกจนิดา บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. ณัทภพ มากจนัทร์ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. ยทุธศักด์ิ สาแม บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. ประภาส จนัทโร บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. สุกรี เบ็นอบัดุลเลาะห์ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. วสันต์ สาเล็ง บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. สุภาพ นิลวตัน์ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. ระวี หนูสี บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. ซะรี ยโูซ๊ะ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. อภนิันท์ หะยอีแีต บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. ซูลกพิลี รือสะ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. มะรอสดี เจะ๊วอ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. มูฮัมมัด หะยอีาแว บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. ซอและ สาระกาสม บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. อธชิัย ยโูซ๊ะ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. อบัดุลวาฮับ ตันหยงดายอ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. มูหามะสัมรี อเูซ็ง บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. ตันมีซี ดอเลาะ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. รอมือลี ซาแม บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. สุกฟิลี มะเยง็ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. อายวูี ลาเตะ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. ปัญญา ตรีทอง บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. อบัดุลเลาะ ยโูซะ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. วชัรินทร์ กาเดร์ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. ต่วนมูฮามัดรอมือลี  ลอจิ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. ชวภณ พรหมอบุล บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. ทนงศักด์ิ แกว้พฒุ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. ยะยา อาแวกอืจิ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
พ.ต.ท. วรีวฒัน์ นิลวตัร บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ร.ต.อ. สุเมธ กนกเหมพนัธ์ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
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ด.ต. เจะ๊รูสลี สาและ บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. ธนศักด์ิ ทองบุญชุม บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
ด.ต. อาหามะสัมซู แมยู บก.ตม.6 ตม.จว.นราธวิาส
พ.ต.ท. สมชาย จติสงบ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
พ.ต.ท. อนุสรณ์ แกง่สันเทียะ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
พ.ต.ท. เสริมเกยีรติ คัมภรีะ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
พ.ต.ท. สุทธศัิกด์ิ ปล้ืมจติต์ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
พ.ต.ต. รัชชวชิ อคัรมาส บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
พ.ต.ต. ฐิติวฒัน์ ฤชานุกลู บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.อ. ยาไวหนี เล่งเจะ๊ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.อ. ดนัย ชุ่มอภยั บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.อ. ฏการ เขม็พลิา บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.อ. ศุภชัย  พลูแกว้ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.อ. ณวภิาส เทศแยม้ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.อ. ธรีศานต์ ค าพกิลุ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.อ.หญิง ศรลิกา หล๋อโตน บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.อ.หญิง สิรภทัร เทพฉมิ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.อ.หญิง รพพีรรณ  ศิริคณินทร์ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.อ.หญิง สุพชิญา คณเกณฑ์ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.ท.หญิง จติต์อารี ทะวลิา บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.ท. ธญักร มัน่ศักด์ิ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.ท. สุจติร มาตรแกว้ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.ท. ณรงค์  ศรีชะบา บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.ท. สินชัย หนูคง บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.ต. อดิศักด์ิ ชัชวาลไพโรจน์ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ แสงดิษฐ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.ต. ธนัดร ฉ่ าชื่น บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.ต. อนิทัช  แผ่นทอง บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.ต. ยโูสบ โอมณี บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.ต. วรดิตถ์ อนันตกลู บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ร.ต.ต. วจิติร์  บุญวรรณโณ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต. ผ่อง ทองเจริญ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต. ขวญัเมือง อยู่สุข บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต. ทรงชัย ทิพยเ์สภา บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต. นิวฒัน์ ชิษสวสัด์ิ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต. สง่า เผือกเอี่ยม บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต. นารถ  พลซา บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต. อนุสรณ์ สนใจ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต. สมหวงั เสมลับ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต. กติตินันท์ มณีศรี บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
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ด.ต. อนิทนน ฤทธสัิงข์ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต. สานุพงษ์ บัวศรี บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต. ศราวฒิุ คงสมบุตร บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต. เทวญั อร่ามวงค์ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต. สมบัติ ศรีเฟอืง บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต. ธนดล บุญคุ้ม บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต.หญิง วรกาญจน์ สินธไุชยวรรณ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต.หญิง นภาภรณ์ ดีค า บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต.หญิง ชนิภา วงศ์เหลือง บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต.หญิง โสภา คุ้มอยู่ บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
ด.ต.หญิง ปทิตตา เซ่งฉิ่ว บก.ตม.๖ ตม.จว.ระนอง
จ.ส.ต.หญิง สุปราณี คีรีรัตน์ บก.ตม.6 ตม.จว.ระนอง
วา่ที ่พ.ต.อ. ศุภฤกษ์ พนัธโ์กศล บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. ฐนพงศ์ หมกทอง บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. สุรชัย เอี่ยมผ้ึง บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. สมเดช ประกอบผล บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท.หญิง อมัพร จนุทะเส บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ต. เทพประสิทธิ์ สามสี บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ.หญิง ปิยะวรรณ ไกรแกว้ บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ. เทอดศักด์ิ ธวชัร์วรกลุ บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ. อดุมศักด์ิ รักกลัด บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ.หญิง พมิลพรรณ เรืองประดับ บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
 ร.ต.อ.หญิง ปาณิศา มุขรัษฎา บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท.หญิง ศศิมา แกว้ก าถดั บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ธ ารง สมมะลวน บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต.หญิง สุนทรี ศรีโพธิ์ช้าง บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. กวี มาลารัตน์ บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. ชายน้อย ซ้ายขวญั บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ไชยนันท์ วาทหงษ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ชาตรี อดทน บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ธรรมนูญ แพน้อย บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. อนุวทิย์ ตรีวยั บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. จเร จนัทร์ทองนิม่ บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต.หญิง จนิตนา สุภาพ บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต.หญิง พมิประภา จนัทร์ขาว บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ไตรวชิ จนัทร์เจริญ บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต.หญิง วจิติรา กาวลิะ บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. มนูญ ลอยวรัิตน์ บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ผดุงศักด์ิ แยบกระโทก บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต.หญิง อารีรัตน์ บ ารุง บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
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ด.ต.หญิง เบญจมาศ เตียวหยนิ บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ทนิน นาครักษ์ บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. จรีภทัร์ คงคากลุ บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. พศิฐ์ศักด์ิ จนัทโกมุท บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. พรส่ง เกตุทอง บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ปราโมทย์ แสะเตาะ บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. พทิัก ฤทธรัิกษา บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ภรภทัร เมืองชู บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต พงษ์ศักด์ิ พฒัน์คง บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. เสนีย์ ดือรอแม บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต.หญิง เดือนเพญ็ ชาติโล บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ.หญิง มนธรีา สนเลม็ด บก.ตม.6 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. บัญชา ลิมปิชาติ ตม.6 ตม.จว.กระบี่
พ.ต.ท. สุเทพ เกดิมุสิก ตม.6 ตม.จว.กระบี่
ร.ต.อ. สนัน่ เสาะรส ตม.6 ตม.จว.กระบี่
ร.ต.อ. กชิพฒัน์ ขอสุข ตม.6 ตม.จว.กระบี่
วา่ที ่ร.ต.อ. อนันต์ ค าปันนา ตม.6 ตม.จว.กระบี่
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ช่อผูก ตม.6 ตม.จว.กระบี่
ร.ต.ท. อรุณ มูสิกิ้ม ตม.6           ตม.จว.สตูล/        ช่วยราชการ ตม.จว.กระบี่

ร.ต.ท.หญิง เจริยงค์ คงภกัดี ตม.6 ตม.จว.กระบี่
ร.ต.ท.หญิง สุกลัยา กรดเต็ม ตม.6 ตม.จว.กระบี่
ร.ต.ท.หญิง รตนพร สังขแ์กว้ ตม.6 ตม.จว.กระบี่
ร.ต.ต. จตุพงศ์ หนูแกว้ ตม.6 ตม.จว.กระบี่
ด.ต. รุ่งรดิศ เถาสุวรรณ ตม.6 ตม.จว.กระบี่
ด.ต. วนัชัย นรินทร์ ตม.6 ตม.จว.กระบี่
ด.ต. ปรีชา คงด า ตม.6 ตม.จว.กระบี่
ด.ต. ทศพร ดุษฐีบัณฑิต ตม.6 ตม.จว.กระบี่
ด.ต. ภทัรพล กลุประจวบ ตม.6    ตม.จว.สุราษฎร์ธาน/ี  ช่วยราชการ ตม.จว.กระบี่

จ.ส.ต. ปิยบุตร สังขห์ยู ตม.6 ตม.จว.กระบี่
จ.ส.ต. ถาวร อกัษรชู ตม.6 ตม.จว.กระบี่
ส.ต.อ.หญิง ปรรชนันท์ พลมาศ ตม.6 ตม.จว.กระบี่
พ.ต.ต. พงิคะรัตน์ ซ้ายขวญั บก.ตม.๖ ตม.จว.พงังา
ร.ต.อ. คมศักด์ิ ทองขวญั บก.ตม.๖ ตม.จว.พงังา
ร.ต.ท. สมโภช ภมรภเูบศวร์ บก.ตม.๖ ตม.จว.พงังา
ร.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ เปรมจติร์ บก.ตม.๖ ตม.จว.พงังา
วา่ที ่ร.ต.ท. เฉลา จติรามาศ บก.ตม.๖ ตม.จว.พงังา
วา่ที ่ร.ต.ต. กต์ิิเมธี เจตนาพรส าราญ บก.ตม.๖ ตม.จว.พงังา
ด.ต. ทินกร หนูสวสัด์ิ บก.ตม.๖ ตม.จว.พงังา
จ.ส.ต.หญิง นวลพรรณ ลาภพลูทวกีลุ บก.ตม.๖ ตม.จว.พงังา
พ.ต.ต. ธนูศิลป์ ดวงแกว้งาม บก.ตม.6 ตม.จว.นครศรีธรรมราช
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ร.ต.อ. สุวทิย์ คงข า บก.ตม.6 ตม.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ.หญิง ศศินันท์ ล าดับพงศ์ บก.ตม.6 ตม.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ.หญิง นิตยา อนงค์ บก.ตม.6 ตม.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สถาพร ขวญัเทพ บก.ตม.6 ตม.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. บุญจรัญ บวรสรรพ บก.ตม.6 ตม.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ไพทูรย์ บัวแยม้ บก.ตม.6 ตม.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต.หญิง เบญจมาศ วชัรกาฬ บก.ตม.6 ตม.จว.นครศรีธรรมราช
จ.ส.ต. อรรควทิย์ เขยีวหลี บก.ตม.6 ตม.จว.นครศรีธรรมราช
จ.ส.ต. สราวธุ ตราสุวรรณ์ บก.ตม.6 ตม.จว.นครศรีธรรมราช
จ.ส.ต. ศรีธรรมรัตน์ สังขศรี บก.ตม.6 ตม.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. เนติ ขนับุญ บก.ตม.๖ ตม.จว.ปัตตานี
ร.ต.อ. กฤตภาส โอภาสปัญญา บก.ตม.๖ ตม.จว.ปัตตานี
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ศิริพนัธ์ บก.ตม.๖ ตม.จว.ปัตตานี
ร.ต.ท.หญิง เอษณีย์ ปลอดทอง บก.ตม.๖ ตม.จว.ปัตตานี
ร.ต.ท.หญิง บุปผา เขยีวบุญจนัทร์ บก.ตม.๖ ตม.จว.ปัตตานี
ร.ต.ท. พทิยา มาพล บก.ตม.๖ ตม.จว.ปัตตานี
ร.ต.ท. วจิติ ไชยบุบผา บก.ตม.๖ ตม.จว.ปัตตานี
ด.ต. กเูล๊าะ โตะกยูอืแร บก.ตม.๖ ตม.จว.ปัตตานี
ด.ต. แวอารน แวนาแว บก.ตม.๖ ตม.จว.ปัตตานี
ด.ต. เจะ๊เซ๊ะ เจะ๊โกะ๊ บก.ตม.๖ ตม.จว.ปัตตานี
ด.ต. ปัตตา มะลี บก.ตม.๖ ตม.จว.ปัตตานี
ด.ต. ทวปี เสน่หา บก.ตม.๖ ตม.จว.ปัตตานี
ด.ต. อสิสะมะแอ ปาตง บก.ตม.๖ ตม.จว.ปัตตานี
ร.ต.อ.หญิง ปานพชิญา คงบางปอ บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
ร.ต.อ. สมเจตน์ หนูชัยแกว้ บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
ร.ต.ท.หญิง ชนกพร ยอดประเสริฐ บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
ร.ต.ท. อนุศักด์ิ มงคลหตัถี บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
ร.ต.ท. ศุภวชิญ์ จนิุกลู บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
ร.ต.ท. ปวริศ ปานะจนิาพร บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
ร.ต.ท. จ าเริญ พรหมชาติ บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
ร.ต.ท. วาที อภยัรัตน์ บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
ร.ต.ท. บือราเฮง ยอืโร๊ะ บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
ร.ต.ท. บุญลาภ รัตนะชัย บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
ร.ต.ต. ซัมสูดิง มะนิระ บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
ด.ต. วสันต์ ประดับเพชรรัตน์ บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
ด.ต. ธรณินทร์ ลีม๊ะ บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
ด.ต. อบัดุลอาซีส เซะบากอ บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
ด.ต. ยะยา สามะ บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
ด.ต. อรุณ สุวรรณโณ บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
จ.ส.ต. อาสรี อเุซ็งลานง บก.ตม.๖ ตม.จว.ยะลา
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ร.ต.อ.หญิง ประคองสิน ศรีไชย บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ด.ต. อสัมี ดอเล๊าะ บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ด.ต. อบัดุลซอมะ มะเซ็ง บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ด.ต. วริะ กลับใจได้ บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ด.ต.หญิง อรณิชชา อนิทองช่วย บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
จ.ส.ต.หญิง ชุริวรรณ แกว้แสน บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ด าเนินผล บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
จ.ส.ต.หญิง กฤตยา หมวดหร่ี บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ด.ต.หญิง อมรรัตน์ ชนะรัตน์ บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ต. สะรี มามุ บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ท. พงษ์วริษฐ์ หมัดสมัน บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ด.ต. นรบดี รักนาควน บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ด.ต. พงษ์พทัธ์ รัตนพงศ์ บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
 ด.ต. ธวฒัชัย คงพนัธ์ บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ถิ่นกาญจน์ บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ด.ต. วชิัย พมิพา บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ด.ต. รอศัก เด็นเล๊าะ บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ร.ต.อ. สุภาพ บุญเทีย่ง บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ด.ต. มะเพาซี อะปะแต บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ท. สุวนิิจ องค์ยา บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
พ.ต.ต. สุระศักด์ิ ใจดี บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
ด.ต. ทนงชัย ส่งสุข บก.ตม.๖ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์
พล.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ นาควจิติร บช.ตชด.
พล.ต.ต. ประพนัธ์ จนัทร์เอม บช.ตชด.
พล.ต.ต. วนัชาติ ค าเครือคง บช.ตชด.
พ.ต.อ. ศรุต สงวนสุข บช.ตชด.
พ.ต.อ. กมล สุขประเสริฐ บช.ตชด.
พ.ต.ท. สุธี พฒุตาล บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.3 ฯ
พ.ต.ท.หญิง กลุชไม สมิตทันต์ บช.ตชด.
พ.ต.ท. ธงไชย วฒันะกวีงศ์ บช.ตชด.
ร.ต.ท. สายณัห์ สัมมาเพช็ร์ บช.ตชด. สง.ผบช.ตชด.
ร.ต.ท. ปฏภิาณ วงศ์บุญชัยเลิศ บก.ตชด.ภาค 3
ร.ต.ท. พนิิจศักด์ิ อนุรักษ์ บช.ตชด. สง.ผบช.ตชด.
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ ยอดเพชร บช.ตชด. สง.ผบช.ตชด.
ร.ต.ท. ไพศร อู่ขา้วอู่น้ า บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท.หญิง ฤทัยรัตน์ จนัทร์ฉาย บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.2 ฯ
ร.ต.ต. สุบิน จติตระบูรณ์ บช.ตชด.
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ คงรังสรรค์ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.3 ฯ
ด.ต. พสธร เพช็รทะจนัทร์ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.3 ฯ
ด.ต. นวนพ นันทกจิ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.3 ฯ
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ส.ต.อ. ปัณวฒัน์อนันต์ สุขเจริญ บช.ตชด. สง.ผบช.ตชด.
ส.ต.อ. ศิริพงษ์ เซ็งมณี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. จรีะวฒัน์ สิงหะสุต บช.ตชด. สง.ผบช.ตชด.
ส.ต.อ. ภาณุพงศ์ ศรีสุวรรณชาติ บก.กฝ.บช.ตชด.  
พล.ต.ต. พนัธุ์พงษ์ สุขศิริมัช บก.อก.บช.ตชด. บก.อก.บช.ตชด.
พ.ต.อ. ณัฐ สิงหอ์ดุม บก.อก.บช.ตชด. บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.ท. จรัญ ทองทิพย์ บก.อก.บช.ตชด. บก.อก.บช.ตชด.
ด.ต. ไพศาล นิลพฒัน์ บก.อก.บช.ตชด. บก.อก.บช.ตชด.
ด.ต. สมพร จนัทร์สามารถ ปรท.บก.อก.บช.ตชด. กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. วชัระ เนือ่งสุวรรณ์ บก.อก.บช.ตชด. บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. รัฐกรณ์ ธชัทฤต บก.อก.บช.ตชด. บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. นลธวชั ริกากรณ์ ปรท.บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ปิยะณัฐ ศรีหรัิญ ปรท.บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
พ.ต.ต. รณรัตน์ ออมสินสมบูรณ์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.อ. อดิศักด์ิ แน่นอดุร บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ณฐพล     มัน่พรม บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.ต. สุรพล   ใจจริง บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สุทิน   ศรีบูรณากาญจน์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.ท.หญิง อาภรณ์ ปัน่โพชา บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.ท.หญิง กรณิศ   ฤทธิ์ค ารพ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.ต.หญิง นุชรินทร์ แควน้น้อย บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ฐิติพงศ์ เวยีนภมูิ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.ต. จกัรพงษ์ เหนือแสน บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ด.ต. ภาณุ เอกสินเสิรม บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ด.ต. ศักดา ภกัดีมาก บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ด.ต. อลงกรณ์ เอง่ฉว้น บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ด.ต. อนิปัน แปงกนัทะ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ด.ต. ไพฑูรย์ ศรีภกัดี บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
จ.ส.ต. ศุภกติต์ อนุเคน บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
จ.ส.ต. เศรษฐศาสตร์ ศิลาคุปต์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ชยพล อรุะพงษ์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง ณิชชา พลหนองหลวง บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ธรีพนัธ์ มุสาเหม บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ธรีชัย คิดชอบ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
พ.ต.ท. สวสัด์ิ บุญมัน่ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
พ.ต.ท. พรีะเดช แกว้มรกต บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
พ.ต.ท. อภนิันท์ พนัธุ์หมิ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
พ.ต.ต. เสรี พรหมชาติ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.อ. กฤตพงศ์ ปูคะธรรม บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.ท.  วทิวสั รัตนวจิติร บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
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ร.ต.ท. พษิณุ ออ่งสวสัด์ิ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.ท. เสน่ห์ พงศาปาน บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สุธรรม จนัทร บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ องักนะ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ด.ต. ประวติั แสงปก บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
จ.ส.ต. สมศักด์ิ ขนัติวงศ์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
จ.ส.ต. ศุภรัตน์ วเิศษสัตย์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง ทัศนีย์ เร่งเร็ว บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ภานุพงศ์ วเิศษสุข บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สิทธชิัย เพช็รมณี บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ฐาปกรณ์ เกรียงไกร บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ เดชาพนัธุ์กลุ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ณราพงษ์ หมวดหรี บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ประเสริฐ ปฤษฎากลุวงศ์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. แสงอารุณ เทียบฤทธิ์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ตอ. ทวศัีกด์ิ ทองสุข บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. กานต์ธวชั สุวรรณโพธิ์ศรี บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. นิสิต ศรีดวงอนิทร์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. เอกชัย นามเทีย่ง บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. สราวธุ สีสองไชย บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ภาณุวฒัน์ ทัศนสุวรรณ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ณภทัร สืบสายออ่น บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ด.ต. ธนพล คนเพยีร บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สมบัติ นามกิ่ง บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ธนพล หอมขจร บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. พทิักษ์พงศ์ ชาญกนั บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. เกรียงศักด์ิ สาเหลา บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ธรีะเดช ร าเพยพฒัน์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. พเยาว์ พริกเล็ก บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ภราดร ด าสนิท บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. บุญน า จ าเนียนกลู บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. วรวฒิุ ยอดแกว้ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. วรีะยธุ ซังทอง บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สิทธชิัย สิทธพิทิักษ์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สิทธไิชย์ ในทอง บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สุริยง บุบผาพลิา  บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. อภพิล องอาจ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. อาทิตย์ นาชัยนาค บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. โรจนินทร์ พพิฒัน์วชัรเดชา บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. กติติ  พงษ์สุวรรณ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
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ส.ต.ต. กติติกร  สุนทรศิริ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ไกยสิทธิ์  กองวงศ์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. เจษฎา  รินพล บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ชยานันต์  วรรณมูล บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ชาญวทิย ์ จวงหวัโทน บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ณัฐพล  มุลตรีบุตร บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ถริายธุ ์ เขตรักษา บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ทรงกลด  เปร่ียมกระโทก บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ธนบัตร  สวนแยม้ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ธนภทัร  เศวตรัตน์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์  พมิพา บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. นภดล  นุชยา บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. นิพนธส์วสัด์ิ  สร้อยสุวรรณ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. พฤทธิ์  จนัทร์ใบเล็ก บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. พลเฉลิม  จนัทร์หนองสรวง บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. พนัธพ์ทิักษ์  ประสมทอง บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ภทัราวธุ  นาปองสี บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์  เทียนสวา่ง บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ราเชน  พรีะจนัทร์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. วบิูลย ์  พริิยะประเทืองกลุ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. วษินุ  เทพแสน บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ศักด์ิสิทธิ์  บุญรับ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ศิวะ  ช่วยชูหนู บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ศิวาวธุ  พรหมสถติย์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ  ประทุมมา บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. สุริยาวธุ   ทองเลิศ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. อนุสรณ์  ร่วมชาติ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. อนุกลู  พึง่อยู่ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. อลงกรณ์  ศรีตองออ่น บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.ต. อาทิตย ์ ฐานพานิช บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. พลสิทธิ์ กล่ินผล  บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ ติดรัก บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
ส.ต.อ. วศิิษศักด์ิ  กล้วยน้อย บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ ร้ิวไสว อก. ฝอ.3
พ.ต.ต. บัณฑิต สีหาโคตร อก. ฝอ.3
ร.ต.อ. อนุสรณ์ สุนทร อก. ฝอ.3
ร.ต.อ. ธรีศักด์ิ สืบสา อก. ฝอ.3
ร.ต.ท. คชาสิษฐ์ โนนสวา่งไชย อก. ฝอ.3
ร.ต.ท.หญิง สาคร ยนืยง อก. ฝอ.3
ร.ต.ท. จตุพล รบบานา อก. ฝอ.3
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ร.ต.ท. จรูญ ทิมเทียบ อก. ฝอ.3
ร.ต.ต.หญิง สกลุไทย พกิลุศรี อก. ฝอ.3
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง อรษา สีทอง อก. ฝอ.3
ด.ต. นิวฒัน์ ไวยโมรี อก. ฝอ.3
ด.ต. สมานชัย หล้าบ้านโพน อก. ฝอ.3
ด.ต. พนูพพิฒัน์ เหล็กค้าน อก. ฝอ.3
ด.ต.หญิง ฐิติชญา อมัพวนั อก. ฝอ.3
ด.ต. ทนงศักด์ิ ค าแฮ อก. ฝอ.3
ด.ต. เจตสฤษฏิ์ แฝพมิาย อก. ฝอ.3
ด.ต. ถาวรสวสัด์ิ แตงชัยภมูิ อก. ฝอ.3
ด.ต. ศักด์ิชัย หาญมนตรี อก. ฝอ.3
ด.ต. ลิขติ ทองกลุ อก. ฝอ.3
ด.ต. ธเนศพล วศิิษฐ์ชนะชัย อก. ฝอ.3
จ.ส.ต. พชิิต นาเครือ อก. ฝอ.3
จ.ส.ต. วสันต์ เวยีงอนิทร์ อก. ฝอ.3
จ.ส.ต. อาณัติ วงษ์สันต์ อก. ฝอ.3
จ.ส.ต. สุบิน สายสุด อก. ฝอ.3
จ.ส.ต. ชลอ แสงออ่น อก. ฝอ.3
จ.ส.ต. ทวสุีข ชินวงศ์ อก. ฝอ.3
ส.ต.อ. ชูพงษ์ พพิฒัน์พริิยานนท์ อก. ฝอ.3
ส.ต.อ. อภรัิกษ์ ขวญัโพธิ์ชา อก. ฝอ.3
ส.ต.อ. อภวิฒัน์ กอ้มมะณี อก. ฝอ.3
ส.ต.อ. ธนยศ อรุาเพญ็ อก. ฝอ.3
ส.ต.อ. ราเชนทร์ จนัทร์สุข อก. ฝอ.3
ส.ต.อ. นพพล อทุิศ อก. ฝอ.3
ส.ต.อ. ธนัยธ์ ารง วงษ์สวสัด์ิ อก. ฝอ.3
ส.ต.อ. ทรงพล จฑัูงคะ อก. ฝอ.3
ส.ต.ต. ลิขติ ละดาศรี อก. ฝอ.3
ส.ต.ต. วรชัย พรมสิทธิ์ อก. ฝอ.3
พ.ต.ท.หญิง วธิดิา เจริญวงศ์ อก.บช.ตชด. ฝอ.4
พ.ต.ท. ธรีพล ภูเ่นติ         "         "
ส.ต.อ. อลงกต เนตรพนัธ์         "         "
ร.ต.ท.หญิง ศุภกานต์ จนัทร์แกว้         "        "
ส.ต.อ. จติรติพล โอภาโส         "        "
ร.ต.ท. ปฐมพงษ์ สองสี         "        "
ร.ต.ท. พรีพล รุมพล         "        "
จ.ส.ต. เกยีรติมนัส ยวงสะอาดธนา         "        "
ด.ต. บุญรอด แกว้ยก         "        "
ร.ต.ต. อเนก เมฆา         "        "
ร.ต.ท.หญิง วไิล เกดิสุภาพ         "        "
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ร.ต.ท. นพฤทธิ์ สุขแจม่         "        "
ร.ต.อ.หญิง กนกศรี คุ้มภยั         "        "
ร.ต.ท.หญิง องัคณา รัษฎาเพชร         "        "
ส.ต.อ. จรียทุธ นิวฒัน์รังสันต์         "        "
ด.ต. ยงยทุธ เทียมรัตน์         "        "
ด.ต. พษิณุ ฉนัฉายา         "        "
วา่ที ่ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ สวนกระจา่ง         "        "
จ.ส.ต. ภาสุข ภาระจริง         "        "
พ.ต.ท.หญิง ชนัญญา วรอนุวฒันกลุ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
พ.ต.ท. ปชา อมรสิริพาณิชย์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ร.ต.ท. กษม จนัทร์แกว้ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ ชาญชัย บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ร.ต.ท. วรสิทธิ์ เสง่ียมจติร บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ร.ต.ท. สัญญา แพนลา บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ร.ต.ท. สันติสุข มนตรี บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ร.ต.ท. ภานุวฒัน์ ศีวไิล บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๖
ร.ต.ท.หญิง ทัศนนันท์ ยงัแช่ม บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ร.ต.ท. อรรถพล ฤทธวิฒันพงศ์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ร.ต.ท.หญิง กฤตยลักษณ์ สิงหะไชย บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ร.ต.ท.หญิง ธดิาวลัย์ แกว้ฟอง บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ร.ต.ท.หญิง สุพร อนิออ่น บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ร.ต.ต. พลเชษฐ์ กาญจนจติร์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ด.ต. ชนพล กรองพกิลุ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ด.ต.หญิง ปิยาพชัร สอดเสน บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ด.ต. กติติพงศ์ ฤทธวิงศ์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ด.ต. กนัตพฒัน์ ลางสันเทียะ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ด.ต. ภทัรศักด์ิ โสดานาค บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ด.ต. ธวชัชัย วาดโคกสูง บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
จ.ส.ต. มงคลชัย ป้อชุมภู บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
จ.ส.ต. ณัฐพล อดุม บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
จ.ส.ต. ศุภวฒัน์ ทองนิล บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
จ.ส.ต. พงษ์เทพ เลิศภภิพ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ส.ต.อ. เรืองศักด์ิ ศรีชนะ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ส.ต.อ. วรกร ฉว้นกล่ิน บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ส.ต.อ. สุทธรัิก บ่อทรัพย์ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕
ร.ต.อ. ยงยทุธ ขนุทองแกว้ อก.  ฝอ.6
ร.ต.ท. สมพงษ์ บุญประสิทธิ์ อก.  ฝอ.6
ร.ต.ท. ประเสริฐ ช านาญช่าง อก.  ฝอ.6
ร.ต.ท. สัจจรักษ์ นัครา อก.  ฝอ.6
ร.ต.ท. เทวฤทธ์ มหาอปุ อก.  ฝอ.6
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ร.ต.ต. ชุมพล ด้วงประดิษฐ์ อก.  ฝอ.6
ด.ต. พลชัย ประกจิบุญฤทธิ์ อก.  ฝอ.6
ด.ต. จ าลอง ฟเูกษม อก.  ฝอ.6
ด.ต. วรีะศักด์ิ ชวดมา อก.  ฝอ.6
ด.ต. ชุมพร สุวงค์ อก.  ฝอ.6
ด.ต. นพล ผลิใบ อก.  ฝอ.6
ด.ต. อรรถพล สมหวงั อก.  ฝอ.6
ด.ต.หญิง นิตยา นิมิตพฒุ อก.  ฝอ.6
พ.ต.ท.หญิง ลดาวลัย์ ชาติไทย อก. ฝอ.๗
พ.ต.ต. อะหลี เอยีดไหน อก. ฝอ.๗
ร.ต.ท. ศักด์ิขยั เวยีงนนท์ อก. ฝอ.๗
ร.ต.ท. บุญธง กริชไกรวรรณ อก. ฝอ.๗
ร.ต.ท.หญิง สุภา สุดเขต อก. ฝอ.๗
ร.ต.ท.หญิง ชลิญญา หงษ์หา อก. ฝอ.๗
ร.ต.ท.หญิง ธดิารัตน์ ชุมอรุะ อก. ฝอ.๗
ร.ต.ท.หญิง ไพรวลัย์ วชิัยวงค์ อก. ฝอ.๗
ร.ต.ท. ภทัรพล ภริมยรั์กษ์ อก. ฝอ.๗
ร.ต.ท. มงคล ภกูติติเวช อก. ฝอ.๗
ร.ต.ท. เดชา มาท้วม อก. ฝอ.๗
ร.ต.ต. วชิัย เพยีเพง็ อก. ฝอ.๗
ร.ต.ต. สัญชัย กลุสวา่ง อก. ฝอ.๗
ด.ต. วชิัยอนันต์ เชื้อบ ารุง อก. ฝอ.๗
ด.ต. อรันต์ แหยมงาม อก. ฝอ.๗
ด.ต. สุนทร ลายประหยดั อก. ฝอ.๗
ด.ต. อรุณ อนิทร์ช่วย อก. ฝอ.๗
จ.ส.ต. เดชญาณ์ พา่นเผือก อก. ฝอ.๗
จ.ส.ต. สมพงษ์ ชิดสนิท อก. ฝอ.๗
ส.ต.อ. กฤษดา พาลีบัตร อก. ฝอ.๗
ส.ต.อ. เกยีรติขจร พนัโบ อก. ฝอ.๗
พ.ต.ท. กลัป์ วงศ์มณี ฝอ.8
ร.ต.ท.หญิง ปุณยวร์ี ดอกค า ฝอ.8
ร.ต.ท. กมลชนม์ สุขทองออ่น ฝอ.8
ร.ต.ท. ยงยทุธ ยศกลาง ฝอ.8
พ.ต.ท. สุชาติ บุปปาจนัโท บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ร.ต.ท.หญิง สมคิด หาระชัย บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ร.ต.ท.หญิง อาภชิา อนิทยา บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ร.ต.ท. เทพณรงค์ พพิฒัน์พทุธพงศ์ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ร.ต.ต. นภทัร ช านาญหมอ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ร.ต.ต. วรเชษฐ์ กาต้ัง บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ด.ต. กมัพนธ์ ไชยคิรินทร์ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
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ด.ต.หญิง หอมจนัทร์ ภกัดี บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
จ.ส.ต. อรรถพล ชุ่มขนุทด บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
พ.ต.ต. ปัญจพล คุ้มภยั บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ร.ต.ท. ศักด์ิดา บัวทอง บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ร.ต.ท. สมพงษ์ ปราบจะบก บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ด.ต. กติิศักด์ิ ศรีสุข บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ด.ต. สมเจตน์ ชัยอนิทร์ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ส.ต.อ. อนุวฒัน์ ภพูวงนิล บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
พ.ต.ต. สุนิตย์ หอ้งชู บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ร.ต.ท. สมจติต์ ทองพวงเงิน บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ร.ต.ต. สุรินทร์ ทองเลิศ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ร.ต.ต. ธรีวฒัน์ แยม้กล่ิน บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ร.ต.ต. นิคม สมอาจ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ส.ต.อ. ประชา กล้วยน้อย บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
จ.ส.ต. มณเฑียร แกว้จติร บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ร.ต.ต.หญิง กรรณิการ์ ภริูภสัสรกลุ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
ส.ต.อ. วรวฒิุ โสภากลุ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ ฯ
พ.ต.อ. สุกจิ หงัสนาวนิ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
พ.ต.ท. เจตษฎาพร แกว้ไพฑูรย์ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
พ.ต.ท. ถวลิ เทียนบุญ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
พ.ต.ท. ณัฏฐพล สุขสมัย บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ท. วชิาญ วสุิทธปิระเสริฐ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ท. ศรายทุธ ชุ่มชื่น บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ต. จรัล พึง่โพธิ์ทอง บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ท.หญิง หญิงสุณี ปินทรายมูล บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ด.ต. กติติภพ เหลือแสน บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ด.ต. จกัรกฤษณ์ วงศ์โชคชัย บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ส.ต.อ. นพดล ศิริสมบูรณ์ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ต. ชุมพล สายศร บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ท. พงศกร โฉมยา บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ต. สุริยา วรรณพฤกษ์ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ด.ต. ไพรัช ปรุงใจ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
จ.ส.ต. คมกฤษ พมิพลิา บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ส.ต.อ. เดชชนะ ดู่มณี บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ส.ต.อ. ราชันย ์ รวมสุข บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ส.ต.อ. สุรยทุธ ตันเชวง บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ส.ต.อ. วชรปกร ศรีรักษา บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ส.ต.อ. ภวูดล พกัเรือง บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ส.ต.อ. กติิ บุญมาก บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ส.ต.อ. ปิยนันท์ สีเส้ือ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
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ด.ต. ปัญญา เพชรบุญช่วย บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ท. สมพงษ์ ไชยค าภา บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ท. ชวาล อนิทรประสงค์ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ท. ณรงค์ พฒุออ่น บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ท. สมชาย พนัธช์นะ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ต. ธนัญชัย พลอยสมบูรณ์ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ต. สมควร แน่นอดุร บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ต. จรัญ ปล้องพทุซา บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ต. เสน่ห์ มิง่กล่ิน บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ต. สุวทิย์ อาดูน บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ด.ต. ก าพล หนูนารถ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ด.ต. ชนะ สวสัด์ิรักษ์ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ด.ต. ไสว ชาติฉลาด บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
จ.ส.ต. บุญมา โมลา บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ส.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ จ าลอง บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ส.ต.อ. ธรรศณ์ปกรณ์ เวสสัญดร บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ต. บุญเกดิ อนุเคราะห์ บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
ร.ต.ต. ไพโรจน์ พทุธา บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
จ.ส.ต. ธเนตร ปรีดี บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
จ.ส.ต. อรุณ สิงหน์ี บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
จ.ส.ต. นิรุต พนูมะณี บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๒ บก.สสน.ฯ
พ.ต.อ. พงศกร เศรษฐวชิรา บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
พ.ต.ต. ชาติลักษณ์ ดิเรกวฒันะ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ร.ต.ท. ปภาวนิ สืบวงษ์ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ร.ต.ท. สุวศิิษฎิ์ ดาวชัยพฤกษ์ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ร.ต.ท.หญิง วภิาวดี นกแกว้ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ร.ต.ต. ศุภเกยีรต์ิ แตงทอง บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ด.ต. สมจติร์ เสือจงภู บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ด.ต. มงคล โพธิ์แสง บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ด.ต. สุชาติ อทุัย บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ด.ต.หญิง พนันี ภลิาภ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ด.ต.หญิง ร าพงึ หาญเชิงชัย บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ส.ต.อ.หญิง พขัรา พณิสาย บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ส.ต.อ. คมสัญ เอี่ยมโอฐ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ส.ต.อ. รัชกฤช ระววีรรณ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
พ.ต.ท. ชัยชนะ ศรีประไหม บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ร.ต.ท. สามารถ ทวกีาญจน์ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ร.ต.ท. บรรจง แกว้ประเสริฐ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ร.ต.ท. ชาตรี รักความซ่ือ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ร.ต.ท. ชุติพนธ์ พงศ์ปัญญาโชติ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
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ด.ต. ชาติชาย เกดิความสุข บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ด.ต.หญิง จรรยา ภริมยรั์กษ์ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ เอี่ยมส าอางค์ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ร.ต.ท. บรรชา พรายมณี บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ร.ต.ท. ประเสริฐ ศิริวรรณ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ร.ต.ต. อภสิิทธิ์ น้อยปลอด บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ด.ต. อภวิฒัน์ เครือวงค์ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
จ.ส.ต. ยทุธภมูิ   มุขประดับ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
จ.ส.ต. ชุมพล วงศ์จนัทร์ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
จ.ส.ต. ก าพล พลสวสัด์ิ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
จ.ส.ต. ทิชากร ขาวงาม บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ส.ต.อ. บ ารุง บรรเทาทุกข์ บก.สสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ร.ต.ท. บุญหนา บุญชมภู บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ด.ต. ทองแถม ซาไซย์ บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ด.ต. วรพงษ์ ชัยเจริญพร บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ด.ต.หญิง สุกลัญา โคตรสังข์ บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ด.ต. ปรีชา ทองมี บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ด.ต. บุญมี อญัญโพธิ์ บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ด.ต. ค านึง ค ามา บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
จ.ส.ต. ทรงพล พลดงนอก บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
จ.ส.ต. วโิรจน์ น้ ามะลิ บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ด.ต. สมกลม ค าวมิล บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ส.ต.อ. ณรงค์พงศ์ รัชมงคลกลุ บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ส.ต.อ. จกัรี มาใหญ่ บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ส.ต.อ. นิติกร สระบัว บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ส.ต.อ. ศักรินทร์ บุญแต้ม บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ สัมฤทธิ์ตระกลู บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ร.ต.ท. สุทธชิัย ปุน่นุช บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ร.ต.ท. พลพฒั ปรีชาเลิศ บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ร.ต.ท. เมธา อน้ทอง บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ร.ต.ท. เจริญ ณะรังษี บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ร.ต.ท. กฤติน อศัววชิัย บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ร.ต.อ. อรรถชัย ออมสินสมบูรณ์ บกสสน.ฯ ฝสสน.๓ฯ
ร.ต.ท. สุเทพ ทองเดช บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ร.ต.ท. อมรรัตน์ เอมะรักษ์ บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ด.ต. เศกสรร เอี๊ยววจิติรจารุ บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ด.ต. ปรีชา ก าชุน บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ส.ต.อ. ทัตเทพ หอ้งแซง บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ส.ต.อ. สุธรีพนัธ์ ผิวแตงออ่น บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ร.ต.ท. ชิษณุพงศ์ เพช็รอ าไพ บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
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จ.ส.ต. ภทัราวธุ ขนัสี บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ร.ต.ท. สุพจน์ บุตรน้อย บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ด.ต. บัญชา ประเสริฐสิทธิ์ บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
ส.ต.ต. วนัชนะ พึง่วนั บก.สสน.ฯ ฝสสน.3 ฯ
พ.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์ ปานคง  - ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.
พ.ต.ท.หญิง ศิริณิฐศานน     ศิริ ศรีงามผ่อง  - ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.
พ.ต.ต. จารุพงษ์ สะอาดยิ่ง  - ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อนุสรณ์ เพชรรักษ์  - ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ปิยภทัร์ โกมลพนัธ์  - ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.
ด.ต. มนัส กิ่งเนียม  - ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.
ด.ต. พยม บุญเสนา  - ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.
ด.ต. สมศักด์ิ แสนค า  - ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.
ด.ต. พรีพล บัวพร - ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ราชนิติ ประจงกจิ  - ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.
จ.ส.ต. มนตรี เพยีวแมน  - ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.
ด.ต. พมิอรัญ ศรีนวล  - ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.
พ.ต.ท.หญิง ประวณีา กระจา่งจติร ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
พ.ต.ท. ประยทุธ จุ้มองัวะ ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
พ.ต.ท.หญิง ดรุณี มีสวสัด์ิ ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ร.ต.อ.หญิง พนิดา มูลสาร ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ร.ต.อ.หญิง อาทิตยา พนัธต์าวงศ์ ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ร.ต.อ.หญิง ณัฐมล เวนิเสียง ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ร.ต.อ.หญิง อทิตยา ศิริวฒัน์ ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ไพวรรณ ถาเอน็ญวน ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ฤทธวิฒัน์ ทัง่กลาง ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ร.ต.ท.หญิง ชุติกาญจน์ ทิพนันท์ ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ร.ต.ท. จเด็จ ไทยเขยีว ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ร.ต.ต.หญิง นัชชา วงศ์จอม ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ร.ต.ต.หญิง ทยพร เพริดพร้ิง ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ด.ต. เทิดทูน คงพนายทุธ ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ด.ต. สมพร ก าเหนิด ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ด.ต. สราวธุ เพลาวรรณ์ ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ด.ต. มนัส ค าสอน ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ส.ต.อ. นิรภยั น้อยพานิช ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สุธรรม ด าออ่น ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ธนภทัร ฉายพมิาย ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง นันทนา ทิพยอ์กัษร ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ด.ต. ปรมินทร์ เสนษ์วงศ์ ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ด.ต. สุเทพ นราศาสตร์ ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
ด.ต. ทรงพล ด าสนิท ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
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ด.ต. สมบัติ เทพสุบรรณ ฝสสน.๕ บก.สสน.บช.ตชด.
พ.ต.ท.หญิง พชัรีวรรณ ประสนพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ ดีนุม่ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
พ.ต.ท. ณัฐฑกร มังคลากลุ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
พ.ต.ท. ชัชชัย กอศิริวลานนท์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
พ.ต.ท.หญิง นริศรา พลีธญัญวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
พ.ต.ต. วฒิุพงษ์ เขง่ทรัพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.อ. วรพงศ์ พรัมรัตนพงศ์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.อ. ธรีพงษ์ จนัทร์คุ้ม บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.อ.หญิง ชรินรัตน์ อนัวเิศษ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.อ. ประสงค์ ติละบาล บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ท. สมควร เบ็ญจมาตร บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ท. ประหยดั เสาวย์งค์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ท. ประวติั พลูทรัพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ท. นิเทศน์สิทธิ์ แสนล้อม บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ท. สมภพ ยทุธวธิี บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ท. สุขมุ พลต้ือ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ท. ทนง ยศไธสง บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ท. ภวูนัย ไทยงูเหลือม บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ท. พนิิจ ใคลลัดดา บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ท.หญิง มัณฑนา รักวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ต. มวลตรี ชัยสูงเนิน บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ท.หญิง เพชรอนิทนิล พดูหวาน บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ต. วนัสาส ปรีชาธรรม บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ท.หญิง รัตนาภรณ์ อฐันาค บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ท.หญิง สุภา อนิออ่น บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ท. มนูญ หลอมทอง บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ต. ทวสัีนต์ คิดควร บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ต. เกยีรติพงษ์ จณิรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ต. ยงยทุธ แสงทอง บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ต. ปิยศักด์ิ กองไชย บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ต. อานนท์วฒัน์ ฤาชา บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ต. บุญมา เหมมาลา บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ต. ไพรัตน์ ชงกรานต์ทอง บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ต. ภทัรพงษ์พนัธ์ พทิักษ์ชาติ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง กานยล์ดา นพรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง สุวชิา เผือกสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. วทิยา กมลรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. สุทธพิงษ์ บุญมัน่ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ชิติสรรค์ มหายศนันท์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
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จ.ส.ต. ณรงค์ ศรีโมรา บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ส.ต.อ. ธรีวฒัน์ ปานฉมิ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ทรงศักด์ิ สาสาร บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. วเิชียร ยิ้มกร่ิม บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ยทุธศักด์ิ ทะโพนชัย บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ประดิษฐ์ ผิวทน บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต.หญิง สาลินี วงับุญ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
จ.ส.ต. รัชกร วสิิทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ส.ต.อ. สิทธเิดช ละมัง่ทอง บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. อมัรินทร์ ไตรยขนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ประสิทธิ์ แกว้สระแสน บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ณรงค์ ดีสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. เสมียน ทองค า บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. เชต ขอ้งนอก บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
จ.ส.ต. วศิน อู่สุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
จ.ส.ต. อานนท์ วงศ์มี บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ประดิษฐ์ ทีรวม บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ บุญยศ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
จ.ส.ต. การัณย์ แขวงกรุง บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. สุรพล วดัขาว บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ศิลป์ ชะวาเขต บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. กฤษฎาง นิลเอก บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. อาคม แนวสุข บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ธรีวฒิุ วปิุลากร บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. เทียนชัย จิ้นสุริวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต.หญิง เพญ็ประภา หอมเงิน บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. สกนธ์ นกเทศ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ประมวล จนัทร์เผือก บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. มนต์ชัย ชูกร บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. บุญสม ขนุไกรวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
จ.ส.ต. กติติวฒัน์ ค าวชิิต บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. เพญ็ศักด์ิ ศรีทอง บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ อนิทะสร้อย บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. อมัพร สะสมทรัพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. อภวิชัร์ พดัไธสง บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ส.ต.อ.หญิง กมลทิพย์ บุญกาวนิ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ร.ต.ต. ทวสัีนต์ คิดควร บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ยศธร อนิต๊ะทุม บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ศิลา ศรเดช บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ภชักณุ อภเิจริญเดช บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
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ด.ต. สนิท บุญพคิ า บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. สนธยา ศรีวงศา บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ปริญญา ใยอุ่น บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ธนกฤต ศรีคุณโน บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ประทุม วชันุชา บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ชลอ ศรีสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. สงกรานต์ แควสิงห์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ไวกลู ใจสู้ศึก บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ไพรัตน์ วจิติร บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. สัมพนัธ์ หอมระร่ืน บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. บรรจง พนัภวูงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. มงคล ดงเยน็ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. สหพนัธ์ พัว้สอน บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. วสันต์ กอนินัย บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. พนม ศิริอ ามาตย์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. สิงหศั์กด์ิ ดาหนองเป็ด บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ศุภฤกษ์ ครูเกษตร บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. พบิูลย์ เอมมา บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. บุญส่ง ทองมาก บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ส.ต.อ. เตชัส แกว้มีสี บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ระวี รัตนวฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ธานินทร์ พลายชมภู บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. วสุธา จรปรุ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ยงยศ ปัสบาล บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. กฤต จ าปาทอง บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. กฤติทรากร ด่านกลาง บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ส.ต.อ. บรรพต สนุน่ดี บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
จ.ส.ต. ปฐมพงษ์ รอดบุตร บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
จ.ส.ต. กมล สังขข์าว บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ กรุ่นทอง บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
จ.ส.ต. อาธร ก าจดัภยั บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. สมเกยีรติ บุญล้อม บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. เกื้อ เชียงใหม่ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. อนันต์ สุรพงศ์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. วานิตย์ เปรมชาติ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. อาคม นิตินันท์ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ด.ต. ชยตุพงศ์ โกสุมา บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
จ.ส.ต. จเร ม่วงมัน่ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ส.ต.อ. บุญยนื แสงเดือน บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
จ.ส.ต. ฐณะชัย ดอกสันเทียะ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
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ส.ต.อ. ณัฐพล บานเยน็ บก.ตชด.ภาค ๑ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
พ.ต.ท. พเิพก วเิศษดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. สมพล อนันตโชติ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. ดิเรก แกว้เกตุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. สุพล หาญละคร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. สวาสด์ิ สุวรรณ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. สมบูรณ์ นพไชย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท.หญิง นันทนา คงด า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. โสภณ พนัธเสน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สมชาย บริกปัปกลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต.หญิง นวลฉวี ภาคพจน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สมชาย สิงหด์ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. บ ารุง ลิลา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ประยรู กอ้นมณี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ณฆงัทร แพชัยภมูิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. วรพงษ์ ไชยตา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ ศิริขติ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. สุพจน์ สิทธิ์โภค บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. รุ่งอรุณ กนิรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. ชัยเดช เชี่ยวสมุทร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. พชร ธรรมมา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ชัยฤทธิ์ ชูประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อนุพงศ์ หมืน่โฮ้ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. บุรินทร์ วรรณา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต.หญิง เพชรลดา สารเขต บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. ประณต ประสมทรัพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. องอาจ หาสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. ชมชนม์ ทัสสะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. ชัชวาล ทองเปีย่ม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. ภริมณ์ โครตโยธา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. สุทิน วงษ์นายะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. บุญทัน สิงโต บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. บุญเทีย่ง จนัทะออ่น บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต.หญิง ยพุาภรณ์ คนไหว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ศักด์ิดา ศรีภโูรจน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สันติ สุขงั บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. กลุเดช ขอสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ธวชัชัย รัตนพลแสน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. พรศักด์ิ อนิทรสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. สุเชษฐ์ จลุทรัพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
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ส.ต.อ. นฤดล เทีย่งตรง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ยทุธการ เนือ่งชมภู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. กรพฒัน์ เจริญบุญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
พ.ต.ท. มนัส ท้าวสาลี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ. อนุกลุ วงษ์ชัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ. พงศกร ค ามูล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. หญิง นงลักษณ์ คชพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. สมชาย เกตุส าเภา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. อทุิศ เสียงฆอ้ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. บวร งามญาณ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. นิยม ธรีะวรรณสาร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. อทิธพินัธ์ พนัธขุนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ไพรินทร์ พเิศษฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เกษมศักด์ิ บุญเฮ้า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. กมลศักด์ิ ชริตภรัิต บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. สุริยนั จนัทร์น้ าใส บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. พลากรณ์ ชูนอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. จริวฒัน์ ไม้ทรัพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. โกวทิย์ วฒันะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ. เฉลิมศักด์ิ สุโขมีทรัพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ. ส าเริง ดวงพลออ่น บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุชาติ หล้าขวา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สาคร งามปัญญา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ทินกร ทองบุตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ยทุธจกัร์ สายแวว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ชยานนท์ นรสิงห์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. คมศักด์ิ เพชรหล้า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. นพเกตุ นนท์ตา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. ราชสิทธ ส าเริงราช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ. ก าจดั มงคลค านวณเขตต์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. วรัิตน์ เกตุสุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. อาทิตย์ กงระวนั บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. โกเศรษฐ นันทคีรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ฉลาด พลสมบัติ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. จติุพงษ์ ธาตุวสัิย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. วรีสิทธิ์ ไวยบุตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ญาณวรุตม์ เต๊ะอั้น บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ตะวนั นิลโกศล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. มรกต การเร็ว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. บรรพต จติรไธสง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
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ส.ต.ต. เจษฎา กอ้นมณี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณา แกว้แกมกาญจน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท.หญิง ณัฐณิชา สนิทเชื้อ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. อดุม รัชกลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต.หญิง สุกนัยา สาท าโล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ประเสริฐ เสริมศาสตร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ธนพล เกตุมาลา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. จกัรกราวธุ จนัทร์ทบุตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. เอกรักษ์ สงคะรินทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. จกัรพงษ์ วนิทะไชย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. สุทธศัิกด์ิ สงวนโสภณ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อกุฤษฎ์ ปุง้มา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
พ.ต.ท. ทรงภพ ขาวผ่อง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ. ส าราญ พลอยแหวน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท.หญิง อไุร หรีมหนก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ปรีชา ค าผัด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ธงชัย จนัทร์แสนตอ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต.หญิง วเิวยีน แหมา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต.หญิง อรุณ สิงหค์ะบูลย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ฉตัรชัย ตามะลี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. กมลสิงห์ กล่ินทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. วโิรจน์ ปานบุญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สมปอง ไทยเขยีว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. นัฐวงศ์ บุญเสม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สนทยา ยุ่นประยงค์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ประจกัษ์ ก าจดัศัตรูพา่ย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ส าเริง จ าเนียรสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สมาน ลือพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ชวลิต คนไหว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ปราโมชย์ น้อยภู่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ประกอบ ชูกล่ิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. สันติ ตาวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. วสันต์ มาหลง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. สมรัก เผือกทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ.หญิง สุธาสินี เกดิศิริ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. บุญจง เต๊ะอั้น บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ไพบูลย์ ทองด่านเหนือ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. อภชิาติ จนัทร์แดง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. พสุิทธิ์ อนุพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. องอาจ บัวทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.หญิง ประภา สมพรไพลิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. บัญชา ศรีวรมย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ประทีป นันทะปิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ธวชัชัย สิงหว์งค์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. บุญส่ง คุ้มทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. พสิิษฐ์พล มงคลศิริ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เจริญ อทุัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สมนึก ฟฝูน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เสกสิทธิ์ สุขโิต บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เจน สะโม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เมธา สาระกจิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. พงศ์ศักด์ิ บุราณรมย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ฌาณนพ สิงหค์ะบูลย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. สรญา ค าออ่น บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. พสิิทธิ์ สังฆเวช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ ถ้ ากลาง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. จนัทวฒัน์ บุญให้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. แสงชัย เมยประโคน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เริงศักด์ิ สิงหศั์กด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
พ.ต.ต. บรรยง ประเสริฐศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท.หญิง วารี เหรียญแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท.หญิง เสาวณีย์ ศรีสวา่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. สุทัศน์ บรรจง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. พมิล ปราเวช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. สมชาย อตัถาหาร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. อคัรพล วงษ์สุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ จ าปา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. กติติ เทีย่งตรง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. จตุรงค์ ภสูง่า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ยทุธนา หลักทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สันทัด บุญมี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. มนต์ชัย ภมรสูตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต.หญิง จนัทนา สิงหโ์ต บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต.หญิง ศิรินาฎ บุญราศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. วนัชัย ทิพยน์าฎ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุวฒัน์ ทักษ์คีรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สงบ อาจวชิัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. สาคร จนัทสม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เด่นชัย อปุจนัโท บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุพรรณ สิงหโ์ต บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. กา้วไกล กตะศิลา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สัจจะ พานิช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. บัญชา สุนทรวฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. หาญชัย ศิริญพชัร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. ธนะไช เอี่ยมทิม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ประหยดั พวงศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สราวธุ ศรีสิริพรพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. ปรีชา ชมศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. ชาติรบ ทรัพยไ์พบูลย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. เตชสิทธิ์ สีฟมู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สมพร ศรีหาคลัง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. พงศักด์ิ สุขอรุณยนืยง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. พงษ์เพชร เรืองประพฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. สมบัติ จรูญไชย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต.หญิง เดือนเพญ็ โภคพพิฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. ปรัชญา ปัณณาศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ.หญิง ปานทิพย์ โพธิ์เจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ.หญิง เกษสุดา กองจนิดา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. อธพิล เมืองวงค์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต.หญิง วรรณวษิา เมืองวงค์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. กรกฎ ออ่นแพง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ท.หญิง เกษดา ทองสงค์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ. เสรี ออ่นแพง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. อดุลย์ พงอดุทา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ประดิษฐ บุญจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. สมพร อทุิศรัมย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต.หญิง สุชานันท์ อทุิศรัมย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ท.หญิง ศศิธร ตรีสอนรัมย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
วา่ที ่พ.ต.ต. ประยทุธ์ บุตตา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. สมเกยีรติ กดุหอม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. นิติศาสตร์ เอี่ยมเจริญสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. กนัตวรรชน์ ซ่ือสัตย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. อภสิิทธิ์ อรุณเนตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต.หญิง อรนิช กลุาวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
พ.ต.ต. สุทรชัย บุญถาวร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. สุวรรณ สาเสนา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ไชยสิทธิ์ ทองเกยีว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. พรเจตน์ สายเนตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต.หญิง ปวณีา ยนิดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ.หญิง ศิวกานต์ ยนิดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
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ส.ต.ท.หญิง พชัรินทร์ ปัสวนั บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ. นิคม ปักกตัตัง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุริยน ฉายสุริยะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต.หญิง ธนวรรณ เสียงเสนาะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต.หญิง รังสิมา แสนทวสุีข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ศิลปชัย กล่ินจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ศิริมงคล รัชตวฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. วโิรจน์ บุญนัก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ไพฑูรย์ ทิพยจ์นัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เทพพทิักษ์ เทพแสง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ภชุงค์ เทพมงคล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ท.หญิง ขนิษฐา เจาะสุนทร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ท. ไตรภพ อภบิาลศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. ปิยนันท์ ฉตัรทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เจริญ ดีชัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. วชัรพงษ์ ยนิดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ศุภชัย เกตุพฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ชัยยทุธ มาจติต์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต.หญิง จนัทิมา ปัณณาศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต.หญิง อภนัตรี อภบิาลศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
พ.ต.ต. นรงศักด์ิ สุขสมบัติ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ. นเรศ หอมถวลิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. เทียมศิลป์ ศรีทา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. ศักด์ิดา สุภาวงค์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. ธนัยบูรณ์ จนิดานนท์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ระพี วเิชียรแลง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ศักดา พนาพทิักษ์กลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. พงษ์วศิิษฐ์ ม้าเฒ่า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุวรรณ วเิศษโวหาร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. นวล กล้าแขง็ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. มงคล เพญ็จนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุรพงค์ ศรีแยม้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ทศพร หาสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. ณรงค์ ป้อมกฤษณ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. ศุภชัย ใจสอาด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ศุภชัย คูเมือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ปริตร อนิประดับ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. จกัรณรงค์ หา่นมณี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. เจริญ จงอนุรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. วชิรหตัถ์ หาดไทย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑



บก. กก./สน./สภ.
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ร.ต.ต. สุรพล แสงเดือน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. เชิญ ไพรเถื่อน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. วรีะ อนิท ามา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ สายงาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ทรงพล ภูศ่รีพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. บุญมี บัวดก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ทรงเดช โคตรพฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ศรัทธา ชาวนา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ไชยยา เฉลยพจน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. อรุณ ร่ืนเริง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. วชัระ โภชะเจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สงัด น้อยเมล์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. มนัส นามจตุัรัส บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. วไิล บุญชัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. อดุม ปัสสาคร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. ด ารงค์ ส่งศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. บัญญัติ นราชัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. สมชาย สิริกลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ธนเดช ภสุูวรรณปักษา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ทวาสิน ขาวละออ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เชิดชาย ดีมีชาติ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. บพศิ เถาพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. สมถวลิ สุบินทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จสต. สามารถ เบียดกระสินธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. วรัิตน์ ยอดจนัที บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
พ.ต.ท. สุวศิลป์ โลตุฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ. สังคม ทองจ าปา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. กติต์ิธเนศ เศรษฐาพชิญุตม์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. บัญชา ค ามูล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. สมศักด์ิ พรหมประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. สมบัติ เยาวสู์งเนิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. สัญชัย มาประจง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. สุรัตน์ รูปสูง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. ปราโมทย์ ผลสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. ฟอง โรงกระโทก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุริยนัต์ ด่านตระกลู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ศักด์ิศิริ รอบคอบ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. กองแพง ศรีพรม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ชนารัญช์ พยคัฆสังข์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ณรงค์ กนัทะวงั บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
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ด.ต. ยิ่งยง บุปผาหอม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. บุญปัน พรุิณสุนทร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. จนัทรถ กองรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. วชัรินทร์ ทองทุม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ยทุธยา เดชกลัยา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. พนิิจ สีมีงาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. วนัดี พบิูลย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ธนากร เดชยศดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ประจวบ จนัสวาท บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เสถยีร มูลราช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ขวญัชัย สุคันธศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สมบัติ บุญสนอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ชวลิต รอดก าเหนิด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. อดิศักด์ิ ตีที บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ประวติัศาสตร์ ผิวโพนม่วง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สมประสงค์ มูลภกัดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุเทเวช ปัฎพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. รังสรรค์ ประกอบแสง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เกรียงศักด์ิ วงศ์ค า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. วรีพล รัตสุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ประยรู แฝงธานี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. อนนทร์ พริกนาค บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. คมกริช กรมแสง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สมบัติ ศรีปราช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุรศักด์ิ ผากา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สินธุ์ วาจาน้อย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ทินกร อนุรกษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. เสกสรร ใจประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. สิทธนินท์ จนัต๊ะนุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. นพรถ มุทรพฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ ชูสลับ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. อดุมศิลป์ เหรียญทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ไพรวลัย์ พรมวชิัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. คมสันต์ ลาภดารา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. พรชัย ไชยโกฏิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. พสุิทธิ์ พรเอนก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อาทร วงษ์ดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ณัฐสิทธิ์ ตรีสอนรัมย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ทวิ หมืน่ราม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ โคตรประทุม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
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ส.ต.ต. พชัรพล บุญทา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ภาสวร กวดส าโรง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ศุภชัย อาศนะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. วชัรพงษ์ โพธิ์ลอย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อนุชิต ใจตรง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ธรีศักด์ิ ดลภยั บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ ศรีเทพ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. เสกสรรค์  พชิัยช่วง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. สุรชัย แสงโทโพธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อภนิันท์ มัชฌิมา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ปิยะกมล แสงอร่าม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อรรถโกวทิ ลีสม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. สุรชัย เอมพนิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ชัยณรงค์ ทองสุทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. เอกนรินทร์ เณรฐานันท์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อรรถพล เมืองสีสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. อนุรักษ์ นามวี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
พ.ต.ต. พริกติต์ิ รัตนดาราโชค บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ. สุวทิย์ กะหมายสม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. พชิัย นามไพร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. สงกรานต์ กอนแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. มนตรี เรืองสงคราม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. พนิิตย์ วฒิุกร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. จ าเริญ กมุลทรา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. ณรงค์ แอบดอน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. สันติ พงษปลัด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. เสน่ห์ ส่องสวา่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. กมลทัต ยทุธนาฤทธิ์ไกร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ชัยยงค์ บริสุทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เกรียงศักด์ิ อปุชีวะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. เดชนฤทธิ์ สีค าหารณ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ธญัญาภทัธ์ ดิษสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. สกล กอบสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ธนวรรษ วนัแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. จารึก อดุจนัทึก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สมเดช เกตุอุ่น บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. นิพนธ์ สิงหค์ า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ค ารณ จติสุภาพ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. อมัพร แสนยศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. จกัพรรณ เจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
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ส.ต.ต. กฤษฎา พงษ์โมลา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ราชวฒัน์ สอนวนิิจฉยั บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ณัฐพล ภมูิวฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. วศิน ประดิษฐ์แท่น บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ ออ่นศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ชานนท์ แกว้ไพรสี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. สุวทิย์ สุทธโิพธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ณรงค์ เชี่ยนมัน่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. วรพจน์ เพช็ร์ค า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. วรุิทธิ์ ดอนมูล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. เกรียงไกร วสัิชนาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ทินกร พรมประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. กฤษณะ พรมประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. กฤษฎา รักษาวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. วฒันา ท าเนาว์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ หรรษาพนัธุ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. บุญมา ทองสุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ณัฐนันท์ เหลาทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. กติตินันท์ จนัทร์ทิม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ ขนัทะวชิัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สมบูรณ์ กมลรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. วฑูิรย์ เรืองโรจน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. เสกสันต์ ยะปะตัง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. วทิยา แสงปาก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. พรชัย ส าราญร่ืน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. อทิธพิล เปรมอ าพล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. สุพรรณ สิทธจินิดา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. สุริยนัต์ นิลบัว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ชัยพฤกษ์ ชูชะกา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุนทรชัยเดช ใจเทีย่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. วนัทิวา แตงกระโทก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุรศักด์ิ น้อยพลี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. ปราสาททอง แวะศรีภา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ยชญ์ รัชชะตา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ฉตัรชัย จนัทะรังศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ญาณปรีชา สีหานาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. พงศ์พฒัน์ ฟกัอนิทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อกัขราทร เกษทองมา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ฉตัรชัย ใจกศุล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. อ านาจ หนูด้วง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ไพศาล ผดุงศิริพานิชย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เกยีรติวฒัน์ หนัทิพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เฉลิมชัย พโุพ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. บุญล้อม เอี่ยมศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. อดุลย์ ปักโคทานัง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. สมนึก หลงเจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. อษัฎาวธุ มะลิงาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. อตินาท มากธรรม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
วา่ที ่ร.ต.อ. ณฐพงศ์ ณุวนัโณ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. มิตร พมิพาค า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. ไพรัตน์ ศิรินัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. สมทรง แสนเทพ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ชมพู ประเสริฐศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ทัศพล กลีบอบุล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. วรีวฒัน์ ยงุประโคน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุนทร ศรีวงค์ษา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. วฑูิรย์ วรากลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. สมยศ แพน้อย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. ศุกรี จลุไธสง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. อรรถวทิย์ ประสงค์สิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ศุภชัย มหาเกตุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สิทธเิชษฐ์ ดีสม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ฉตัร เมืองหงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. สมชาย รุจอิาจ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. นพดล พลยทุธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ณภทัร ศรีพรหม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ราชันย์ อตุสาวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. วรันธร ใจประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ธรีะศักด์ิ หลอมทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. วหิก วกัจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. พเิชษฐ เหงาจุ๊ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ศุภากร สร้อยมณี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อรรถญา ถาวรทรัพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. วสันต์ วงษ์ดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ทรงพล งามบุญช่วย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. ชานนท์ วงค์จี๋แกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ธนูภพ ชะราจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. โชคชัย สังขรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. พานทอง วฒิุสาร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ พเิมย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. ธานี แอน่ดอย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. คุณัชญ์ ธรรมประชา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. มานพ ตระกลูธรีชัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. ชนะชัย กุ่มประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. เตชะ นุชิตภาพ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ยงยทุธ นาจนัออ่น บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุวทิย์ บุญทองล้วน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อทุัย ทองเรือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. นคเรศว์ ศรีขาว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. แสน เกดิประโคน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ทนงศักด์ิ ทองบ่อ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. อ านาจ นวลพนิสกลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. ชุมชน ซาเสน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ จลูศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. อบุล พลายวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. สมพงษ์ พรมประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ไพฑูรย์ ประทุม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. สุวทิย์ บุญด า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. วรัิช โคตรค า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. พเิชษฐ คุ้มหอม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. สมาน ทุมมาลา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ ศรีเมือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. ปัญจะ มูลประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ประจกัษ์ ปัจจยัโย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. กวี อนิขาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. พทิักษ์ มหามาตย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ปราโมทย์ เจนการ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. นิรันต์ สุธรรม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. มงกฎุ ภอูาภรณ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ศรัณยก์ร รักษ์แกว้ปรียากลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. อทุัย พณิพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุทธิ ตันเจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. กติติ เมาะราษี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ประชิน ค าใจดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. สมศักด์ิ อา่งศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. อภเิดช สมบัติ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. เทพพงศ์ บุรพผล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุเทียน ราชพลแสน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. เยื้อง มีมานาน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ธนากร บรรเทาทุกข์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. ปกรณ์ บุบผาคร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ. ฉลอง เรือนศักด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ. สุริยนัต์ รัตนวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ. ชัยวฒัน์ อทธา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.อ. อรรถพล สมเจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. อภชิาติ หุน้เอยีด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. จรัส หล าชัง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. ชนธร ศรีปราชญ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ท. ชุจติ ศรีโนนยาง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ร.ต.ต. สมพงษ์ วงษ์จนิเพชร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สุรพล เลิกดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. นิพนธ์ แสงเฉวตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. นพดล แผ้วไพรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ชวลิต ประสูตรเสน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. กติตศักด์ิ วงษ์ทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ธงชัย เทพทิพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สักรินทร์ สินนะรา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. พละชัย เกษโกวทิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สมนึก ลาดเหลือ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. สมบัติ กาวี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ไพศาล รอดมาลัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. เพยีงศักด์ิ ดวงมี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ยอด สุรวงค์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. แทน แสนบุตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. อลงกต สิงหส์ายชล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. วรรษา โคตรมงคล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ด.ต. ไพวลัย์ พรมเพง็ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. ชัยรัตน์ พรมยงั บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. รณชัย เอมโอช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. สหพจน์ คงพรามณ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
จ.ส.ต. สถติยพ์งษ์ กรสี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.อ. ธนู รัตนโรจน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. นิโรธ หาระพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อาณัติ พาพนิิจ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อชัฌา เขาภเูขยีว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. สุวนิัย จานชิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ธาดา ลองศิริคง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ สังขน์ิม่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. เทอดพงษ์ แกว้เมืองแสน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อานนท์ บุบผาเผ่า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. อาทิตย์ นนทะสี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ แม่นใจ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. อนุชิต กล้าหาญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ณัฐภมูิ จกัรทิพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. รชต ชูเชิด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ วราพงษ์ลิขติ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๑
พ.ต.ท. พงศ์พชัร นิคมภกัดี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.๑๒
พ.ต.ท. ศักด์ิศิริ เขม็ขาว บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.๑๒
พ.ต.ท. ปาริชาติ บรรจงปรุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.๑๒
พ.ต.ท. เรืองยศ สีดาชมภู บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.อ. บรรลือ หะสูง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ ปะกนิังเต บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.ต. ณรงค์ โสโพ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.ท. ชนทัต งามพรหม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.ท. สังคม ศรีผา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.ต.หญิง จารุวรรณ วฒันบุตร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.ต. สุริยา ธรรมพนิิจ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. ครรชิต โพธิ์ศิริ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. เสกสรร สพนัธพ์งษ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. ศรายทุธ ศรีพนมธนากร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. เลอศักด์ิ สุขารมณ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. นฤสรณ์ เกษชม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. ประดิษฐ์ ถาวรจติร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. รณภพ รัศมี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ส.ต.อ. สากล มาตยน์อก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.อ. นคร หาญอาษา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ส.ต.ต. สุรศักด์ื บุญครัน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ส.ต.ต. เดชชาติ ค าศรีสุข บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ วงศรี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ส.ต.ต. วรยศ วงัคะฮาต บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
จ.ส.ต. ศิริชัย ศรีสุข บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. สมศักด์ิ กนัอบ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.ท.หญิง สุนิสา สุภาพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.1๒
ร.ต.ท. ธนบดี ลาภยิ่งยง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.1๒
ร.ต.ท. สมหมาย ธงสันเทียะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.1๒
พ.ต.ท. เอกภณ ดาวไธสง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.1๒
ร.ต.อ. ธนธรณ์ ตามพร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.1๒
วา่ที ่ร.ต.อ. ศตวรรษ บุญขยนั บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.1๒
ร.ต.ต. ประสงค์ สระทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.12
ร.ต.ต. สุเทพ อตุทาพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.12



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สาธติ สร้างนานอก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.12
ด.ต. พนัด ชาวน้ าออ้ม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.12
ส.ต.อ. เรืองทอง ค าออน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.12
ส.ต.อ. ณัฏฐ์เดช นามแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.12
ส.ต.ต. สมภพ พรหมเอาะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.12
ส.ต.ต. ฐานารา หนูสมตน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.12
ส.ต.ต. วชัระ สอนราช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.12
ร.ต.ท. จารุวฒัน์ พนัธศ์รี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. นาฎ กลสรร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สนัน่ ออ่นประไพ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ศักด์ิชาย มัง่มีผล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ผดุง เจริญศิริ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. วณิกสิทธิ์ สายโน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. ค าพนัธ์ งามหนองออ้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. ทวชิ มารุ่งเรือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. เทเวศ โมนะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ไกรวฒิุ อนิทร์ธรรม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุนันท์ เฉดิฉาย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.อ. พรีวฒิุ มบขนุทด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ปรีชา รุมตะคุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วรัิช วเิชียรโชติ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. วรีศักด์ิ เอี่ยมเจริญสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. อกุฤษฏก์ลุ บุญเต็ม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สายนัต์ พรมมา บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๒
ด.ต. พสิิษฐ์ ถาวรกลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. ปัญญา อดุหนุน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. ยิ่งยศ ดวงจติร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. อภชิาต ชาวแขก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. ปัญญา เหมือนศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
พ.ต.ท. สมเดช     สินศิริ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.อ. สุชิน โฉมเชิด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท.หญิง กฤษณา สวาทะสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. ท านุ ไม้ทรัพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. สุพจน์ เทียบสิงห์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. บุญถม โพธิ์ไพร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ไวภพ รองาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุระศักด์ิ สารเลา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ปริญญา ดงพระจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. อ านาจ ซุยเจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. อภชิาต ทองประเทือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. สุรัตน์ เฉลยวาเรศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. โสฬส กอ่แกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. วรีะศักด์ิ เม่งค้ืน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ชาตรี ศรีน้อย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
พ.ต.ท.หญิง ชัชชลัยย์ ด้วงเอยีด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท.หญิง รุ่งทิพย์ มาลัยทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท.หญิง รัตนา สมขาว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุรพล พรหมมา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. เลิศศักด์ิ เบิกประโคน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต.หญิง อรุณศรี เชยสาคร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. มานพ กนุอก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. นิติทัต หนัพรม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. อทิธพิล เดชสุภา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ไกแ่กว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. สนัน่ รังใส บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. อดุม ค าภาทู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. เสรี จงึวานิช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ภวูทัย ศรีไชยา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ภริมย์ แสนโคตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.อ. ชูชาติ หวงัประสพกลาง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.อ. วทิยา ดีงาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมบัติ ยะหตัตะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุรพล นภาสกลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. เฉลิมศักด์ิ การะพฤกษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ประเสริฐ ตีสถติย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. อาคม เพช็รชื่น บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ศุภกฤต ดอนวเิชียร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. สถาพร ธรรมสัตย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ชาญยทุธ โพธิ์แกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. พทิักษ์ วงศ์ใหญ่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ จนัทร์แกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. พฤทธิ์ บุญแรง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
พ.ต.ท. ไพรชยนัต์ เธยีรวรรณ์ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.อ. สิทธสุิข พรหมทิพย์ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ เอกราช บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. ทวี ลือขจร บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. กอ้งภพ ดิษเสถยีร บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. ไพโรจน์ พานทอง บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. สมบูรณ์ แสงเพช็ร์ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. ศรีสมุทร จนัทร์กระเทาะ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สมชาย ทองบุญฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. ประมวล ท้าวธงชัย บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. ภาสยกจิฐ์ วรสาร บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. รังสฤษฏ์ หาญมนต์ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. โรมรัน ไทยะลา บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สิลา ภดิูนด า บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. พทิักษ์ จนัละบุตร บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ทรงฤทธิ์ จนิดา บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ทองพนู ผองสูงเนิน บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. คะเณย์ ทองสุข บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สาโรจน์ เมียดประโคน บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. เฉลิมชัย เชี่ยวชาญ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วนัชัย โนนไกร บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุวทิย์ ส าเรียนรัมย์ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วรีชาติ สินเธาว์ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. พรีะศักด์ิ ศรีสุรักษ์ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. นิเวศ แกน่โต บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมบูรณ์ เจริญสุข บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สันทัด มงคลจกัรวาฬ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมควร พมิพา บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. เพชรตะวนั วงวรรณา บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ทศพล อนัศรีเมือง บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ถนอมเพชร หนวดหอม บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ธรรมนูญ ยั่งยนื บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ธนภทัร หอมจนัทร์ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. บดินทร์ บัวขาว บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วชิัย ทองปานดี บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. เกรียงศักด์ิ สงวนชม บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. อาคม เพชรชื่น บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ทนงศักด์ิ บัวใหญ่รักษา บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. รัชดา หงิประโคน บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. วรกฤศ อทิธพิรม บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ธนยศ อรุะเพญ็ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. อภวิฒัน์ กอ้มมะณี บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. นพดล ใจประเสริฐ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. เผด็จ พนิตะพาด บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ดลฐกรณ์ เขยีวข า บก.ตชด.ภาค๒ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. อภศัิกด์ิ พลราชม บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ตันติกร แกว้พลิา บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ทศพร ช่างไชย บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. วทิยา สังกะเพศ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. อ าพล โสพนัขนัธ์ บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. เติมศักด์ิ เปรมกมล บก.ตชด.ภาค๑ กก.ตชด.๑๒
พ.ต.ท. สวสัด์ิ ค าภริานนท์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
พ.ต.ต. บุญมาก เกดิทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
พ.ต.ต สัมฤทธิ์ อุ่นมี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
พ.ต.ต. ยวุฤทธิ์ หลาทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.อ. เจริญ บุราณรมย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. สถติ ค าแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. กฤษณ์พล ถาวรจติร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. เพลินศักด์ิ ศรีนาเมือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. เริงชัย เหม่ชันภมูิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. จ านงค์ นาคกระจาย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. วโิรจน์ คิดส าเร็จ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ปลงรัมย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. ประกอบ ดานุวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. ฐานัท ปัดชาเขยีว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. ออมสิน จ าปาพรม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. สมหมาย เชื้อวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. สมภพ จติเทวนิลิขติ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. ค านึง พึง่ขนุทด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๑๓
ร.ต.ต. มงกฎุ ภมูาศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. กรานชัย โฉมมสรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. จาริช พวงยอ้ย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. ชัยเฉลิม แสงทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต.หญิง ค าพลอย สุเสนา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต.หญิง ภชูยา จ าปาบุรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. สมัคร เหล่าจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. ประพาส ศรีหรัิญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. สถาพร ไชยวรรณ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. สุเทพ ธนูศร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. สุวรรณ ค่ าชู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
วา่ทีร่.ต.ต. สมจติร หมูแ่กว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ปัญญา คงบู่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. บรรเทิง ประเสริฐแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. แสวง เกดิพบิูลย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วบิูลยศั์กด์ิ พรมกมุารกลู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. เอกราช ประทุมมา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วชิัย หงษ์โม่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ประทุม พนมผา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ช านาญ ปัญญามา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ภเูบศ หอนตะคุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุเดช ไวสูงเนิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. บุญล้อม เอมอิ่ม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ประยทุธ์ ตู้ไม้ป่า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. กงจกัร แกว้ประทุม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. จงศักด์ิ อิ่มอว้น บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วชิัย ชมดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ทวี โพธิ์งาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. นุติ สัจจะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต.หญิง ชุลีพร เจริญทรัพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ชัยณรงค์ สุริวงษา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ส าราญ ไทยประยรู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต.หญิง ยศยา ค าป่อง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. มงคล หอมทรัพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมพร บุตรสมบัตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. มงคล บุญเลิศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมเกยีรติ ถาวรกลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. โชติวทิย์ ฐานะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ประยรู พฒัค า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต.หญิง สมัย วงษ์ภกัดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. บุญเรือง สาวสิิทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต.หญิง กิ่งชบา สีลาจารวตัร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วบิูลย์ ขนุหาญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ชูชาติ อยู่ผลเพิม่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ส าเรียง สอดก าปัง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต.หญิง ส ารวย อนิอุ่นโชติ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต.หญิง ศิริพร พรหมรอด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต.หญิง พเินตร ปาเทพ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต.หญิง ปุณยนุช บุญศิริ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. กฤษรัตน์ ปล้ืมคิด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต.หญิง สุกญัญา ประนิสอน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. สนอง พลิา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต.หญิง โสภติ ชูเจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. วสันต์ ศรีละคร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต.หญิง สุกญัญา บุญมาก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. กฤษดา เพยีนผักแวน่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ.หญิง พรอรนงค์ ค้าเจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ฐานันดร วงษ์กมิฮ้ัว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ทรงกลด พนัธสุ์ริยะกนัต์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. พริษฐ์ ปลิพรมราช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ.หญิง สาริสา หงัดง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ.หญิง สุดา ดงแสนแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ.หญิง วนันยา เฮ้าวนั บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ศุภชัย พนัธผ์า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. นพรัตน์ ชินบุตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. อนุสรณ์ ดวงดาร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ.หญิง มนิษิณี อนิทรพานิช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ท. สุมธ โสภาเคน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ท.หญิง ณิรดา ศรีสะอาด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ท.หญิง ปิยวรรณ การสนธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต.หญิง รุ่งอรุณ เปล่ียนประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต.หญิง ขวญัเรือน ศาลาแดง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เทพอนิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ ท ามาเก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต.หญิง เพญ็สุภา พมิวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต.หญิง ยลลดา โพธิ์สาพมิพ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต.หญิง ภทัรพร อาญาเมือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ท.หญิง พชัรีย์ โคตรสีเมือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ปรีชา สุขประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. สมหมาย พนัชมภู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. อนิสงค์ กลุวงค์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. ไพศาล สุดเคราะห์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.ต. เสถยีร พงษ์สีดา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.ต. ภริมย์ ศรีสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.ต. สุภาโชค เบ็ญจวงษ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.ต. สมจติร สัตยาคุณ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.ต. เทพ ภาระศรี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.ต. ประเสริฐ เจยีรพงษ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.ต. ปวชิ ซ่ือสัตยค์มสัน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ร.ต.ต. ธรีะวฒัน์ เสมา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. ก าธร เทียนเหด็ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. สุรชัย จนัทะเดช บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. ณรงค์ วงษ์เชียงเพง็ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. เทพพทิักษ์ จนัทร์งาม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. จกัริน เทพรัตน์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. ถนอม อนิกกผ้ึง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. เผด็จ ชุมพร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. คนึง ใคลพมิาย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. ประยทุธ สาชัยยนั บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
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ด.ต. ถาวร โพธกิมล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. สงกรานต์ เกดิผล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. สมบัติ ประดับหยิ่ว บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. ศาศวตั อศัพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. เชิดชัย เกศเกษี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. ถวลิ นาใจคง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. ราชันย์ ขนัตี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. ศักยะ พรหมลักษณ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. จริะศักด์ิ อนิลักษณ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ด.ต. นภดล สิทธจินัทร์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
จ.ส.ต. พงศ์ศักด์ิ พนัธสุ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
จ.ส.ต. ไพโรจน์ วทิยาการ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ส.ต.อ. ณัฐวฒัน์ สิทธวิงษ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ส.ต.ท. ไพรัตน์ วทิยาการ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
ส.ต.อ. ชัชวาลย์ นิม่นวล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.12
พ.ต.ท. พเิชฐ พนูชู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.อ. ราชย์ เพช็รชื่น บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
วา่ทีร่.ต.อ. ชัยวฒัน์ สีพจิติร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ หอมดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. ไฉยา ทองแพง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ อุ่นเรือน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. เกษร ผิวไหมค า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. สมาน ม่วงชะคร่ า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. ธนัช ประเสริฐนอก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. สุเทพ มณีวงค์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. รัศมี อยู่ทองหลาง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. พศิน ปิน่ทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. สมาน แดงมาก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. อดุร สุนนทราช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. กุ่ย สิงหส์ถติย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. พรีวฒัน์ ศรีสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. ธนาวฒิุ เพช็รพรม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. ไพศาล ฉมิสกลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ กลุบุตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ธรียทุธ์ จรบุรมย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต.หญิง อารยา กระจา่ยมล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สนิท สิงหส์ถติย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. จรูญ อาจเอก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ปรีชา สุขมหาหลวง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. กฤษณะ ปิน่ทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมาร์ท หอยตะคุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. พพิฒัน์พล เพชรมะดัน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ผจญ สามเณร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. บัญญัติ ดีมาก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. จรุง สระศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. พรม วเิท่ห์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. มนูญ กศุลธรรมรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. บรรลุ ผายลาด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. อดุลย์ เงินคุณด้วง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สิทธิ์ธานต์ เกษมสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. บุญเล้ียง หวานไกร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมทรง ศรทะเดช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุทธพิงษ์ ววิฒัน์สุวนันทน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุระชัย แล่นโคตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วรีะยทุธ์ เยน็ตะคุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. เอกราช ดาค า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ศิริพงษ์ บุญปัน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. กติติพงษ์ รวมตะคุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. อ านาจ ปานใจ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. รุ่งศักด์ิ สารพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ประสิทธิ์ องักนิันทน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. อ านาจ หอมพวงน้อย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ขจรศักด์ิ อนันตึก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ประกอบ เจนประโคน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ปรีชา ยนต์ชัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สังคม เนาวรัิตน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สกลุ แกว้กนั บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ทนงศักด์ิ ปินใจ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมพงษ์ อยู่คง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ไพบูลย์ ทบวงศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. บุญเสริม มีระหนันอก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุรทิน อนิทร์น้อย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุดสาคร พนัธโ์บ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ประหยดั กลางโงน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมศักด์ิ เพยีวงค์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วชิัย ศรีสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. เทพพทิักษ์ สืบสุนทร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. สุวทิย์ เฉนียง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ทินกร เทียมไธสง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ภานุวตัร เผยกลาง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. ธรีพงษ์ วชิัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ศราวฒิุ โสมดา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. สันติชัย ดวงมณี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. อนิวตัร มนัส บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. กรีติ เนาวพ์รม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ รัชชะตา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. เด่นณรงค์ นามลาย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ เบ็ญจรูญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. หยก นนพละ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. บุญฤทธิ์ เวชประโคน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ทิวา ปิดตาโส บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ ทับสุริ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. วายุ ลอยนวล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ชัยณรงค์ แปรพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. เจษฎาพร บุตโคต บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. อดุม นิสีดา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. วรีพนัธ์ อลิุศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ณัฐนันท์ วรรณทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. วทิวชั สายหยดุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. บุญญฤทธิ์ นะราชรัมย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ธานุวฒัน์ สุกาวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ธนภทัร ศิริเมฆา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. เบญจสิทธิ์ จนัครา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. อ าพล กลุหาสิงห์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. พลากร อนิทร์พลา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ ทัดสงค์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
พ.ต.ท. นิรุตต์ิ หล่ิมวรัิช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.อ. สมชาย พมิพเ์กาะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. ฐัตพล สายโรจน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. เผด็จ เดิมโรย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. สุเทพ สุทัศน์สิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. ดิเรก พรหมเรศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. ขจรศักด์ิ เจริญดง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. อศัวนิ สร้อยมณี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. วชิัย ตรีสอน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ วงษ์นู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. นิยม เจริญศิริ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. คมกฤต ทองภา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. ปรัชญา หนันกระโทก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. สมพงษ์ ชนะชัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สมเกยีรติ แสงทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. บุญกอง โตหนองหวา้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมาน สุขนึก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ประกอบ สามใจ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ประเสริฐ แสดกระโทก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมหวงั แผดงนอก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ส าราญ ภควา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุรสิทธิ์ โตสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วสันต์ ขยิ่ม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุกฤษฎิ์ ขนัธศิ์ลา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ณรงค์เดช หนูโงน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมชาติ เงินโคกสูง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ทรงพล มิง่บุญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วเิชียรชัย เครือแวงมน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. พานิชย์ ถามัง่มี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สันติ ยนืชีวติ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. เสถยีร ชัยปัญหา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. นิกรณ์ เวยีงยา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ปัญญา หนัทิพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมยา  อายบุุญชู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมชาย ท าทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. กนกศักด์ิ เศษสุราช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ณัฐพงษ์ พรมจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สยาม ด าพลงาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. อนุชา ผดุงกจิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุริยา ทุมา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. เฉลียว หาญพยคัฆ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ไพฑูรย์ ระงับภยั บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ทิวา พนัรอบ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. พธุ แผงตัน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วรุิฬห์ แตะกระโทก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. วรีะวฒัน์ ลัดดาแยม้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. กติติวนิท์ เมินกระโทก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. อานนท์ โกยทา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. อดุม จติร์อารี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. นิรุตต์ พทุธตาเต บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ฐานันดร วงศ์กมิฮ้ัว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ศุภชัย ภญิโญวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. อมร กรสี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. พงษ์รัตน์ อนิทร์ประยรู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. ชาตรีนันท์ ฝากกลาง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. เอกชัย พรจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. อภชิาติ ศรีลาพฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. พงษ์เทพ กสัินเทียะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. รชานนท์ พมิพานิช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. จตุพร ต๊ิบนวล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ชาลี ปุริยะตะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. วทิวสั ดวงสา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. พงษ์วนิัย ซุยกระโทก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ จนัทร์มณี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. สมพงษ์ ดวงจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. วชัระ จอมขวญั บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วลัลภ บุญปลิว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. สุดเขต กญุชู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. สากล พรมประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ชาญยทุธ โพธิ์แกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. เบญจพล ชุมมุง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
พ.ต.ต. พรชัย แช่มช้อย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ร.ต.อ. ประยทุธ ธบิดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ส.ต.อ. พษิณุ เชื้อกลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ด.ต. สมชาย ปุตตะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ส.ต.อ. ชัชชัย อสัสานนท์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ส.ต.ต. วรรณพงษ์ ทองเจมิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ร.ต.ต. เชาวลิตร เพช็รนอก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ด.ต. กติติศักด์ิ บ้านเมือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ด.ต. สมชาย สายเพช็ร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ร.ต.ต. ประเสริฐ เสง่ียมจติร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ส.ต.ต. เจนณรงค์ ขอนดอน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ด.ต. สุทธกิร พลูสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ด.ต. นิสิตย์ พลชัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ด.ต. สมพงษ์ แกว้เจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ด.ต. ประสาน ทองยอ้ย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ด.ต. สะท้าน ค าป้อง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ด.ต. ยรรยง ทัพขวา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ร.ต.ท. สมเดช จนัทร์ถาวร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ร.ต.ต. เลิงชัย พรมหมอารักษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ร.ต.ต. วชิัย เทียนซ้อน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ร.ต.ท. เสรี จนัทร์อนิทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ด.ต. พชิิต มิง่ขวญั บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ กวยสอาด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ประดิษฐ์ มาเมือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ส.ต.อ. อโนทัย โสอดุม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ส.ต.ต. วรรธนะ สิมมา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ร.ต.ต. สรพงษ์ สายยศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ร.ต.ท. สุรัตน์ โพธิ์เจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ร.ต.ต. ปราโมทย์ เครือแขก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด. ๑๒
ร.ต.อ. สุเทพ เกตุเทียน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. ชัยยทุธ สีลาดเลา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุชาติ พพูลึิก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ประสพ บุญสุยา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. มรกต แยม้สุนทร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. สมปอง หนุนสิมิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ศรีมุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ ฤกษ์ยาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ เตปัง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. นิสิต แสนโหน่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. เทวา กลีบล าไย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. รัฐพงษ์ ยงิยอม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ชาตรี อารีรอบ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. จติณรงค์ ภธูาตุเพชร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วจิติร จนัทรู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ทองแดง ผลออ้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ประเทือง โพนศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. บุญหลาย มาลาหอม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. รณเทพ เตชะค าภู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. อ านาจ การภธูร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. พฒันชัย เผยกลาง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ศุภสิทธิ์ แกน่นอก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. สุรินทร์ สร้างดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ธนะเทพ แสงไตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. ศิริฤกษ์ พานิชเจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. วทิยา เกดิแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ประนอม พรมลา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมพงษ์ โสดายิ่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ค าภา เพชรราช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. อนันต์นิกร พงษ์พนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. จนิต์ จามิกรณ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ธงชัย ถิ่นศรีทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. นุรักษ์ ศรีบุญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. ศุภชัย พนัธภ์กัดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒



บก. กก./สน./สภ.
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ส.ต.ต. ณัฐพล พมิพะวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ภวูนาถ สายยศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. บุญส่ง มานะทน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. สุวฒัน์ มีภกัดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. วศิิษฏ์ สิมะลี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ชาตรี อนิทโชติ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ชุ่ม ประจ ากลาง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วสุิทธิ์ศักด์ิ ปาปะไม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. อฐัพร เหมือนมาตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ไพศาล บัวสาย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ศรีไพร ชูรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมเพช็ร ช่างท า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ศักด์ิดา แพงแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. สุรินทร์ สร้างดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ธนะเทพ แสงไตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. สมจติร สาระท า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. สนาม หอยตะคุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ยทุธภมูิ ทิพโชต บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. อฐัพร เหมือนมาตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. สมชาย สินพานิช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.อ. ค าหล้า ภานะโสต บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. พนัลาภ เทือกดอกไม้ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. กานต์ ศิริกลุ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. วชัรพงษ์ ชิณวงษ์ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. วเิชียร พษินาค บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. บุญส่ง ออ่นเจริญ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.อ. อาคม การบรรจง บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. บรรยง สวงโท บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. ทวี บุบผามะตะนัง บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุดแดน สวสัดี บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุธน วนัพดุชา บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. มานพ ค าเหมือน บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. มานิต บุญด าเนินพานิช บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. เสถยีร สอนจนัทร์ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ศิริวฒัน์ เจริญราช บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมควร ภกัดีผล บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ศุภชัย คงทน บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. อรรถพล ภมูิประโคน บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุรกติ ไขโพธิ์ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สัญญา ขนัโท บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. บัญชา ปัดถา บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ไพฑูรย์ ผดุงศิริพาณิชย์ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. มานพ สุราช บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุริยา แกว้นิสสัย บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมทรง ตึงกระโทก บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. สายชล สมทรัพย์ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. สมคิด เทีย่งเจริญ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ มาทัน บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. เอกชัย สิงหท์องดา บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ธวชัชย ศรีสุกอง บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. วษิณุ ภมูิทอง บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. วรีวฒิุ บุญเลิศ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. สถาพร จนัทร์พรหม บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมคิด ปานเกดิ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุวรรณ เฉวยีงวงศ์ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. องอาจ เดชช่วง บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วฒันา พษิณุ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. สิทธพิร เส็งประเสริฐ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ฉตัรชัย ปาละวงศ์ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ศักดา ชั่งหนอง บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. นคร สายค าวงษ์ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. เอกลักษณ์ ปัดตาเทศา บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. อนุชา ชาติชูเหล่ียม บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ชัยยทุธ ดอนวชิัย บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ประเสริฐ ทองมาก บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. พทิักษ์ วงษ์ใหญ่ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. นิคม มีศรีแกว้ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. มนัส หว่งถวลิ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ งามประเสริฐ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ จกัสาร บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. นิมิต บุญมา บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. มานพ โพธขิ า บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ปิยะ พลอยวเิลิศ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมควร สามเมือง บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. พทิยา ร้ิวสุวรรณ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. บันเทิง ดาบสันเทียะ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. วสิิษฐ์ โคตสมบัติ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ. ศิวพฒัน์ มากะแต บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ประกาศิต วงศ์พลูทอง บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. บุญเรือง ชมภพูืน้ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. วศิณุ ภมูิทอง บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สยาม เมฆไหว บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ประจวบ ล าน้อย บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ชลทิตย์ ชัยวรัิช บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สมเจต ศรียอ้ย บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. นริศ เยน็ใจ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. สุชาติ ผ่ึงผาย บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.อ.หญิง นภสัวรรณ สมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ท.หญิง วภิาลักษณ์ ค าพลึิก บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ปัญญา วเิศษวสัิย บก.ตชด.ภาค.๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ท. นัฐวฒุ ช่วยสระน้อย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. วรัิช อยู่สาโก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต.หญิง ฉนัทนา ศิริชัยเดช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สิปนนท์ มะธมิะตา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
จ.ส.ต. ค าดี สู่เสน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ประมวล แสนดัง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. โพยม แล่นโคตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. สายฟา้ เมาไธสง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. สมพงษ์ สุวรรณ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. มงคล ปล่ังกระโทก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ร.ต.ต. วชิัย ศรีเกษม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. สวงษ์ บุญศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. ธรรมปกร เวสสันดร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ส.ต.ต. ณรงค์ชัย โพธิ์ดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
ด.ต. บรรพต มะลิวรรณ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๒
พ.ต.อ. เชน ทรงเดช บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
พ.ต.ท. มานิต นาโควงศ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
พ.ต.ท. ณรงค์ ทาประดิษฐ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
พ.ต.ท. เอกชัย พุม่สมบัติ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
พ.ต.ท. ประยงค์ มูลก าบิล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
พ.ต.ท. ไมตรี เฉลิมวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
พ.ต.ท. วรากร วทิยาบ ารุง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
พ.ต.ท. ยอดยิ่ง ชมมี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
พ.ต.ท. อภรัิตน์ เปีย่มพลู บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
พ.ต.ท. จกัริน อุ่นดี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
พ.ต.ท. วโิรจน์ สุขเสริม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
พ.ต.ท. อชิตพนัธ ์ วรรณาพนัธ์ ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
พ.ต.ท.หญิง สุจติรา ชัยชมภู บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
พ.ต.ท.หญิง ชมนาด ทิพยว์งศ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
พ.ต.ต. สุธรีะ สุดแสวง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. ณรงค์ หุม้ขาว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
พ.ต.ต. สมชีพ บัวชุม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
พ.ต.ต. วนัชัย กลุโวสภณ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.อ. สมมาศ เกษแกว้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.อ. เอเชีย ลาน้ าเทีย่ง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.อ. ชุมพล ปิน่อกัษร ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.อ. ธวชัชัย ทองล่ิม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.อ. ณรงค์ ภนูะยา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.อ. ประกอบ ภูศ่รี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.อ. อดิศักด์ิ ภมูิเรศสุนทร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.อ. สัมฤทธิ์ จนัทร์ประทัด บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.11
ร.ต.อ.หญิง รัชนี ทองหอม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๓
ร.ต.อ.      สุวทิย์  เกรียงส่ีหมืน่ ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. วญิญู กองแกว้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. ประมุข เชื้อแพง่ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. พเิชษฐ รัตนา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. รวย ไชยราช บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. สมบูรณ์ โรจน์พวง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. อทุัย สุดประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. เจริญ อิ่มเปล่ียน ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. สุชาติ ใจดี ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. สุรพล ชุนหวานิช ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. พมิล สมเชื้อ ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. สมชาย ผลพนัธนิ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. สมยศ กาญจนเนตร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. มงคล วงัทอง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. พสธร ทองนุม่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. พรพรหม คันถี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. ฐากร ชุมเพญ็ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. สุบิน ช านาญดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. สันติ ตาสวา่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. ค าสิงห์ ยี่สุ่นศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. จเร ดุสรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. อ าพนั ทิมซ้อน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ สังขท์อง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. ด ารงศักด์ิ ออ่นสุทธิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. มนัส ลิสะนิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. อนิวตัร์ สังขค์รบ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. พสิิทธิ์ ศรีจนีพงษ์ บกตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. พจน์ นวลมณี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. เอนก ค าภมิูล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. พสิษฐพล อนิทสอน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. ยทุธศักด์ิ เพรชด่านแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. โดด หมืน่ค า บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. วชิิต สุภาการ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.13
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ สังขท์อง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. ดิเรก ฤทธิ์เดช บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. ขจรศักด์ิ สรหงษ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ กระจา่งสุวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. พชิิต จนัทร์ศรี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. สมยศ รอดยา่นน้ า บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. อสิระภาพ กลุวฒิุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. จรัสชัย แสงภริมย์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. มงคล นวลน้อย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. รุ่งศักด์ิ เยน็จติ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. ศิริชัย วงษ์วาน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. ธนดล สุขกลุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. สุวรรณ เสือมัน่ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. เสรี ทองดี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. จรีศักด์ิ กลีุน้อย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. ปัญญาวฒิุ ทองค า บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. เจษฐพนัธ์ โฉมโสธร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. สุรัตน์ ดีร่ืน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. ประกาศิต สิมหมิ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. สัญญา คงธนกจิเจริญ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท. สมชาย ออ่นแหยม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท.  ปรมินทร์  จนัดีบ้าง ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท.    ปรมินทร์ สุขประเสริฐ ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ปัญญา ฮ่ันเจี๊ยบ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๓
ร.ต.ท.     คณพศ หมวดผา ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท.หญิง พมิพใ์จ เอี่ยมทับ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท.หญิง ปทิตตา แกว้พชิัย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ท.หญิง ไพรินทร์ หุน่ทองทิพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ท.หญิง  หนึง่ฤทัย วฒันบุตร ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
วา่ที ่ร.ต.ท. อรุารัตน์ รัตนะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ต ภากร พึง่กลุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต วเิชียร ตะโกพร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. วนัสาส ปรีชาธรรม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. กมัปนา จนัทร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. วโิรจน์ แกว้เกตุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ประสาร บุญสกลุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. สมพร สุเพญ็ศิลป์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ชัชวาล ภูพ่วง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ปัญจมินทร์ หน่อแกว้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ธรีภทัร จนัทร์ศิริ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. สิงหโรจน์ สืบส่ง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. บุญยฤทธิ์ มงคล ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ประโยชน์ สวา่งศรี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. เสน่ห์ ทับทิมแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ปริญญา โฉมศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ต. บุญเลิศ เดือนเพญ็ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ต. วรวฒิุ สังขท์อง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ละมัย มะลิออ่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ปัญญา ฮ่ันเจี๊ยบ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ร.ต.ต. พชิิต สนธโิพธิ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ไพศาล นิยมพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. สนอง ปิน่ตุรงค์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. สมเกยีรติ เบิกบาน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. สมชาย สร้อยแสง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ทวี ไสวงาม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. พรศักด์ิ แดงพมิพ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. บุญเลิศ แขตะคุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. วนิิช หมืน่ชนะ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ทองสุข ป้อมแสง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. วชิัย นาคศรีโภชน์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. กติิพจน์ จติรีโภชน์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. วฒิุชัย หลวงฟอง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ช านาญ บุง้ทอง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ธรีชัย เพญ็จนัทร์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. สิทธพิร หมอกไชย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. สังขว์ร นวลล าใย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. เฉลิมชัย นวลศรี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. สมชาย แจม่จนัทร์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. บุญเยี่ยม แต่แดงเพชร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. บัณฑิต แจม่จนัทร์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ปัญญวฒัน์ พึง่กลุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. สุรชัย สุทธรัิกษ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. สมศักด์ิ คล้ายนาค บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ไกรรงค์ อ าไพกลู บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ร.ต.ต. ณรงค์ บงเรือน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมศักด์ิ วงศ์อไุร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. พนม ประทุมเทือง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ปรัชญา นาคศรี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สกล วงัคีรี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ชราวฒิุ พรมมนตรี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ส าเริง ทองค า บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ปราโมทย์ มโหฬาร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. นิคม แผนสมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. อดิเรก ก าเหนิดดี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ปรัชพนัธุ์ ศาสตร์เวช บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สันติชัย ทองดี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ฑีฆาวุ เหลืองสุดใจชื้น บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. จรูญ พพิฒัน์ภญิโญยศ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สุเทพ ริลา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สมญา บรรเทาทุกข์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สุรักษ์ สืบใหม่ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ รู้ประมาณ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. อ านาจ ด้วงเดช บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ธรรมเนียม เชื้อพมิพ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ธรีะพล ล าดวน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. จรีพงษ์ ขมัภรัตน์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. บุญเสริม รักชาติพานิช บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สุกลัย์ แดงบาง ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. นุกลู ทวกีสิกรรม ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. จรัน สิงหอ์ดุร ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. สถติ รุ่งศรี ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ไพโรจน์ เอี่ยมเจริญ ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. สุวทิย์ พลูทา ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. สมพงษ์ ทัง่เส้ง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ก าธร แดนธรรม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ธรีภทัร์ ทองมูล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. อ านาจ แสงเพชร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เดชา เมฆจนิดา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. สุรศักด์ิ เนตรประไพ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ดลชาติ เอี่ยมละออ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. อลงกต ใจเอื้อ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. อลงกรณ์ อนิเทีย่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. สุธรรม พรหมร่วมแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ถนอม อิ่มจนัทร์ถกึ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. เสถยีร จ าปาแถม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุดใจ พบสระใหญ่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. เมธนิ พดัชื่น บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ชัยมงคล สงวนประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. จรัญ ปันกอ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. อรรถพร ชาลวนักมุภร์ี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. มณเฑียร ชั้นเสมา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. วเิคน เชื้อช่าง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ถนอม เจมิจวง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. พจน์ ภูร่ะหงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ปกรณ์ เกตุดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. สุวฒัน์ สะหะโต บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. นพรัตน์ สายค ามาตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ประเสริฐ เหล็งไทย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ทักษิณ โคกแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. วนัลบ ปานนิม่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. สุวรรณ สาละสาลิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ศมกฤต บัวอ่ า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. นภดล พรรณวรรณ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ธวชั แกว้โพธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. สุธนัย สังขเ์งิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ภภิพ ล าดวล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ รอดเคราะห์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. วฒันา เทอดพทิักษ์พงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ธานี สายทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ช านาญ เคนพนัคร้อ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. สีนวล สิมะกลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. พนม สมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. อนุวฒัน์ จนัทร์เจอืจนุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. เกรียงไกร เกษรัต บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ธงไชย ยวงล าใย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ณัฐพล ล้อมสาย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. วโิรจน์ สามทองบุตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. วรุิณ บุญช่วย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. มานพ แสงมณี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ธนกฤต ท้าวน้อย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. นริศ ดีค า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ภริมย์ แฟงฟอ้ย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. เพยีร ฉลูรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ประสาทพร แสงทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. วรัิช พลรังสิต บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. กรกฤต วจิติต์โภคิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. สรายทุธ์ ผิวพอใช้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. สารัช รอดพลู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. สมชาย ทาล าปาง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ชนินทร์ ถนนกลาง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. สุจริส อิ่มยิ้ม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. เฉลิมพงษ์ รัตโนภาพ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต. ดรุณ บุญมี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ศักด์ิเกษม อน้ทอง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ชูชีพ นิลเปีย่ม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. กติติ ผิวคราม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ประชา ต้ังพรชัย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ศักรินทร์ ตันมณี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เอกวทิย์ สุขเร่ือย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ฟดั กร่ าศรี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. วชิัย ต๊ะปัญญา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สงวนศักด์ิ เทพค า บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ยงยทุธ เสือเปรียว บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ สุวรรณคีรี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สงบ หมืน่ช านาญ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ณรงค์ชัย เร่ืองสังข์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. พทุธพงษ์ มัง่ค่ัง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ปัฐฎพิรรณ ศรีนวล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ปิยพงษ์ ติบวงษา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สมชาย พนัธุ์เขยีน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สุภชัย สุขงาม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ไกรศร สวนแกว้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ธรีะศักด์ิ มีรอด บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เกษม ทองกนัยา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. คณิศร วรอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. จกัรกฤษณ์ พลายเนาว์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ช าเลือง ออ๊ดหมี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เชาว์ น้อยสอนเจริญ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. บรรเจดิ เรืองรุ่ง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ภริมย์ ปันยอด บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. วเิชษฐ พลึิก บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. วรัิตน์ ถิ่นโพธิ์วงค์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สมชาย มีโชติ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สุรสิทธิ์ สุกใส บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. อนุวตัร ศึกษา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วสิิทธิ์ ฉายทองเจริญ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ชัยชาญ ชวนชม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สนอง พุม่ยอ้ย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ธวชั ตระกาสุข บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ทวปี มณีรัตน์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. วรัิตน์ เด็กแกว้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. นิรุธ สุทธชาติ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. วทิยา มนไธสง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. นฤชา โนรี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ศารายทุธ อทุุมพรัิตน์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ธญัญาพล เศรษฐโกศล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. วรัิตน์ ลมไธสง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ประสงค์ แพใหญ่ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เนติลักษ์ จนัทร์ทิพย์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สมบัติ สุวรรณทิพย์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ธเนศ รอดพลู บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. บุญเลิศ สุดตา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. อ านาจ สุขแจม่ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เจริญ นาเวช บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. กริช สะอาดโอษฐ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. นิคม ชมภนู้อย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. อเนก ออ่นนุม่ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ชรินทร์ อนัมัน่ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ชาญศักด์ิ ออ่นสิงห์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. วรียทุธ ธริาช บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. หนูจนี วงชารี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ประดิษฐ จนัวฒันะ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ประภาส มะเดโช บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. มนตรี สุ่มมาตย์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ร่วม ฝึกหดั บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ประพจน์ เพชรพาน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ประทีป ใจชื่อ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. บุญนาก งมโปร่งเบีย้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ชัยณรงค์ ช้างดี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สุทิน กนัใจ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เทียนชัย เพชรคง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ส าเริง จ านงค์บุตร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. มานพ สอนน้อย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สมคิด สุดหอม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. นิติธร แกว้อนิทร์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สง่า พศิงาม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เอกพล ใจกาวนิ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ภญิโญ อยู่สุ่ม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เชาวน์นนท์ ครุฑฉ่ า บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ภาณุ เส้งเอยีด บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ประยรู ช านาญราช บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สุรทิน จะนุรัตน์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เริงชัย เรืองยศ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. กติปกรณ์ สิทธจินัทราช บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. วาศิต ศศิบุตร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ส ารอง ไกรทอง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. จริศักด์ิ รอดนิม่ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สมศักด์ิ พลอยนิล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ประวทิย์ มะม่วงชุม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สมปอง คามะเชียงพณิ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ส ารวย ดีปานแกว้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สายชล พดัสูงเนิน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. บุญล้อม เหล็กมา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ณฐพงษ์ อนิทร์โอสถ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ไชยา บุญเลิศ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ศราวธุ เหล่านิกะขะ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. นิพร ราชไชยา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. นรงค์กร ช านาญกจิ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ถวลิ แสนทวสุีข บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เกษม ค้าขาย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ทัน เสือข า บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. อ านวย เมืองจนิดา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ผจญ เผ่าหวัสระ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เวยีงชัย ค าสอาด บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. วฒิุชัย ปาคาพทิักษ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. มานิตย์ กอืเยน็ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. จกัรี อ ามฤครัตน์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. นิมิตร น้ าดอกไม้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. มานะ ประจอมพล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สุเทพ ภูร่ะหงษ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. จริภทัร อ่ าข า บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ศิลป์ สีกวด บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ไพศาล รุ่งสกลุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. พษิณุ วฒันาณรงค์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ไพศาล สิงหท์อง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ทิม โตโหมด บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เด่น โสดา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สุพจน์ ฟกัสกลุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. อชัฌา พลูสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เสิน พระแท่น บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สมปอง มุสิกวตัร์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ประการ ศิริบุญมา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ศักด์ิชาย อิ้มทับ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สุพจน์ แสนล้ า บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. รุ่งวชิา ค าภรีะ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ทรงวฒิุ ดีล้น บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. มนัสชัย พวงแฉล้ม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สุเทพ ร่มโพธิ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สมบัติ ด ารงธรรมวฒันา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เมือง โตออ่น บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. วฒิุชัย ตุ้มภู่ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ส าเริง เกล้ียงมน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เกษม อยู่เอี่ยม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สุดชาย เคหะ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. วนัชัย ข าแกว้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เชาว์ สายน้ าเยน็ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ยอดชาย ปาเจริญ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. โชคชัย นิลพนิิจ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สะอาด ถิ่นวงษ์แดง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สงวน อาจปาสา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ภสัชานันท์ น าพา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สมเกยีรติ ภูเ่ทศ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. วชัระ ชื่นดอนกลอย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. ภญิโญ โอษคลัง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. สุรพงค์ จอมดวง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. พนัส ต๊ะสุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. เลิศ ศักดี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. พนิิจ บุญรอด บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. วฒิุจกัษ์ นันทรัตน์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต. พเิชฎษ์ สงวนพนัธุ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต.  นาวี ยุ่นเพญ็ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต.     ไตรภพ เหลาโชติ ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต.      ประสงค์ กลุดี ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต.          ทว ี โรจน์บุญถงึ ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง จนิตนา ไชยมงคล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.หญิง นงลักษณ์ ด่านเจริญกลุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง เพญ็นภา บุญยงั บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง กาญจนา คงควร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง จริวรรณ พรส่ี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง วไิรวลัย์ แผนสมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง ราตรี ขนบดี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง จนัทรา กรพพิฒัน์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง อริญรดา เกตุแกว้มรกต ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง ทิพวลัย์ น้อมแนบ ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง ศิริพร ปัน้วงค์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง ภาวนา เทียนค า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง นิรามาต รุ่งรัตนพร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง วนัดี วเิชียรบุตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง ณัฐนิชา พรีญานิวรรธน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง ดวงกมล ถงัเงิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง วรรณา ใจซ่ือ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง สายชล ใจซ่ือ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง มาลินณา สังขแ์กว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง อรวรรณ สังขแ์กว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง พชัฏาพร สัตยม์ัน่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง ธรชญาน์ เพง็ผล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง พจนา เกษแกว้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง ขนิษฐา แยม้รัศมี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง วลัยา ปาเจริญ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ด.ต.หญิง สายพณิ ยิ้มแยม้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ต.ต. ไชยวฒัน์ อตัโสภณวฒันา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ต.ต. ศุภกจิ ราชสีหแ์กว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. ภทัรพล วริิยะสกลุธร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.11
จ.ส.ต. ปภงักร แหวนวเิศษ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. สนอง วเิศษสิงห์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. สุนทร สุขกลม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. ศตพล ชุ่มอว่ม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. เดชา ปฐมาภนิันท์ ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. นัฏพล เหมสะอาด ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. พณิฤทธิ์ หอมกรุ่น ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. พสิิฐ ศรีสนิท บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. สมบูรณ์ จนัทร์หอม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. อ านาจ เบญพาด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. กอ้งภพ แกว้กฤศเพชร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. สุธรี โพธิ์สุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. สุรศักด์ิ ละม้าย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. พระนาย ขาวบาง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. กฤษฎา ค ากลึง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. สุภสิิทธิ์ อศัวไกรศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. คณิศร เจริญใจ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. ภสิูทธิ์ นันท์สังข์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. มานพ พรมฟา้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. ธรีวฒัน์ เยน็จติต์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. นิพล จนัทะสร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. พฒุธเิวช สืบเนียม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. ยทุธนา คงถาวร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. โกวทิ เหมือนออ้ย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. ด ารงณ์ บุญเทียน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต. ประสงค์ หนูเกตุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. พเิชษฐ ชมขวญั บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. เจสฎา นิลเพชร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. ทศพล สุดแกว้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. ส าราญ ศรีปราชญ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. สุรเชษฐ์ คชมนต์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ เนตรสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. บุญแล แสงทอง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. ไมตรี แกว้เขยีว บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. ปิยะ เพิม่พนู บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. เจษฎา ใจงาม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. ชาคริต ทองคง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. สุชาติ อาจคงหาญ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. ไพรัช แกว้กระจา่ง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. รักษา ศรเดช บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ ทรงสนามทิพย์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. ทวศัีกด์ิ ยอดราช บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. สงกรานต์ เหีย้มหาญ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. ชัยยศ เผือกสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. รังสรรค์ กาฬหวา้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต. สุวรรณ จนัทร์หอม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
จ.ส.ต.หญิง ปวรวรรณ ค าจ าปา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต.หญิง ยศชนาถ มัน่คง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต.หญิง ทิพยว์รรณ กลุธรีะมงคล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต.หญิง สุวดี วจิติต์โภคิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต.หญิง บุปผา บุญเกล้ียง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
จ.ส.ต.หญิง นารี พรมฟา้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต.หญิง นันท์นภสั แววเพช็ร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ท. อรรถพร สีทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ท. ศิริชัย อนิทร์โอสถ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ท. สมบูรณ์ สายสุด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ท.หญิง กาญจนา ทองเนตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ท.หญิง ภทัรภร ศิริโชติวารี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ท.หญิง กรวรรณ สังขด์ าเนินการ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ท.หญิง ยวุดี บุญษาศิริโชติ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ท.หญิง ส่องแสง บาทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ท.หญิง กาญจนา กล่อมเกล้ียง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.อ. โสภณ ตะพงั บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. ภวูเมศฐ์ หรัิญวงศ์สราดล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.อ. สรรทัด ปรีชากลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.อ. ส าเริง เพยีรผล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. กติิศักด์ิ รวบรวม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. สมบูรณ์ หอมชื่น บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. ราวนิ ภญิโญ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. ธเนศ จนัทร์คล้าย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. สังวาล มีทรัพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.อ. ภญิโญ สุพรรณ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.อ. เทวราช ส านักนิตย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.อ. สมบัติ แกว้สะอาด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.อ. วเิศษ วงทองดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.อ. สุริยา บุญไทย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.อ. ณัฐวทิย์ แกล้วสาริกรณ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. พชิัย สังขพ์มิพ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. วนัชนะ สังขส์ม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. ศิริวงศ์ พชิิตกวนิ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. จกัรกฤษ ชุ่มจุ้ย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. อาทร ศรีจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. วฒิุชัย จี่ปรี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. วยิะ มัน่จนัทร์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. บัญชา พมิพว์งศ์สวย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. มานพ เสือดาว บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. ฐานันดร์ สดแสงจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. ธวชั มีไพรฑูรย์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. เอกชัย บ ารุง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ. เจษฎา จนัทร์สาย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.อ.หญิง ปภาสร ภษูี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.อ.หญิง สุรางคนางค์ ทบด่านกลาง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ.หญิง กลัยา เส่งสุ่น บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.อ.หญิง วารีรัตน์ สังขเพลินไพร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ปัญญา สระทองทา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. บุญฤทธิ์ เกตุแกว้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. พรชัย พลูสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ชนกานต์ แกว้อยู่ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. นันทพล พนัธย์ิ้ม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. อภรัิกษ์ โรจน์พวง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. สัตยา คมข า บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. พลวตัร มาสบาย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. สุเมธ สิริจรรยามงคล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. สันติภาพ นวลล าใย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ วาสิกานนท์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ณัฐพล เพลิดเพลิน ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ ลอยแกว้ ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ศักด์ิดา แสงอรุณ ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. เจนวทิย์ แกว้โมรา ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. วชิชา ตันเขยีว ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. อรรถพร หอมจรรยา ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ปฏภิาณ สันติสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ธรีสิทธิ์ พทิักษ์ไกรสร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ธนัญกรณ์ แสนแปง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. วชัิระ สวาทพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ยศศักด์ิศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. พพิฒัน์พงค์ พึง่เพง็ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. กรกฎ วลัลา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. พรีะพงษ์ แผ้วศาสตร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ศุภชัย สมจติร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. นันทกจิ โตเขยีว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. อรรถพร ออ่นละมัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ด ารงศักด์ิ หล าพา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ภาคภมูิ สังวาลยท์อง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ประธาน หอมขจร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. เกรียงศักด์ิ สาราคาม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. พรชัย จนัทะคีรี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. เสกสรร นิลวเิชียร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. พรีะพงษ์ บุตรโคตร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. จกัรกฤษ เพช็รนคร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ชัยชนะ ไชยมงคล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ชัยณรงค์ พมิพง์าม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ชัยพร แกว้เขยีว บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ดิสกร นนทะบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ทรงพล ทองเนือ้ออ่น บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ทองดี บุญมานัส บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ธนกฤต เยน็ใจ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ธนธรณ์ ธต๊ิะยา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ธวชัชัย อนิทะเสน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ธรียทุธ ทุนเพิม่ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ธรีะศักด์ิ พริะชัย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. นครินทร์ อนิทรสูต บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. นพดล สีนวล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. นพเดช เผ่ากนัทะ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. นิกร อนิทฉมิ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. บรินทร์ ออ่นอา่งค า บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ประดิษฐ์ ปิน่ทอง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ปาลวฒัน์ ทวศีรี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ปิยะเชษฐ์ เชษฐ์สิริพฒั บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. พสภคั ศรีนวล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. พทิักษ์ แกว้สระแสน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. พนิิจ บุตรเกตุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. มนัส กรกมุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. กฤษณะ เชื้อกลุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. วชัรพล ธนะวงค์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. วทิยา มหาโชคธรณี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. สมศักด์ิ ปรึกทอง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. สรรเพชญ์ บัวชื่น บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. หาญณรงค์ ปานพลอย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ ทองบุญโท บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. อศิรา ปิน่กมุภร์ี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. มนตรี ศรีบุญข า บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. วสันต์ ช านาญดู บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ณัฐพล ไชยปัญญา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ ใคร่อยู่สุข บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. เอกพงศ์ ไขค า บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. นฤชา สุวรรณประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. อตัพล ธรรมเนียมดี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ธนัท ปลาทอง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ธรีพงษ์ สวายสอ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ออมสิน การดี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. พทิักษ์พงษ์ ปงกา๋วงษ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. อภโิชค ขุ่มด้วง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. กรกฤช ฉายอรุณ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ธรีศักด์ิ ศุภรัชฏเดช บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ถริวสัส์ รัตนากร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. สิริพงษ์ ลิวติวงษ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. อรรถพร ชาวนาเมือง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. วรวทิย์ พลศรี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. อาชาวพล เนียมพุม่พวง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. นิคม การินทร์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ หม่อมหมืน่ทอง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. สมชาย สนสาขา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. เศรษฐภทัร แช่มเจริญพร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. อรรถวตั กลุสราวธุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. สิริศักด์ิ เรืองด า บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. ธรีวธุ ขนุรามบุตร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. เอกกนก จานแกว้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ ใจอดทน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.13
ส.ต.ต.หญิง มาลี สังขไพรพรรณ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต.หญิง รัตติยา ไทรนิทัศน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
ส.ต.ต.หญิง พรกมล จนัทร์ลอย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.13
พ.ต.อ. พรีะศักด์ิ กลีบจนัทร์ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
พ.ต.ท. อมรเทพ ทับทิม บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.อ. สมศักด์ิ จ าปีพนัธ์ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ จนัทร์เทียม บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.ท.หญิง จติติมา กติติคุณ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.ท. บุญชีพ มหาท านุโชค บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.ท.หญิง สุภาพร คะณา บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ประดิษฐ พริิยะปัญญา บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ชยพล เทพบังเอญิ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ไพศาล ศรีแตงออ่น บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. เสนาะ ภูท่อง บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต.หญิง อรทัย ช่วยต้ัง บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต.หญิง ชุติมา อนิทรพนัธ์ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. สิทธชิัย หุน่งาม บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. สายยนัต์ ร่วมก าเหนิด บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ชาญนนท์ แกว้เจริญ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. กนัตชาติ จติต์จ านงค์ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. พงษ์ดนัย ส าเภานนท์ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. เปรม พนัธุ์เปรม บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. กฤตปกรณ์ คุ้มรอบ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. นพคุณ สีนวลออ่น บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. จริชัย เหมือนสุวรรณ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. เอกนรินทร์ บุตรประเสริฐ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต.หญิง จนิตนาพร เกาะเกตุ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.ท. สมหมาย ยิ่งยงค์ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.ท. เยอืน ม่วงสด บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ร.ต.ท. พยอม ค าช่วย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ร.ต.ท. หร้อหมีน พลนุย้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ร.ต.ต. สมชาย ดอกเตย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ด.ต. ณรงค์ มุสิเกตุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ด.ต. จกัรินทร์ เกล้ียงมน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ด.ต.หญิง ปิยะนุช ออ่งผู้ดี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ส.ต.อ. รชานนท์ บุญเกดิ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ส.ต.อ. ยอดเยี่ยม ชาววาปี บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. เอกชัย กล่ินหอม บก.ตชด.ภาค 1  กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ศตวรรษ์ ชมพู บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
พ.ต.ท. วสินุ ววิฒัฑนาภา บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ร.ต.ท. คมศักด์ิ ไตรวงศ์จฑุารัตน์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ร.ต.ต. กรีฑา แดงสกล บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ธรีพล ถดัสีทัย บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. วชิัย อิ่มสุข บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ด.ต. บุญภา หุน่งาม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. เฉลิมพล รุ่งเรือง บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. อโนชา สมนิยาม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. เอกวฒัน์ นกแกว้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ด.ต. อนิวรรต ปิน่เพชร บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ด.ต.หญิง อมุาวดี รองรักษ์ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ส.ต.อ. ไตรปิยะ สุขเกื้อ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ส.ต.อ. ศุภวชิญ์ ทิปกลุ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. อนุชิต โพธิ์ใต้ บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ ไม่สูงเนิน บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ เจริญสุข บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. กมล จนัทร์สุข บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ส.ต.อ. สุริยา สมยิ้ม บก.ตชด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ร.ต.ต.หญิง จริาพร จนัทศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. สมโภช พรวเิชียร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. จารึก จนัเหลือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. สุรยทุธ แดงกระจา่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. ทวปี เลิศศราวธุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. กมล บุญเสน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.หญิง รุจรัิตน์ คงเพิม่วงศ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต.หญิง ดรุณี บุญเสน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. จรัสพร แดงกระจา่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. ยงยทุธ โชติชนะเสรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. ยทุธนา เทพสถติย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. วนิัย พลูสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. ชัดชนะ แสงแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. วริิชัย คงพระบาท บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. สง่า คุ้มก าเนิด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. แสวง พดูเพราะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. จงอาง ทะฤาษี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.อ. สาโรจน์ วงษ์ขอม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.อ. ค านึง อุ่นปลอด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.อ. สวาท พนัธม์ณี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. ถาวร มีบ ารุง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. ศิริพงษ์ มหาวตัร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. วงศ์เมือง ธรรมรงค์แดง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
จ.ส.ต. ศราวธุ แสนโยธา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. บุญชัย พลศิลา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. ชอบ นกแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. เล็ก กอ้นเมฆ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. ธารา ชูฤกษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. สุธน หาดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. วรัิติ พลเกษตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. นพดล เขม็พรหมมา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. อดุร พุม่พวง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. ณภทัร จนัทร์ทา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. นิติกร ไหดงยาง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. ชวน แสงทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. กติติศักด์ิ ค าเอก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. จรูญ แป้นถนอม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. วเิชียร ญาณปัญญา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. สารินทร์ บุญเลิศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ ศรีสุลัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. จกัรกฤษ กจิสินธุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ พฒันพงศ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. ยิ่งศักด์ิ แสงบัว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. สุวจิกัรณ์ หมิดสะแหล้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. ผ่อง รอดพาล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. เกรียงศักด์ิ สืบเสน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ไตรสิน โชติชนะกรกลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. ธเนศ จนัทนา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
จ.ส.ต. สาโรจน์ ทองดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. รัตนะ ศรีค า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. ภาสกร หอมเสมอ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. จรูญ น้อยผา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. บุญลึก จนัทะราษฎร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. ประคอง พลูสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. ชูชีพ รุ่งเรือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. คมสัน เต็งเจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. ชูพงษ์ จวงเจมิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. สายนัต์ ณ บางช้าง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ พมิพเ์พราะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. ปรีชา โชคแสน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. สุริโย โลเกตุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. คมสันต์ โคตงาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. ศรายทุธ เพช็สีงาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. ชัยสิทธิ์ สุมิตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. จรีะยทุธ บัวเพชร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. นที แต้มเรืองอฐิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. บรรพต สุรเพชร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. ชัยยา พระวงัก่ า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
พ.ต.ต. วฒิุพร ออ่งผู้ดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.อ. ค านึง สงสม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. อ านาจ สัมพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. นภพีชัร เกษรา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. จรัญ ทองเจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. กล้าหาญ มาลีเนตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. สมนึก จนัทรปลูก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. ศิลาชัย เชื้อชาย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. วรีะ ศูนยค์ล้าย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. สมาน แตงเล็ก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. สุชิน ฤกษ์งาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. อนิรุธ นิลบรรพ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. วทิยา วอ่งพานิช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. วชิิต บุญเกดิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. ชยนัต์ ทิมแท้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. ไชยา จนัทะดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
รต.ท.. สมพงค์ พนัธดี์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. พชิัย สุขศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. พรีะชัย โลหติหาญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. ด ารงศักด์ิ ใสฉมิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. เดโช พลอยทับทิม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. สมพงษ์ ระยะกญุชร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. เขม็ทิพย์ ครบเบ็ญจะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. ทินกร วงษ์กระจา่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. นพรัตน์ ชูเชิด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. ไพฑูรย์ ทิมเมฆ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. พลูทรัพย์ ไชยพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. ทรงสินธ์ เนาวบุตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. ศิริชัย ทิพยเ์นตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. สายณัห์ แกน่พนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. วนัชัย ดีนุม่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. ทองสิน เกตุลา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. มานิตย์ นาน้อย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. สุภาพบุรุษ รัตนพร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. สุรินทร์ ประค าทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. จตุพงษ์ ออ่นแป้น บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. สุรวฒิุ บุญถนอม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. โอฬาร บุญมาก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. วสุิทธิ์ ปรางทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. ณรงค์ เปีย่มยา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. วทิยา เจี้ยมดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. ประหยดั ศิลาอร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต.หญิง จนัทิมา ทองดีเล้ียง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต.หญิง นันทยา ทองอาบ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต.หญิง ยพุเรศ รัตนพร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต.หญิง สุรินทร์ แร่นิล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด..ต.หญิง ล าจวน กองเพชร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต.หญิง ภวษิยพ์ร บัวเคลือบบุญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
จ.ส.ต. นิรุตน์ เกตุน้อย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
จ.ส.ต.หญิง ภทัรดา ด าค า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
จ.ส.ต.หญิง จริญญา รัศมี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
จ.ส.ต.หญิง บุณยวร์ี สีสนิท บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.อ.หญิง พลับพลึง ไหลเร่ีย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.อ.หญิง องัคณา ดอนเหลือม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.อ.หญิง กสุุมา ยิ้มข า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ท.หญิง นันทวนั พนัโซ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ท.หญิง รัตติกาล เกี่ยงงอน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ท.หญิง กฤษณา ไหลเร่ีย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต.หญิง เอื้อมพร ไหลเร่ีย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. ชลธี พลูสวน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. อมร ทองคุ้ม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. ยทุธพงศ์ โคมแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. ชัชวาล การงาน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.อ. โกศล นุน่เกล้ียง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.อ. พลนุช บรรเทาวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. เอกวทิย์ บุญแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. องอาจ มัง่มี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
จ.ส.ต. สมพงษ์ สุขนิรัญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. เฉลิมพนัธ์ พกุงาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. สุรไกร เอี่ยมอ าไพ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. สุวรรณ โพธิ์ทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ท. ด ารงศักด์ิ ชูรส บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. สุวทิย์ อาจสัญจร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. ชัยวชิิต แดงฉ่ า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. นันทชัย เจยีพานิช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. วฒิุชัย ทองสม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. นาวนิ เนตรสอน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. ธนกฤต อยู่แสง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. สมาน ผะอบเหล็ก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. วรัิช สินเธาว์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
จ.ส.ต. สิทธโิชค จนัทร์น้อย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
จ.ส.ต. วสันต์ มาคล้าย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. พนม เพช็รเลิศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. เสถยีร ศิริสมุทร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. ชยธร เทียมศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. สุบิน นันทสุรียอ์ารักษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. ปริวฒัน์ แกว้คล้าย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. จกัรพงษ์ จลุเพชร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. วนัชนะ จนัทมาศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ ชัยแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. ดุษดี เกษมสุขไพศาล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. มุนินทร์ บรรจโรจน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ส.ต.ต. ณัฐพล น่วมออ่น บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. กฤษกร ทองตรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. พมิพ์ จนัทร์สุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ด.ต. สุทิพย์ เพลินจติร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
ร.ต.ต. ช านาญ ศรีอดุม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.๑๔
พ.ต.ท. ปานเทพ ปาณะดิษ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. สามารถ ขาวเงิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ธงชัย จนัทร์มัง่ค่ัง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. นพรัตน์ วเิวกวรรณ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ไพโรจน์ แกว้มนูญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. นฤพล ตุ้มม่วง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. เชาว์ เรืองศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. วรัิตน์ ปิน่ฟา้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. วนิัย พวงแฉล้ม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ยงยทุธ เขาทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. วบิูลย์ กณัหาเล่ห์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. อนันต์ ดอกไม้ศรีจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. อมรเทพ กล่ินประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. แสงเทียน เซียงนอก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. วรพงศ์ ภูท่วี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. จารุพนัธ์ เยอืกเยน็ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. อภชิาต แดงประดับ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. ธรีวฒิุ เกตุอนิทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. อนุวฒัน์ เพชรประดิษฐ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. สุเทพ หลีกเมฆ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. วฒิุชัย คงด าสวน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. วชิัย ปิน่แกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. สุนทร วเิศษวฒิุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ปรีชา แกว้หนูนวล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ทนงค์ สินเมือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ววิฒัน์ คล้ายแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. วรัิตน์ อไุรกลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. รวย มีแสง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ปิยพงษ์ พรหมชาติ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สุนทร สุดรอด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. วนิัย นันทพรชัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. นเรศ ผิวผุด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. โอภาส แสงนิล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สินพงศ์ บุญคง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. ไกรสร หอมระร่ืน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. ไกรทอง เหลาค า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. วนิัย นิลกระจา่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. บุญรวม สุขจ าเริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สน เสียงใหญ่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. วฑูิรย์ ประทุมสุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ไพฑูรย์ เอมทิพย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
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ด.ต. สมรรถชัย พนัดอน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ศิริพฒัน์ บัวคล้าย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ธรีพงษ์ อนิทร์พยงุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ธรียทุธ พลูสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. กมัพล พเิมย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. กณัฐฤทธิ์ เอี่ยมสะอาด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. กจิจา สุวรรณข า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. เชาวลิต เยน็ใส บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. สมชาย บุญจริง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. นิยม มูลยาพอ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. จรัส ปรุโปร่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ชุน แกว้จนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. ไกรสร วงค์ประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. จรัส ยางสูง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. อนุชา เส็งเมือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. อทิธรุิทธ์ อรภกัดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ปราชญ์ประสิทธิ์ ระวนิหรรษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. วราวฒิุ ทองสัมฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ปริญญา พนูพพิฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ภมูิพฒัน์ ไผ่แกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ภวูารินทร์ รักษาเกยีรติคุณ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. อดุมศิลป์ ลีลาสมฤกษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ภคินัย มาศทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.อ. สมศักด์ิ ทวสัิงข์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. อดิศักด์ิ เอี่ยมสะอาด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. ค ามล ทองจ าปา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. วสันต์ พึง่เจาะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ชาคริต อมรโสภณ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สุนทร สุ่มมาตย์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. วโิรจน์ พลูสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. สุขสันต์ ประชาชิต บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. สมศักด์ิ พงษ์ภู่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.อ. สาคร หยงสตาร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.อ. พฒัพงษ์ มณี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ธติิสรรค์ มูลเมือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. จริวฒัน์ ฤทธโิย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. กววีฒัน์ ดวงวงษา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ฉตัรชัย พุม่สวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ธงชัย สายสินธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ธนาวฒิุ พลสนอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. วนัชัย ศรเวช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ทณพศ ทองโปร่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ต่อศักด์ิ สวนเขม้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. อตัฐพล รุ่งรัตษ์กสิกจิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. วชัรากร ฮึกหาญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.อ. สิทธพิร แทนคุณ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. มหาเทพ แจม่แจง้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ คงถอด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. วชัภมูิ ผาบจนัสิงห์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. สิทธชิัย ประทุม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. สายณัห์ จนัทา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. สุจนิต์ น้อยผล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. อานนท์ เอี่ยมทรัพยใ์หญ่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ปัญญา ก าลังแรง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
พ.ต.ท. กฤษฎา ปลอดโปร่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.อ. เจริญ สัตยพ์นัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. เอบิ แดงนุย้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. อภชิาติ พาหา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. บุญเลิศ จนัทร์เอี่ยม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. สุรกานต์ ศรีวเิชียรอ าไพ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ซาอลู สุระค าแหง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ทองสุข อน้ทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ทวี ศรีวเิชียร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. สุพฒัน์ ทองสงฆ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. วรัิช ค าปาน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. สมควร สุวรรณรักษา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. จ าเนียร ทรัพยซ้์อน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ประเทศ เส็งสาย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. สุภาพ ผลเจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ชัชชัย ชื่นชม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. พงศ์พนั์ ขวญัคุม บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.ท. สมบูรณ์ นาคออ่น บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.ท. วชัรินทร์ พฒัจนัทรจลุ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ช่วยสงค์ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.ต. ขวญัชัย สุทธโิสภณ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.ต. สมยศ เขยีวข า บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.ต. พโยม ม่วงไหมทอง บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.ต. อรรถวฒิุ โสมจนัทร์ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.ต. สะมะแอ เส็นหลี บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.ต. มาโนชน์ ไกรทอง บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมเศก ชูชาติ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. เสน่ห์ มูลนาม บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. สุทธพิงษ์ สอนส่ัง บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ชูชาติ พรมดอนกลอย บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ประพนัธ์ คุ้มดี บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ธรรมนูญ กลมเกล้ียง บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. วสัินต์ จนัค า บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. สมนึก ทองเกดิ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. สุรสิทธิ์ เขม็ทอง บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. นิติ อุ่นกาศ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. วาทยทุธ แกว้ถาวร บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. อทุิศ มาพบสุข บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ชนะศักด์ิ จอมอุ่น บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. สุรินทร์ พรมสระ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ไพโรจน์ ผาดศรี บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. สมจติร ปะวนัเต บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. วชัรินทร์ สุขแกว้ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ณรงค์ ปิน่ทอง บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ณรงค์ศิลป์ พมิพศ์รี บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. สุรศักด์ิ เปรมปรีดา บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ชูชาติ เพลิดฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. สุเมศ เสนาคง บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ประเสริฐ งามข า บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. รุ่ง เกวยีนนอก บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ปัญญา หอมอดุม บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. จกัรี อยู่ยดื บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. บรรจง พรมตา บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. วศิิษฎ์ โพธิ์งาม บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. นคร แกว้สระแสน บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. สมเกยีรติ รูปสะอาด บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ประยรู มัง่มี บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. พเิชษฐ์ สโมสร บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. บุญเรือง ส าเนียงใส บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. สุจนิต์ เหมทานนท์ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ภาคภมูิ พาทีธรรม บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. มานะ ดิษฐ์แกว้ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. ธนานันท์ ยอดแสง บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. สพโชค มงคล บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. วพิฒัน์ เรืองเทีย่ง บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ด.ต. เฉลิม พยพัตรี บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมศักด์ิ แสงเขยีว บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. วฒันพงษ์ สูงกจิบูลย์ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. สุริยา รักษาแกว้ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. นที โพธิ์ดี บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. มณฑล แยม้ทอง บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. สาธติ อนิทรวชิา บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. จกัรพนัธ์ แสงเพชร บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. เอกนารินทร์ ธรรมสนอง บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. จกัรินทร์ ล้อมวงษ์ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. สุรเชษฐ์ เลิศผดุงวทิย์ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. นพดล แกว้สุข บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
จ.ส.ต. ณรงค์ ปราบพยคัฆา บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ เกษแกว้ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. สุรเดช มะลิทอง บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. สุขเกษม สิกพนัธ์ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ธงชัย จวนสวา่ง บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ กนัเกตุ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. อภนิันท์ สมยศ บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. อษัฎา สิบกะนก บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ส.ต.ต. บุญรอบ ทองออ่น บก.ตชด.ภาค1 กก.ตชด.14
ร.ต.อ. กลุนริศร์ นวมมณีรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.อ. สมเด็จ ชิงชัย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.อ. เสน่ห์ ทองสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ฐปธนวรรธน์ เจริญสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ชญานิน พนัธภ์กัดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ธนกฤษณ์ วลิาศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. สิงหา เอี่ยมอ่ า บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. พศิิษฐ์ อนิทร์เรือง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. กติติ ขจรจรุงรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ศรีธวชั บัวชู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ไพมณี นาคะพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. บุญมา ม่วงใหมทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. อเนก ฉมิงาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ศักนรินทร์ สร้อยสัมพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. ส าราญ ฟกัเถื่อน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. นรินทร์ จนัทร์ปรุง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. ประทีป ทัง่ศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. บุญเชิด มีศิลป์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. เล็ก ไกรประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. สมพงษ์ จติรออน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ภวูศิ จนัทน์เทศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. สมรัก กาญจนรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. วนัชัย แพพวก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. วชิาญ นันทกจิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สุธี ฟกัเขยีว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. วรัิตน์ ทุกขว์นิาศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สยาม ศรีทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. จรัล นงนุช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. บุญส่ง ชานมณีรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สมปอง จนีทู บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ววิรรธน์ โปศิริ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ส าเริง มูลจรัส บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สมศักด์ิ มิตรดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. เพญ็ ฤาเดช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. อรุณ ส่งมณี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. เทอด ชูศรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. กติติพงษ์ พนัธก์ล่ิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. มานะ น้อยจ ารัส บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ธงชัย พกุคุ่ย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. เกษม พงศ์พนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. บัญชา ปรีชาวนา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. มานะ ค าสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. วรัิด เครือสิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. อทุัย ตลอดไธสง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สมชาย คชพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สุจนิ ทิมฉมิพลี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. วทิยา แหนบนาค บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ณัฐวฒิุ สุขสมวฒิุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต สมควร อุ่นองค์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. พนาเวทศ์ เรืองโรจน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สุวชัชัย สดใส บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ชัยภมูิ เรืองโรจน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สายนัต์ บุญมาก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. ประพนัธ์ พกุคุ่ย บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. สุรพงษ์ อนิทร์ประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. ภาณุพงศ์ พงศ์เพยีรละออง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. ยทุธภมูิ เพชรคง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. สายชล ต้ังวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ สีมาก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. อนุสรณ์ ทิพยบ์ุรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. จรีศักด์ิ เจก๊ภู่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. จตุรงค์ จนัทร์เทียม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. เอกราช ม่วงงาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.อ. ภวูนัย นอบน้อม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.อ. รชานนท์ ทองขาว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.อ. ปฏภิาณ รักมิตร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.อ. สาธติ อรุณแยม้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.อ. อนุชิต ชัยคช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ชนาธปิ ใจวงัโลก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. จรัิฏฐวชิญ์ อนิต๊ะสาน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ณัฐ ประเสริฐสิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ แหวนเงิน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ มณีธร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. เสกสรรค์ จบัสายทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. จรีศักด์ิ วรแสน บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. วรีพงศ์ ปิน่ทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ชนพล กล่ินอบุล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ เกษวริิยะการ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ธวชัชัย เหมบุรุษ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. สุรชาติ บัวงาม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ กล่ินสวา่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. พสุิทธิ์ ขนุทอง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ณรงค์พร ยอดแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. วงศกร นาทวฒัน์หตัถพล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ประจกัษ์ บุตรมาศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. เชาวรัตน์ ภญิโญวง บกงตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
พ.ต.ท. อนันต์ ศรีเอี่ยม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.อ. เจน ถาวร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ธนภทัร ตุ้งสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. เวนิ ไชยอาษา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. มานิตย์ สีเสือ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ปรีชา อนิบ ารุง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. แอด๊ ใจวอ่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. สุรพล พฒุตาล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. สุเนตร์ สร้อยแสง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. อทุิศ บุญประภา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. นิคม จติต์บรรจง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. สุรพล ศุภสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. ประศาสน์ กมิจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. เสรี คชหงึษ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. เบ่ง แซ่จิ้ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สกลุพลูกติติ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. โกวทิย์ สมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. ชัยยะ สิทธจินัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. ทิวากร มิลินทานุช บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. บรรณการต์ หมุอาจ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. ประยรู กลิงที บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. สุรชัย หล้าแหล่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. เทียน อิ่มแกว้ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. ชนก ทองวงษ์ศา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. ถวลิ อ่ าประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. สามารถ พุม่พทุธ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. สมพงษ์ คิดประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. ปราโมทย์ ทองหอ่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ต. เมธี เมธาไมตรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ประเสริฐ เพง็สกลุ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. พนา พวงวดัโพธิ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สัมฤทธิ์ รัตนพร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. นวพล หลงพศิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สุทศ รักษาเวยีง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ธรรมนูญ แกน่จนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ณัฐนันท์ ลักษณะจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. พยพั จมูแพง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. โสภณ บุญมา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สุวพิล จนัทร์แยม้ ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. มนตรี ลิขติวฒันกจิ ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. โกศล วงล่อง ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. สมบัติ เฉยีบแหลม ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. ธนู เรืองโรจน์ ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. ไพโรจน์ กองอาษา ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. สาคร ตันวทิยา ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. ญาณวฒัน์ อเมกอง ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. นิรุธ ล่องลม ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. ณรงค์ คุ้มเขต ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. สุนทร วใิจวงษ์ ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. สุพจน์ ค าสาร ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. อทุิศ พรมมา ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. สุรินทร์ คงศรี ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. สมชาย เพิม่พงษ์พพิฒัน์ ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. ฉลอง ชัยโชค ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ไพฑูรย์ เกดิทรัพย์ ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. บุญน้อม เคนทรภกัด์ิ ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. ทอง ร่มเยน็ ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. ธนาธปิ จติรปรีดา ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. วแิสน สุวรรณ์ ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. ศรชัย ถงุจนัทร์ ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. บุญเสริม อยู่ค า ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. พรชัย ค ามีแกน่ ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. ชัยเสน่ห์ มีบ ารุง ร้อย ตชด.๑๔๖ กก.ตชด.14
ด.ต. พรศักด์ิ พานตรี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. มารุต แสนสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. วนิัย รอดพลับ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สมบูรณ์ ส่ือดิลกวฒันา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ทินกร กอ้งแดนไพร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ค ารณ สุภคัไพบูลยผ์ล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สุเทพ สุขเจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ประสาน คิดประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ค านึง ทองสนิท บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ แสนสุข บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. สาทิศ ออ่นนุม่ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. มนตรี แคภเูขยีว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ณรงค์ พวงเพญ็ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ด าเนิน คุ้มสา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. อดุลย์ ขอมีกลาง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. ค าฟอง พนัธส์วา่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ด.ต. เทิดศักด์ิ แอบเอี่ยม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. พรีวฒัน์ เอส้มนึก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. ธรีวฒัน์ คชชะ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. อลงกต เขตเจริญ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. วรีะยทุธ มองเพชร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. ธเนตร เรืองโรจน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. เฉลิมพนัธุ์ สุขปัญญา บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. สุริยะ กล่ันภกัดี บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. อาทิตย์ เดือนเทีย่ง บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. วรัิตน์ ปัญญาไว บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. เขมรัฐ ปรีชาสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. ปัญญา สุพล บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. ธรีพงษ์ เผือกหอม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. กษิดิ์เดช สาคร บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. อนุชาติ คนซ่ือ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. อธชินัน ศุภรัตนภรณ์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
จ.ส.ต. วสุิทธิ์ วฒิุโรจน์ปัญญาเลิศ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. นที นิจก บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์ กลุธนาไกรวฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. มงคลลักษณ์ บุญรอด บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ร.ต.ท. รัตนะ ศรีส าราญ บก.ตฃด.ภาค 1 กก.ตชด.14
ร.ต.ท. สมศักด์ิ บัวโรย บก.ตฃด.ภาค 1 กก.ตชด.14
พ.ต.อ. พงศ์พชิญ์ วงศ์สวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
พ.ต.อ. เดชา ค าเกดิ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
พ.ต.อ. ไพฑูรย์ กลัุตถน์าม บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
พ.ต.อ. นิตินัย สุขะวริิยะ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
พ.ต.ท. ขวญัชัย สิวหอ์อ่น บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ใหม่ประยรู บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
พ.ต.ท.หญิง นภสัสร วงศ์สาย บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
พ.ต.ต. แสน ซิวประโคน บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.อ. วรพนัธ์ จนัทริมา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.อ. ไพฑูรย์ มีสุข บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ชาติชาย เวยีงสีมา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. สุเนตร เลไธสง บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. วนิิจ มาซา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ นาคะอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. วญิญู บ้างยอ่ง บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. สนัน่ สุริรักษ์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ยาวะระ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ต่อลาภ อาจดวงดี บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. รังสรรค์ สิทธขิวา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ประมวล บุญญาธกิลุ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. บุญเลิศ รัตนวงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ศุภชัย หตัถนิรันดร บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ทวชีัย จกัพล บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ภญิโญ ตังสุข บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ไชยศรี บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. วาสนา ผุดผาด บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ส ารวย พนัธเ์พชร บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ประพล ดีหมอก บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. สายทอง วงษ์เบาะ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ส าโรง โฉมสุภาพ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. สาคร เสนามนตรี บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ประเสริฐ ชุมชาตรี บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ทองศิลป์ แสนพลเมือง บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สุรพล แสนจ าสาร บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. เสกสรร ประสิทธชิัย บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ยทุธศิลป์ มิง่ขวญั บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. สมนึก พนัทะสาร บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. อศัวนิ จนัทะหา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ทองเหมือน หอมสมบัติ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. เสถยีร โทวนััง บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. เสถยีร พฒันะโชติ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. หญิง เอม็อร พงศ์สุวรรณ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท.หญิง อมัรา วฒุพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท.หญิง พรพมิล เรืองสุข บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท.หญิง พรรณี มูลอาจ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. ศุภณัฐ วงศ์ศรีดา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. ประหยดั มาศยะ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. บุญเพง็ ศรีบุดดา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. วาสนา ศิริภธูร บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. บพธิ วงศ์ศรีเทพ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. เหลือเชื่อ จนัทร์เกศ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. ศักรินทร์ อมัลา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. ภาณุพนัธ์ เกษจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. สหสวตั จนัทร์หล้า บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สุขสนิท บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ท. สันตัชัย ราชมุลตรี บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. สุริยา เนตตาสาร บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. เจริญฤทธิ์ เฮียงสา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. เสถยีร ใสฮาต บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. เสถยีร หมัน่บ่อแก บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. ประสาน พรมรักษ์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. ทรงธรรม ด้วงชมพู บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. จรินทร์ วนิทไชย บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. อนันต์ พาออ่นตา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. ปิยะวฒัน์ มาซา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. จรูญ ทองหอม บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. สมควร แสนสุด บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. วจิติร เพชรหมืน่ไว บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. บุญถิ่น ชินวงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. ค าบอง ฤทธต์า บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. คมสัน นิลสมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร.ต.ต. สมควร แสนนังพล บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. บุญธรรม ภพูลผัน บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สันติ สวสัดิรักษ์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. วรีวฒัน์ ทองเมืองน้อย บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. วจิยั จลุโสม บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ส าเนียง พุม่จนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ชาญชัย อศัวาวฒิุ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. บูระสิทธิ์ ถติยผ์าด บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ณัฐชพงษ์ ชื่นบุญเพิม่ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ชาญณรงค์ สุนทรรส บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ทองพลู โทวรรณา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. สุทธิ ศรีพฒุทา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ไพทูลย์ ราชสุวอ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. เชวง กมลี บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ดุสิต ธรรมศิริ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. จติร ศรีเคนขนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. สิทธพิงษ์ สมศรี บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ขวญัไชย ภารส าราญ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ผดุงศักด์ิ ดวงผุยทอง บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. สมบรรณ์ จงัหาร บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ชนะ แสนบุราณ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ภธูปิ กอ้นจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. โกวทิย์ แพงไธสง บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ศิริพงษ์ เร่ืองสุริยา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. จริวฒัน์ ดวงสิมมา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. อ านวย หอ่เพช็ร บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. วรกต ประสานฉ่ า บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. สมศักด์ิ นุน่ด า บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. เอกพงษ์ วงศ์สุทธรัิตน์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. วฑูิรย์ จนัมะโฮง บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ประทีป ชินค า บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ประสาท ไชยแสนท้าว บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. อดุลย์ แสงสวา่ง บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. สายนัห์ เอนกลาง บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. อทุิศ สงลา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ไกรแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. อารักษ์ สายรัตน์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ธนวฒัน์ บุญสา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. บรรจง ค าลือชา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ปฐมพงศ์ ศรีดาชาติ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. กฤษิกร น้อยเสนา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. สุวทิย ์ รูปสูง บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พชิัย ศรีสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. สุริยา ธนาภคัจริากลุ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. เทพธวชั แกว้จนัดา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. วเิชียร ผิวขม บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. เผ่าพงศ์ ขอ้ยุ่น บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. พบิูล โควงัชัย บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ไท สุรรรณลุน บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. สมชัย ศรีขดัเค้า บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ประไพร สิงหส์มบัติ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ธนาคม ขลังวเิชียร บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. บุญเลิศ ออ่นสกลุ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ไพจติต ชัยภา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ณรงค์ ปัดสี บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ไพจติร จะเรียมพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. มนูญ อทุธามนตรี บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ทองหล่อ กญัญาบัญดิษฐ์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. เวยีงมล โพธศิรี บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ขจรศักด์ิ พลธรรมชาติ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. นภดล มะโนวรรณ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. นาเวศ ธนะโสภา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. ประไพร สิงหส์มบัติ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 14
ด.ต.หญิง จารุชา ทะกนัจร บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต.หญิง เรวดี นาเสถยีร บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต.หญิง วราภรณ์ ป่าโพธช์ัน บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. อนุชา ลืออ านาจ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. โยธนิ ศรีวรัิตน์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. พรประเสริฐ ชาวหะสี บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. อรรคเดช สุดศรี บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. อ านาจ บุปปาจนัโท บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. นิรันดร์ ไลน้ าออ้ม บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. พชิิต แสนขนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. ศราฤทธิ์ โยธาธรรม บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. เดชปณิธาน ปูง้โพธ์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. ธนภทัร นามมนตรี บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. อภชิาต แกน่นาค า บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. สรพงษ์ วรโภชน์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. คมสัน สมีแจง้ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. สายนัต์ ตาแสง บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. สิริชัย ขวญัปาก บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. กฤติพงษ์ แกน่บุดดี บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. สมัคร จนัดา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
จ.ส.ต. ธร์ีธวชั ชาดาเม็ก บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ส.ต.อ. ทรงวฒิุ โคกแดง บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ส.ต.อ. อดิศักด์ิ บรรณกจิ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ส.ต.อ. ไพรสรณ์ สมลักษณ์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ส.ต.อ. อศิรา เถาวช์าลี บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ส.ต.อ. อภชิาต โครตนาแพง บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ส.ต.อ. ศราวธุ กาหลง บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ส.ต.อ. สมกลุ ตรีเมืองซ้าย บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ส.ต.ต. กติติพนัธ์ ชาลีเปร่ียม บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ส.ต.ต. องัศุธร สิทธวิฒิุ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ส.ต.ต. ชวลิต เวยีงสีมา บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
พ.ต.อ. สุภทัร ม่วงสมัย บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
พ.ต.ท. สุพจน์ ศิริวฒัน์ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ด.ต. พชิัย สะตะ บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ส.ต.อ.หญิง ภคันัชชา ชื่นชม บก.ตชด.ภาค 2 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
พ.ต.อ. สนธยา แจงเจริญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
พ.ต.ท. บารมี อ าไพพศิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
พ.ต.ท. ศิวพงษ์ เชื่อมทอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
พ.ต.ท. สมศักด์ิ ภาโว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
พ.ต.ท. เชิด เรืองสุขสุด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
พ.ต.ท. สุรพศั จนับัวลา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
พ.ต.ท. ธนพนั สุพฒันวรางกรู บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
พ.ต.ท. สายสิน ศรวชิัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
พ.ต.ท. ชัชวาลย ์   . รัชตะประกร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
พ.ต.ต. วรศักด์ิ เกยีรติศักด์ิศิริ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
พ.ต.ต. วราวธุ พรมกอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.อ. โชค เมินธนู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.อ. สงบ โพยประโคน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.อ. พงษ์มิตร มักขนุทด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.อ. สายรวม ตากิ่มนอก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.อ. ธรีะวรรธร์ อทุุมเพญ็สกล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.อ. สุริยชัย ไขกระโทก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.อ. สมภพ สุรัมย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.อ. ปรัชญา อาภาอมร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.อ. มนัส ทองปน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.อ. วรีะยทุธ สุขประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.อ. อนุชิต สนิทภริมยพ์นัธุ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.อ. ยศธน บุญศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.อ. คณพศ นครเรียบ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ.หญิง ตุ๊กตา เสาเวยีง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.อ.หญิง วรรณรัฎ วรรณวจิติร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. สมพงศ์ มะโนบาล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. สะท้าน ดวงส าราญ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. สมพงษ์ กาญจนรัตน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. เจริญ พเิลิศ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. ชนะ พงษ์พมิาย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. แผน ทนกระโทก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. เปล่ียน ปกคุ้ม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. ชู บุญปก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. สมเดช พงษ์พลิา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. ไพบูลย์ มะลัยทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. ชัด บุญยนื บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. บุญเรือง เพยีรเสมอ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. สายนัห์ ขาวสุข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ ปะระกรรม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. บรรจง สิงหค์ง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. สุพฒัน์ สร้างดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. หรัิญ เวชประโคน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. ไชญา ลาดกดุลิง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ค าพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. ค าไมล์ ธรรมกลุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. สมชัย แสงกล้า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ พลใหม่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. มนัส มีทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ผาทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. ภมูธนันท์ จนัทร์แดง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. สุรันดร์ นนทะดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ แสงมณี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. ธวชัชัย รัตนกาล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. จ าลอง ใจอยู่ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. เสนอ เอน็ยอด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. สมหมาย เทียมทะนงค์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. ลือ ก ากบักลาง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. สมควร ค าทอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. พษิณุ ดนเสมอ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. อมัรินต์ เสนจนัทร์ฒิไชย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. สันติชัย ราชมุลตรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. สุริยนัต์ โนนใหญ่ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. วรีศักด์ิ เผือกพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ชาญยทุธ สุนทราวรัิตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. สลิด รวงกระโทก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. โกเมน ทวเีลิศ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. สุชาติ โสภา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. อ านาจ มาสันเทียะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. ทองสุก ศรีโยธี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. จริวฒัน์ ลมสูงเนิน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. ประจวบ ชาญประโคน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. เสริมศักด์ิ วงิประโคน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. บุญถิ่น โภคาพานิชย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. อารม เชื้อชาร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. ชัยยา เทพขาม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. ศักด์ิดา เลขะพฒันพล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. ปิฏก แกว้จ าเริญ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. เฉลิม โลตุรัตน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. พชิิต หอมพามา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. ทองดี ปีขาล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. ประยรู รักษาวงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. พยอม นามบัญหา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. ตุ๊ จนัทจร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. บุญถงึ ชมหมืน่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. บัญชา พลิาศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท. สุเทพ กองเนตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. อนุชิต บัวประโคน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. ส าราญ ปาประโคน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. ผมกอง บุญณะสาร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. ณชธนภค สายกระสุน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. เสนีย์ จปุะมัดถา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. สถาพร วรพฒัน์ผดุง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. สมโภชน์ แซวประโคน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. ประมุข นิลเพชร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท.หญิง มยรีุ ใหญ่เลิศ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท.หญิง บุษยมาศ บุญน า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท.หญิง ค าพลอย นันทวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท.หญิง สุรียน์ุช ไขกระโทก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท.หญิง พรรษ์พมิพ์ ประมูลศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ท.หญิง นภสัศรณ์ บังทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต.  ชัยช านิ โขลา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ต. ทนงค์ พาพรมราช บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ คุมสุข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. อทุัย นาหมืน่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. อทุัย โชติกลาง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. ชัยสะเรียง ดีเสมอ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. สุวทิย์ ออ่นสุระทุม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. ณรงค์ นาวกิานุภาพ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. สมชาย สวนงาม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. กญัญา อดิออ่น บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. เฉลิม สายกระสุน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. หลวง นามนุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. สมสันต์ สนโคกสูง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ วงษาปัดนา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. สุมิต มณีพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. ธานินทร์ ทัดศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. สุพร อริยสัจจานนท์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ต. มนัส ฤาไชยสา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ต. หริรักษ์ สุนทรินทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ต. สมควร พรหมจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. สมจติร หล้าทองอนิทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. ชาติกล้า นามแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ท. โอภาส สุมินทนะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ต. ประเสริฐ สุนทร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ต. สมปอง ค าโสภา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ต. เกริกเกยีรติ เจริญพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ต. ประมวล ถนอมพดุซา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ต. วรีะพล จริยา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ร.ต.ต. อติคุณ จิ๋วโคราช บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. เกรียงไกร การร้อย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. ภทัรพงศ์ มณีนารถ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. อภชิาต ธารเพิม่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. สุวทิย์ ไชยะแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. สมศรี ประดุจชนม์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. บุญเกดิ มีจ านงค์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ต. ฤชัย ล่ามกจิจา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. บุญรัตน์ ธชีพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อรรณพ ดวงมาลา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. มนัส อยู่ภกัดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. พพิฒัน์พงษ์ วชิัยวงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อนุชา ละวะใจ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ประจกัร์ พรหมทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. บุญช่วย บุญอนันต์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สาธร แกว้ลอย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อนุชาติ ปัญญาดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. บุญชาติ ราชประโคน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สนธยา จนัทร์ศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. พชัระ สุธรรม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ประจวบ เกติยะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. เสาร์ มีประทัง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ชาญชัย ราชกระโทก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. วฒันพงษ์ เกดิเหมาะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. เฉลิมชัย ทองกระโทก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. รัตนศักด์ิ ชนะชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. มิตร์ ศรไชย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. จรัส สาครรัมย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ทองมาก กระชิรัมย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ชนนิยม แกว้หล่อ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อดิศักด์ิ มีชื่อ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สังคม ถติยป์ระเดิม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. วทิยา เรือนใหม่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. เสน่ห์ เอื้อทัดทาน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สุรพนัธ์ ชื่นจติร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ธรีะพงษ์ พระไวย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. วนิัย ฉงสกลุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สถพินัธุ์ นนตะพนัธุ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. โรจนะพสิิฐ สมพทิักษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สุทธวิฒัน์ สุขเพิม่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. นพพร ชาญชัยภวูดล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. กมัพล พลดอน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. เรืองดิษฐ รุมพล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. นคร สร้อยจติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อดุมศักด์ิ จนัทววีงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ธานิตย์ แยม้ดวง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. พทิักษ์ สิทธจินัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สมชาย ร่วมจติร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ธวชัชัย ภมูิสาคู บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ธวชั วงค์กลาง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. มิง่ เขม็ศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ร.ต.ต. สมศักด์ิ สดพลกรัง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. จ านงค์ แกว้บุตรดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. เสถยีร ลุนส าโรง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. จามิกร หาระทา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สวาท ดีรุณ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. นิยม คิรินทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ประกาศิต เป้งทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ประโยชน์ เผือกแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สถติย์ พานิชชา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. รังสรร องิชัยภมูิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. พชิัย ภญิโญภาพ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ประสิทธิ์ สาคะรินทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. โกศล ศรีบุญเรือง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ไพโรจน์ สุขจติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สุเทพ คงพนัธุ์รัตนา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ปวริศร์ งามข า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สมาน มีสมาน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สาคร ศิริศิลป์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ประภาส กมุรัมย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ณัชวภกัด์ิ งามเลิศ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อดุลย์ ขอนโพธิ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สินชัย ล้อมประโคน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. วโิรจน์ มีสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. เลิศ ม่วงส าเภา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. พเิชษฐ์ ทนาชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. จรีะศักด์ิ แสงชัยภมูิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. จกัรภพ พมิพจ์นัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อมัพร พชิญ์ประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อดิศร จนัทร์อาหาร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ประสงค์ ผันกลาง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. บุญเทีย่ง เงาสุมาตย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ยงยทุธ ร่วมขนุทด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. นิพนธ์ พนัธน์ุรักษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. บุญเตียง ทุยประโคน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. รัตชัย ชาติดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ทวศัีกด์ิ เจริญใหญ่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อตัพล สายสิน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สุราษ พศิเพง่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อนุชิต เพยีซ้าย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ศรีอดุม ร่มกลาง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ชัชวาลย์ คร่ึงมี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. มิตร จนัทร์โท บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สง่า ชินเพช็ร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ จนัทร์ศิริ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมชาติ บกกระโทก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. จ าเริญ มันธภุา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ธรียทุธ โพธาราม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. พรศักด์ิ สุบิงปรัส บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ชาตินัย ธงไชย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ขจรโชติ สุขร่ี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ธรีะพร บูรณ์เจริญ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อนุชิต มะณีย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อษัฎาพงษ์ โคตรทิพย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ประเสริฐ พะสุรัมย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ทวศัีกด์ิ อุ่นศิริวงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. พบิูลย์ ใบโพธิ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อดิศร จนีมะโน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ส าราญ ทะยานรัมย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สุทธรัิกษ์ ชาญศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. มนัส เพยีรชอบ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. วรชัย เทาศิริ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สพาย ทนงดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ณรงศักด์ิ กองเมืองปัก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. วรีพงษ์ โพธิ์นคร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. วรีะภทัร พลพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อคัรพงษ์ ฤาชา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สุทธริาศ เนานนท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อมร ชนะงาม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ภวฐัพงศ์ ประวรรณ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. รพภีทัร ภาษิต บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สัจจา เพลิดดอน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. พเิชษฐ ไกรหมืน่ไวย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. บรรจง วงษ์มหา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ด ารง มานะวงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ทองใบ โขงรัมย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ธนชัย ยงยทุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. จรวย รักษาพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. รัศมี พนัเทศ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สายชล นรัฐกจิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. วรัิตน์ จั้นอรัญ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สุนทร โสนนอก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ประเทือง จกูระโทก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ครรชิต สาระสุข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ทองปาน สุปะเม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พยางค์ เขม็จนี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สมปอง ทิพม้อม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. จริะศักด์ิ แกว้จนัทรานนท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. เสถยีร อนิทร์นอก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. กมล คอนชมพู บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ปรีชา ป้อมทะเล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. วชัรินทร์ ซังเพชรแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ภวูนาจ จบปาน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. สมัย ฤกษ์ศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. วรีวฒัน์ เชิงหอม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. ช านาญ จนัตะเภา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. สมิง สุขพนิิจ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. บุญเลิศ เกดิดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. ประเสริฐ สุทธสุิข บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. จงกร หนองทองทา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. สมจติร ภจู าปา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. พพิฒัน์ ราชประโคน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. ศรีศักด์ิ นามวงศ์ศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. ประพาส ชุมพล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. ส านัก ชัยโยรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. วทิยา แกว้อนันต์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. นพรัตน์ เนตรวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. มรกต ลมุลพจน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. อดิศักด์ิ ณรงค์ชัย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. สิงสัน กมณีย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. นฤนาท ปะแดง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. ทรงเกยีรติ เจริญสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. สันติ เพง็ประโคน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. ประพนัธ์ ผลักกระโทก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. ไพรวรรณ สุดาปัน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. ทองค า สมเสร็จ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. ประกาศ ธปูขนุทด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. พนิิต ประดับวนั บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. วชิาญ รัตนวรรณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. มนตรี ละอองดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. ไพบูลย์ มหาหงส์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. อภวิฒัน์ ใหมมี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. นิตินัย ปิยวรารักษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ด.ต. สมศักด์ิ สอนสุระ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สมศักด์ิ ตินานพ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พยงค์ วเิศษวงษา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สมศักด์ิ เจริญสุข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ชยาวธุ ค าแหง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. วรวฒิุ ศรีสุรักษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. บุญร่วม ตุ่นนิราช บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. เฉลิมวฒิุ จนัดาวงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ธงชัย เทียนแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. วชิิต แสงนวล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. เดชา ปุริทาสัง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ประทีป จกูระโทก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. วษิณุ สุริโย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. มานพ นามสมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อภสิิทธิ์ เสริมจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. จลุจกัร พมิพรมมา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. นครินทร์ ค าภาวะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. วศิณุ ปรีชาเสถยีร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. บรรจง สะอาด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ศุภศิษย์ สายที บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ปิยวทิย์ พสุิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ศักด์ิมณี ภตูองโขป บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. เทิดทูน ทองจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. จ าเริญ สนุกแสน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สามทิศ ลาพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ผดุงศักด์ิ หรัิญรักษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ทองใบ หนูมะเริง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ธนากร เหล่ียมมอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ถนอมชัย นาคา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. บัญชา บุตรสี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สมพงษ์ จนัทร์สวา่ง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. วรจกัร ค าแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. แสงประทีป นามขนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. มนัส แดงโคตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. จกัรวทิย์ ชูเชิด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. อคัรเดช อวบส าอางค์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สมหมาย ทองดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ประเวศน์ บุญรัตน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สมพงษ์ บาคาล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. ศุภศิษย์ สายที บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. เมอดไทย แกว้พกิลุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. สมเกยีรติ บุญภา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พนม อุ่นแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. รุ่ง สีนาค บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต. รัฐภมูิ ประสานสุข บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ส ารวย ชาญนอก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. อร่าม โพธิ์จนัดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. วรากร ต่างประโคน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. บุญเกยีรติ ตะระรัมย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ฌาวณัฐค์ ค้ าภเูขยีว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. วรีชัช จริานุเศวต บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ประสิทธิ์ ยอดเจริญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ไชยทัศน์ จดสมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ปริญญา โสมสุข บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. บัณฑิต โกสีนาม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ปิยชัย คงชุ่มชื่น บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. วชิัย สัมมานิตย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. นนทิยทุ ภาระไพ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. รอบ เรืองรัมย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ศรัณยพงศ์ ทองทวชีัยกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ณัฐนนท์ ลีประโคน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ค าศรี สิมมา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. เสถยีร แผ่นสุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ธรีะพงษ์ อกัษรครบุรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. วชัร์ชัยนันท์ กาบสันเทียะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. สวสัด์ิ หวงัเยน็กลาง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. แสนภวิฒัน์ โพธิ์ขาว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. สายฝน บุตรวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. สมปราช สันวริาช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ประเสริฐ แกว้จนัทา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ส ารวย ชาญนอก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. สมหมาย ซิวประโคน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. สมพงษ์ พรปานศักด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ฉตัรชนก ทรงประโคน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ขจรศักด์ิ เวา้ส าโรง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ประภาส โทราช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. สวาท ฝายส าโรง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ทัศนัย ปูสารัมย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. สมาน ยามดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. นิเวศน์ ทิศกระโทก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ควง ท่าประโคน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ธรนิณทร์ ภมูินางาม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.หญิง นันทกร หาระทา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต.หญิง มณิสรา รักวนิัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต.หญิง กติรดา เสียงเลิศ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต.หญิง บุษบา เชื้อเหมิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต.หญิง กมลวรรณ ปัญญาดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต.หญิง วนิดา ทะยานรัมย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต.หญิง สวรส แจะหอม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต.หญิง มันทนา       สุวรรณวเิศษภมูิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ด.ต.หญิง จารุพฒัน์ ปภาดาพมิเสน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
จ.ส.ต. สุพนัธ์ เถกงิผล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
จ.ส.ต. จงลักษณ์ ขา่ขนัมะลี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
จ.ส.ต. คมศร ชาติดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
จ.ส.ต. กฤษณะ เฉื่อยฉ่ า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
จ.ส.ต. บัณฑิต สมัครเขตต์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
จ.ส.ต. องศา เลยกลาง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
จ.ส.ต. เสกสันต์ ค ามูล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
จ.ส.ต. คณินทธ์ ภาษิต บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
จ.ส.ต. วรากร ไท้ทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
จ.ส.ต. ไชยอนันต์ ดวงจนัทร์โชติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
จ.ส.ต. ไชยยศ ไชยสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
จ.ส.ต. ประทีป ยนิดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
จ.ส.ต. อาคม เขยีวศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
จ.ส.ต. ปฏกิรณ์ ม่วงศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
จ.ส.ต. เดชา ราชาโคตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
จ.ส.ต. ประยทุธ เพิม่งาม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
จ.ส.ต. วเิชียร สายโรจน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
จ.ส.ต. บัณดิษฐ์ กนัชัยภมูิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
จ.ส.ต. รุ้ง บุญเกดิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
จ.ส.ต. สุระพงศ์ ศรีวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
จ.ส.ต. ทัตพงศ์ บุญครอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
จ.ส.ต. มานพ ขามประโคน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
จ.ส.ต. อศัวพร ศรีสกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.อ. นัฐพงษ์ บุญมีมาก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. อศันัย อนุาพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. อทุอน อตุสาหะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. พทิยา เหมันตา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. วฒิุพงศ์ สุขสังข์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. รัฐพล ศรอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. อภรัิฐจกัร กงจกัร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. ฐิติ จนัทินมาธร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. อนุชา เชาวน์ธนาโรจน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. ภวูเนศวร์ ประสมสัตย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. บัณฑิต ทองเรือง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. วรวทุธ ยนืมัน่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. พงพนา สุขแสวง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. สืบตระกลู ตาชูชาติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. ชิชชากร ภบูาลชื่น บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. สกลุชัย เพช็รประกอบ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. อภชิาติ บุราชรินทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.อ. ศักด์ิชัย นักธรรม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.อ. สันติชัย อดุมศิลป์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ นาเมือง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.อ. กติติพงษ์ เกตุบุตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. ศราวฒิุ วาสนาพนูทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. สันติ จนัทร์หอม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. สิทธกิร ทวแีกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. พรีพล กรวดแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. พทิยา ไชยนรา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. ศักด์ิชัย วงค์จนัทา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. ช่วงชาติ จนัทร์เสถยีร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.อ. วทิยา ขนัทอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.อ. ธชักร บัวเพชร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.อ. ประดุง รสน้อย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ท.หญิง จนัทร์เพญ็ ทานาโชติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต.หญิง สุพตัรา แกว้ค าสอน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต.หญิง ชุดาภา มะธปิิไข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ธนาธปิ ภาษิต บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สุรโยธนิ ฟุง้จนัทึก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. จริวฒัน์ หล่อทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วฒิุชัย ชมภวูเิศษ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. เกยีรติยศ ชัยสอน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. จกัรพงษ์ หมืน่แกวน้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ภสัดา พานตรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ นิกะพมิพ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วรพนัธ์ พอ่พนัดร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. กสิณ เขมะสิงคิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วรากร บุรีแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. อนุชิต บุญเป็ง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. กษาปณ์ ยะปัน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. พทุธพจน์ สมศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ชนาธปิ ชลิงสุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สันติภาพ จารุจารีต บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ธนาธปิ นามขนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. อภชิาต วริิยะพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ทศพล ศรีโมรา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ณัฐกจิ สมหวงั บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. กติติพงษ์ แกว้เทพ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วรียศ ลังกาพยอม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สมหวงั บุญสมยา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ปิยะศักด์ิ อรรคฮาด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. นรุตม์ สารทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. อธบิดี สุขยิ่ง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สายชล บุญคงด า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. คุณากร ชัยวฒันาพนธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. กฤดิพฒัน์ เงินวศิน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สุคนธ์ กณัหาชาลี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. พยงุศักด์ิ สุนทร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สถาพร แกว้พวง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สมปอง อาทิตยต้ั์ง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. นรากร ดอนแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ เพชรทิม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ธวชัชัย ค าปวง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วฒิุชัย ขนัติเต บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วชัรพงศ์ พดุจบี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วมิุต อาทิเวช บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วทิวสั สัมฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วเิชียร รามจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วฒิุชัย หงษ์ส าโรง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. กติิศักด์ิ คงเกื้อ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ ฤทธธิรรม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. อนันต์สิทธิ์ โมราสิก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. พนมพร โพธิ์ไทร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์ ผดุงกจิจานนท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วฒัณชัย ทุมนา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วนิัย แม้นอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. อานนท์ แกว้ยองผาง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วชิระ นนทภา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ชาติชาย ใฝ่ในกจิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. พงษ์วรุตน์ ศรียา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. จกัรานนท์ อทุัยแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. เดชาพล อา่งค า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. อมรเทพ ต๊ิบนามวงั บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. อดินัย ใจซ่ือ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ลาภศิ นิติธารากลุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. จรีเดช เสมาพฒัน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สิทธนิันท์ หมัน่บ่อแก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. เอกชัย แกว้ชอุ่ม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ภคัคีนัย ภมูิจนัทึก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. เติมโชค เสมอใจ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ณรงค์ชัย โคตรแปร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ปฐมพงษ์ กล่ินพงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. คมสันต์ ฉลูทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. อสิระพงษ์ จนัทรมงคล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ขจรเกยีรติ วรรณพราหมณ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. นัฐพงษ์ คงสีทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ฉตัรวมิล พลเมือง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. อนุชา มีทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สมเจตนา ปานมณี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วรวฒัน์ จดูเดช บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สุทธพิล วงษ์นายะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. กติิศักด์ิ อนิทะพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สุรหสั หวังชะนะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. พงศ์บัณฑิต จติภกัดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วรีนันต์ แววหงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. เมธา พฒุจรูญ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. กติติพนัธ์ เพิม่เจริญ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. เชาวน์วฒัน์ ยะราช บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ลักษณ์ บุรีรัตน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วสันต์ แสงขาว บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สมชาย มีเสียง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วรพงษ์ สังขก์ารณ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วนัชัย จะลา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ วอ่งมงคลเดช บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. เสกสรรค์ เฉยีบแหลม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. อดิศร เยน็ใจ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สุริยา มยรุส บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ณัฐศิษย์ สมเกยีรติภาคภมูิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ปิยะพงษ์ วงษ์สะอาด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. เฉลิมวฒิุ ค าป่อง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ลิขติ ทัดคุ้ม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. วรัญญู เหล่าทองสาร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ ปะนัดตะนัง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สมพงษ์ คู่ชัยภมูิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. อนุกลุ มณีรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. เอกราช สุริยพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. วรีศักด์ิ ขวญัเทพ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. วรีพงศ์ ลายู บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ภาณุมาศ เพิม่พนู บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ฉตัรชัย โพธิ์ขาว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ โสดา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ชัยณรงค์ จติอารีย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. เมธา พกิลุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. กติติคุณ ตันกาศ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ธนะชัย สวสัดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. อ ารัญ อแีต บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ปฏภิาณ ติละบาล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ศิริอนันต์ กล่ินซ้อน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ณัฐพล สุริยะพรม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. อนันท์ แกว้ดวงเล็ก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ คงทอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ภธูปิ ชูจติรชื่น บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ ค านวน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ภวูทันนท์ ชิดนอก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. เอกลักษณ์ พทุธสุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. วรีะชัย แสงรุ่งสวา่ง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. อนันต์ หุน่กรีด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. สรรเสริญ ถรูะวรณ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ศิริเดช เดชศิริ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. สันติพฒัน์ สงวนไพบูลย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. อนุพงษ์ จลุะกะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. อาธทิัต ชูเมือง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. เมตาวสั คงศาสตรา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ฉตัรวชิญ์ ยามานนท์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. อนันทชัย อคัรพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ทัตเทพ ชัยมงคล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. สิทธชิัย ทองออ่น บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ธรีพงษ์ คงงาม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. อนุวตัร กรกฎ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ศราวธุ ค้ าชู บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. วรีพล วงษ์ขนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. อธวิฒัน์ หอมเนียม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. วจิติร บุบผา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. อนุชิต ปิยไพร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. กวี คงพนูเพิม่ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ทินกร ขาวงาม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. ไกรวทิย์ โตออ่น บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. อนุภทัร เกตุแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๑
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ งามวบิูลยผ์ล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ยทุธภมูิ มณีศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ชิรวทิย์ มณีรัตน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. เฉลิมพล สุขเอยีด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ ประทุมมณี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ธรีพงศ์ ช่องลมกรด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วชัรพล เพช็รด า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. คฑาวธุ บัวเนีย้ว บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ณัฐพล จติต์เพชร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. กติติพศ พรหมสกลุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. จตุภทัร จรูญรัตน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ณรงค์ เรืองสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สถาพร มิกายา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ธญัญา บุญสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ศุภชัย แกว้ออน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. กติิพงษ์ เชื่อมแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ทักษ์ดนัย ดอนดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สันติราษฎร์ เรืองชาญ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. กฤษฎา กล่องยิ่ง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. กรพศ เปียสัมปทวน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. เสกสรร ฤทธแิผลง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วสัินต์ เรืองหนู บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สถาพร กล้าสมุทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วริิยชัย ธญัญะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สรชัย สุริยะค า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. พเิซษฐ์ กล่ินศรีสุข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ณัฐกรณ์ พนัสา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ธนากร ออ่นประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ภาคภมูิ สุริสาร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สุรชาติ ดวงตา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ทินกร มาตยา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. กนัตภน อกุาวงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ถนอมยศ ลาสา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ณรงค์ เรืองสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ กวดออ้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ธนาธปิ เทียนทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. อดิศร ทับขนุทด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ เล่งระบ า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สันติภาพ ศรีอนิทร์ค า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ กฐินหอม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สรวชิญ์ ศรีธนินท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. วสันต์ กองยา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. อภชิาต บุตรนนท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. เสกสรค์ มีมิตรถาวร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สุรสิทธิ์ พลูศิริวฒัน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. สมพงษ์ ทองธนเศรฐ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. กมุพนัธ์ สมศรีสุข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. นที ค าเปือ้ม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. เฉลิมพนัธ์ สมหลง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. จกัรภทัร ผดุงกจิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.21
ส.ต.ต. ญัตติพงศ์ ด าเรือง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ชลวทิย์ บางประดิษฐกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ภทัรภณ มะโรงทอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ชัยวฒิุ จมุปา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. พชรพล กลุแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. กจิสฐาพร หร่ิงระร่ี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. วนานนท์ โชคเฉลิม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ฟยัซอล สนเส็ม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ธรีะศักด์ิ ปาเต็ม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ณรงค์เดช คุณารูป บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. กฤษ บุญทูล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ เดชมะเริง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. คณาวฒิุ เสนานุช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ธรรมรัตน์ มิล่อง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. เจษฎา พลูนาวล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. อภชิล สุวรรณบุญโณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ แสนราช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ปฐมพงษ์ ทองจติร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ศรินทร ลากลุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ปัญญา บุญเนตร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ฉตัรชัย พลูพพิฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. หสัดินทร์ บัววรรณา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. อภศัิกด์ิ เขตรการณ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. อสิระพงษ์ นุม่ถกึ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. กฤติเดช เพง็จนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. สรรเพชญ์ ปานเนือ่ง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. วชัระ จนัทรเสนา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. วฒันวฒิุ แสนสะอาด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ธนาธร เดือนเพญ็ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ภวูนัตถ์ หอมดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. พชัรพล ภมูิพพิฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. รัฐนันท์ เกื้อกลู บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ ศรีทวกีลู บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. องัคาร ธนูศิลป์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. คมชิต ใจบุญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. เทพกรณ์ บุญประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ชาติพล บรรณประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. วรียทุธ โนดประโคน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. วโิรจน์ หยยุจนัทึก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. จรูญ โพยนอก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
พ.ต.ท. ท านอง ศรีคุณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ต. สมจติ โพธิ์น้อย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. ชวลัชนะ เร่ิมปลูก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. วสูิตร สายสุด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. สมัย มุธสิุทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. รัฐเมธ จติรบุญมา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. ประยทุะ เวยีงสิมา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. วษิณุกร เจริญยิ่ง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. จนัทฤทธิ์ โยธะสิงห์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท. ถาวร เลียวไธสง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ร.ต.ท.หญิง วนัรัฐ ชัยอนิชะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ธ ารง พจนกวนิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ชาญชัย แกว้กงพาน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. สันสกฤษ สิงยะเมือง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. เฉลิม นิลแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. อวยชัย มัน่ยนื บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ถาวร ธรุานุช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. วชิัย กมลฤกษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ศุภราช เงินประโคน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ทศพร ภสีูโสม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. ชัยยะ ฝาชัยภมูิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. วชัรา เสมาทอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. เชาว์ พฒุขาว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
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 ด.ต. ศิลธรรม โสมกระโทก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. โกมล พากเพยีร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ด.ต. วเิชียร ขาวสระน้อย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
จ.ส.ต. ประจกัษ์ แหยมเจริญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
จ.ส.ต. บุญเสริม ทองมนต์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
จ.ส.ต. สมบัตร บุญต่าง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
จ.ส.ต. สากล มาตยน์อก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ธารากร ศรอนิทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. วรยทุธ บุญเดิม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. ธรีพงษ์ ขดัไธสง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.ต. สมโภชน์ ค าสุข บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
ส.ต.อ. วรัิตน์ บุญต่าง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด. ๒๑
พ.ต.ท. สุระสิทธิ์ สกลุพานิช บก.ตชด.ภาค ๒ สนง.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. จกัรกฤษณ์ สัมพระวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ สนง.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. สมัย ครองประจติร บก.ตชด.ภาค ๒ สนง.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ชาตณรงค์ ค าเคนบ้ง บก.ตชด.ภาค ๒ สนง.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุรัตน์ กมลเลิศ บก.ตชด.ภาค ๒ สนง.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ขนัทอง ราชยา บก.ตชด.ภาค ๒ สนง.ฯ/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. ศุภวฒัน์ ปัตถาสาย บก.ตชด.ภาค ๒ สนง.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. เชษฐา ชุติเนตร บก.ตชด.ภาค ๒ สนง.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ธนเกยีรติ ส ารวจติร์ บก.ตชด.ภาค ๒ สนง.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สุทธวิงศ์ ดีงาม บก.ตชด.ภาค ๒ สนง.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. กฤษดา มีชานท่า บก.ตชด.ภาค ๒ สนง.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สมภาร คันศร บก.ตชด.ภาค ๒ ธกวส.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. นิพนธ์ สุตัญต้ังใจ บก.ตชด.ภาค ๒ ธกวส.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท.หญิง ทองเงิน พรมมี บก.ตชด.ภาค ๒ ธกวส.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. พจน์ พลูทา บก.ตชด.ภาค ๒ ธกวส.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. นรายทุธ ชาสุรีย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ธกวส.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. กนกวทิย์ แม้นชัยภมูิ บก.ตชด.ภาค ๒ ธกวส.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. จงธรรม แสนทวสุีข บก.ตชด.ภาค ๒ ธกวส.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ทวี ธนูศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ธกวส.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุคิด บังแสง บก.ตชด.ภาค ๒ ธกวส.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วจิติรศาสตร์ สุทธปิระภา บก.ตชด.ภาค ๒ ธกวส.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต.หญิง บุษณิศา โคตรวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ธกวส.ฯ/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต.หญิง กาญจนา ประปราย บก.ตชด.ภาค ๒ ธกวส.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วารีชัย สลับสี บก.ตชด.ภาค ๒ ธกวส.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณาศิส ลิกขะไชย บก.ตชด.ภาค ๒ ธกวส.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. จกัรพรรดิ ทัพซ้าย บก.ตชด.ภาค ๒ ธกวส.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.อ. ราเชน หงส์ชารี บก.ตชด.ภาค ๒ ขว.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ดิเรกฤทธิ์ หงส์ทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ขว.ฯ/กก.ตชด.๒๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. คมกฤษณ์ บุญแท้ บก.ตชด.ภาค ๒ ขว.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. วเิศษ ชารี บก.ตชด.ภาค ๒ ขว.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. คึกฤทธิ์ ทองสืบสาย บก.ตชด.ภาค ๒ ขว.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วฒิุศักด์ิ ประพนัธศิ์ลป์ บก.ตชด.ภาค ๒ ขว.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต.หญิง ธนาภรณ์ คงกจิไพศาล บก.ตชด.ภาค ๒ ขว.ฯ/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. ฟเูกยีรติ สารรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ ขว.ฯ/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. สุบรรณ์ คนหมัน่ บก.ตชด.ภาค ๒ ขว.ฯ/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. จกัรพนัธ์ สอนอาจ บก.ตชด.ภาค ๒ ขว.ฯ/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. อภวิชิญ์ ทองเหลา บก.ตชด.ภาค ๒ ขว.ฯ/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. เทวรรณ ลัทธริมย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ขว.ฯ/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. นิคม พฤฒามาตย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ขว.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. พลศักด์ิ ประทุมวนั บก.ตชด.ภาค ๒ ขว.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภริูทัต อสิสระวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ขว.ฯ/กก.ตชด.๒๒
พ.ต.ท. ธชัพล คงทวี บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.อ. ศรีวรัิตน์ โพยนอก บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท.หญิง สุนิสา ริทัศน์โส บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. วทิยา เกยีรติจรุงพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. เสน่ห์ ศรีค าใส บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สมพลู ทองมี บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. บุญเล้ียง หวงัเจริญ บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต.หญิง กญัจนจกัก์ จนัทร์หอม บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อนันท์ ศรีสาคร บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ประจวบ ภวูชิัย บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. พพิฒัน์พล โคตรพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต.หญิง กฤษณา สุขเฉลิม บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. ทรงศักด์ิ ศรีพรมทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. ดลฐกรณ์ เขยีวข า บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วงศกร เวยีงกมล บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. พรชัย สิงหค์ า บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภวูดล ไชยดิลก บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อาทิตย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภาสกร ศรีหาคลัง บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วรดล ใสสุชล บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อาคม วรรณชัยมงคล บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ราชันย์ อปุสาร บก.ตชด.ภาค ๒ ผงป.ฯ/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. คณิศร เพง็พี บก.ตชด.ภาค ๒ กบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. วทัญญู ศรีรักษา บก.ตชด.ภาค ๒ กบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ด.ต. พรีะพงษ์ บุญเทียม บก.ตชด.ภาค ๒ กบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ปัณณวฒัน์ ศิริจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ด.ต.หญิง วรณัน บุญภกัดี บก.ตชด.ภาค ๒ กบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.หญิง คมศร ชัยประโคน บก.ตชด.ภาค ๒ กบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. อฐัพล เมฆวนั บก.ตชด.ภาค ๒ กบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อภนิันท์ ลาโพธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ด.ต.หญิง เบญญาภา วงสุโท บก.ตชด.ภาค ๒ กง.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. ชาตรี แกว้กาหลง บก.ตชด.ภาค ๒ กง.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. โสฬส พลูชาติ บก.ตชด.ภาค ๒ กง.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. ธรีะชัย วงศ์กลัยา บก.ตชด.ภาค ๒ กง.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ด.ต.หญิง ทองสวย สุพรรณ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กง.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ด.ต.หญิง สุดา พรมดี บก.ตชด.ภาค ๒ กง.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. นิคม หาดทะเล บก.ตชด.ภาค ๒ กง.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ร.ต.อ. รัชพล วฒันกา้นตง บก.ตชด.ภาค ๒ กทบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สมโภชน์ บุญหอม บก.ตชด.ภาค ๒ กทบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. สมศักด์ิ นนทศิลา บก.ตชด.ภาค ๒ กทบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. สุรพล บรรลุ บก.ตชด.ภาค ๒ กทบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ถาวร ค้าขา้ว บก.ตชด.ภาค ๒ กทบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ชิงชัย สิงหค์รุฑ บก.ตชด.ภาค ๒ กทบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ด.ต. เกรียงไกร เกยีรติจรุงพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กทบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ชัยธวชั ศรีเทศ บก.ตชด.ภาค ๒ กทบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อคัพล กานา บก.ตชด.ภาค ๒ กทบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ณชชน พรหมเทพ บก.ตชด.ภาค ๒ กทบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ไพโรจน์ ไชยโพนทัน บก.ตชด.ภาค ๒ กทบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. บุญไทย ราชวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กทบ.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. บุญเล้ียง ศิริป้อง บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุรินทร์ พงษ์สุระ บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ด.ต. แสวง โฮมแพน บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. พพิฒัน์พงศ์ จนัท า บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ฯ/ กก.ตชด.๒๒
ร.ต.อ. เดชากรณ์ วรรณสุทธะ บก.ตชด.ภาค ๒ บก.ร้อย ตชด.๒๒๑/ กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. นิกร ฤทธิ์เลิศ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. วจิติร ธรรมวตัร บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. สายนต์ ศรีวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ปฏภิาน ยอ่มมี บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วฒิุเดช บูชายนัต์ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุรศักด์ิ ส ารองพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. พรมมา สุขศรี บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุชาติ จติต์ชื่น บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วฒันา ทองเรืองภทร บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สมคิด ฉลาดล้ า บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ปัญญา รูปงาม บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุเทพ สานนท์ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ก าพล แกว้ฝ่ายนอก บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
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ด.ต. ระพพีงษ์ ทับทอง บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วนิัย ทองไทย บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สายสัมพนัธ์ ศิริบูรณ์ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สายยนต์ โมลานิล บก.ตชด.ภาค ๒ มว.รปภ.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ไกพล พรหมแสง บก.ตชด.ภาค ๒ มว.สส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ชาญชัย สีนาพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.สส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ธนเดช สุพรรณทัช บก.ตชด.ภาค ๒ มว.สส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. มิตทยา ธรรมชอบ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.สส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สุนันท์ ชูกร บก.ตชด.ภาค ๒ มว.สส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ประจบ ยอดค า บก.ตชด.ภาค ๒ มว.สส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. เรืองฤทธิ์ สุตะภกัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.สส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. วนัชัย กรีวชัรินทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.สส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ประสิทธ์ พรหมชุณห์ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.สส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. สุวรรณ เชิดสกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.สส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุทัศ ขยายวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.สส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. มังกร มากมี บก.ตชด.ภาค ๒ มว.สส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ โชติบุตร บก.ตชด.ภาค ๒ มว.สส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. กมล นางาม บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. นิยม กาสี บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ นามศิริ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. เทพอาภรณ์ ศิริโชติ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. เฉลิม วเิศษหมืน่ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต.หญิง วรินทร รัตน์ใหม่ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ค าสอน วรรณจู บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. เนคสัน ค ามา บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ แสงอุ่น บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. พชิิตชัย วฒันศิลป์ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ประพาส อตุอามาตย์ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. เผด็จศึก ศุภสุข บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. ขจรศักด์ิ บุญจงู บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ประวทิย์ อา่งค า บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เทวนิทร์ เจตนเสน บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เกรียงไกร มะโนลัย บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ชัยรัตน์ ท้วมทอง บก.ตชด.ภาค ๒ มว.ขส.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วรัิตน์ กิ่งแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ มว.พท.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ทวี อุ่นค า บก.ตชด.ภาค ๒ มว.พท.ร้อย ตชด.๒๒๑/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.อ. ศิวชัย ส ารวมจติร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สงวน พลงาม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. นิพนธ์ สาสะเดาะห์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. นิติวฒิุ พงษ์ลุน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
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ร.ต.ท. วฒิุไกร หนูดี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. แสนสุข คนขยนั บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. เล่ือน วลัิยรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. กอ้งไกร สังกะเพศ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ววิฒัน์ โคตรวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. สมศักด์ิ บัวเผ่ือน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. พชิัย ระพาเพท บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ผดุงศักด์ิ กาญจนีย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ทินกร กระแสเสน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. นรายทุธ แกว้คูนอก บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. พรชัย เสียงหวาน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. อคัรวฒัน์ ศรีโพนทัน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. สังเวยีน แสนแสง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. นิเชต ฤทธิ์สิทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.อ. คัณทรง บัวภาเรือง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. วรีะพล วลิานันท์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. เชิดสันต์ จนัทเสน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ประเสริฐ บุญศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. วชัรพงศ์ บุญเสริม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ธติิพนัธ์ เจริญชัย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต.หญิง รณิดา พละไกร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สุเมธ วงสาลี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สะอาด ไกแ่กว้ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. มนตรี แกมใบ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ อนิทรธรรม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ฤทธเิกยีรต์ิ มาลาอตุน์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อภรัิกษ์ ชุมชาติ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ปิยะ หอมชวน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภานุมาศ หล้ามะโน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ยทุธนา ศิริกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ศรศักด์ิ มิง่ไชย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. กองลี แสงลับ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. สุคีรีคงคา จรูญภาค บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ท. วชิิต พมิพป์ัด บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วถิี มีหริิ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ.หญิง พทิยาภรณ์ เสนคราม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต.หญิง นริศรา น่าบัณฑิต บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ศักด์ิศรี ผิวเงิน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สนาม โพธิ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. เสมียน จารุจติร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
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ด.ต. เชิงชัย กณัหาคุณ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ศักด์ิชาย ทองปาน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ด ารง โทนุการ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต.หญิง ละอองใย สมเสนาะ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต.หญิง เรณู ทองเลิศ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ธนกฤต นนทบุตร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วริวฒิุ จนัทากร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภมูินทร์ วนันา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ติณณภพ พรมอารีห์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณัชพล พลูเพิม่ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ.หญิง ฤทัยรัตน์ พมิพป์ัด บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒2/กก.ตชด.๒๒
พ.ต.ท. อคัวฒัน์ เผือดนอก บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. สังเวยีน ทัดเทียม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.อ. บุญปลูก กณัหา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ไพรัตน์ สมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ประสงค์ สนใจ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ประสพโชค โมฬีชาติ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ภชุงค์ สุดหล้า บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. กศุล จติทวี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ไชยพร วงษ์ชาลี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ศรชัย แจม่พนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เจษฎา สายต๊ิบ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. คณพศ จนัทิดา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ธรรมนูญ แกน่มาลี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อวบ ค าศรีสุข บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. พงศธร หอมละออ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. จริาวฒัน์ รัตนกรบรรจง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุพรรณ์ วรวเิศษ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. เหรีนญทอง ปาระพมิพ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. มานะ การถาง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ธวชัชัย วรรณภกัดี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ธนบุตร เหล่าออง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. นิคม หอมชื่น บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อดุร รัตนวนั บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สันชัย ส าอาง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อคัรพงศ์ ค าแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ชนะพล วอ่งไว บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. พงพพิฒัน์ เชื้อทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. พทิักษ์ เหลาทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ บุตรสุข บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สุระชาติ คมข า บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ณรงค์ ทองดี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ยงยทุธ ทะวงษา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. พงษ์นะพี ผุสิงห์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วงการ ศักด์ิศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. แดนบดิน ภผูาลินิล บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. นราสรรค์ สุทธภกัดี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ลิขสิทธิ์ ทองค า บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สันติคีรี สะอาดรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. บัลลังก์ ก ามหาวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สุวรรณ สอนอาจ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ธนัทัต อรรคบุตร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ไมตรี เหมธร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. จงรักษ์ วนัฤกษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. มนูญ พจิารณ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อทุัย ทุมพร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วนิัย ทาระพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. มนตรี กลุบุญญา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. มงคล อาษาราช บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ทวชีัย จรรยาเพศ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ยทุธนา ขนัดนา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. รณพร์ี ศรีมันตะ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. รัสมี จนัทร์ดี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ธนเทพ เถาวแ์สน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. วนิัย ใจธง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. กรภรม โยธกิาร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ไพบูลย์ สุขส าราญ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ปีติกร ก าลังกล้า บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
พ.ต.ท. สุนทร สายสี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. พงษ์ชยตุม์ โพธิ์พุม่ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. จกัรวาลใจ คล้ายทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ปวริศร์ จปูระจน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ไพจติร ช่างปัน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. พรเทวา ทาระชัย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. หนูพนิ จนัทร์หอม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. รังสิทธิ์ ไชยพนัโท บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. สมยศ ยศราวาส บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ไพจติ หตัถชาติ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สมเกยีรติ โคตรแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. บุญเร่ิม สุขสุลี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. เพชรพล สายแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ วรเวทยม์งคล บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒3/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อนุชา ภติูกา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ธนาธปิ นาชิน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ไกรวทิย์ รัตนะโสภา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ บุปผาสังข์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ประยง พลโยธา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สมประสงค์ สวนงาม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ พวงมาเทศ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ แกว้ละมุล บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ทิวารุฒ ดาแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ด าเนินยทุธ สง่าปู บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ฉตัรพล รักพรหม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ไตรรงค์ ศรีสุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. กนัตพฒัน์ พงศ์ภทัร์กลุธนา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. กติติชัย รองทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วาริวฒิุ จนัทกรณ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ เวชสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. พศิิษย์ กองแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. มารุต ปิน่ทองพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. พรทวี จนัตะ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วราวทิย์ บุญโทนแต้ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. บุญทัน กาวนั บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. พนัธว์ศิน ทัศนเสถยีร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. นฤนาท งามศิริ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วรรณรงค์ บุญทร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. คมสันต์ ฤทธิ์พนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ศรัญญู พลรักษา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ ดวงประวติั บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณัฐพยงค์ เนาวสุ์วรรณ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อดุมชัย ก าจดั บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ศุภชัย ทิมเกตุ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. นที นาคมี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สมฤทธิ์ รอดขาว บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ธรีะพทัร์ ข าสุนทรวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภทัรพงศ์ เพง่พนิิจ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. โอภาส จนัทะเมนชัย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. จริภทัร จรัสสุวรรณปิยะ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ จนัทะค่อม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. กนัต์ดนัย เทนไธสง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. สุรัตน์ สุดแสวง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อนุกลุ ไชยสาร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เอกวฒิุ บุญกาญจน์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณฤพล ประจกัษ์เลิศวทิยา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ทองพลู ทาราศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ อรจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ศักด์ิสัมฤทธิ์ วงศ์ศรีจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. จรูญ บุญลี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เจษฎาวฒิุ ฟา้ร่มขาว บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ปิยวฒัน์ ปัจจยัโคนัง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. กฤษฎา จฬุารมย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. เสง่ียม ปิน่สุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. ภาคิน กระจดักลาง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ศราวธุ ช้อนพดุซา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภวูนัย ม่วงภาที บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อดิศรณ์ จติรเกษม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ไกรภพ ออ่นสาร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ไชยนัต์ ค ามุงคุล บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สมเพยีร ละม่อม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เอกภพ ภเูกดิ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อมัพร แกว้อดุม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ขวญัชัย สมภาวะ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สันติมาตร มาตรสันต์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. ไกรสร ล่องลอย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. พฒันพงษ์ หงส์ศาลา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ เพชรสุริยวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สมศักด์ิ มรรคสันต์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สานนท์ จนัทร์ทัย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. โรจนินท์ จนิดา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. ทวี พรหมกสิกร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ประสิทธิ์ เชื้อสกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. ธาดา บัวส่อง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ศุภชัย เปรมอ าพล บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. สวงิ ทวชีาติ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. พษิณุ พนัธชุ้าง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. บัณฑิต เบ้าค า บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. วรวรรธน์ สุนาวงศ์สิรภทัร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. มลฑล ทองดี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. ณัฐพล บึงไกร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.อ. เชษฐา บัวพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. กติติเชษฐ์ เศรษฐรัฐถาสิงห์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. วทิยา ค าแหง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สินสมุทร ไทรสง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.อ. ศักดา ปานแดง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. สรวชิญ์ ค าชัย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ศุภกจิ จนิาวลัย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วทิยา มาหา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สาธติ หอมจะบก บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุทธชิัย สุภาชาติ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สนอง ทองน้อย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. วนิัย ศักด์ิบุตรวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ภาษิต เป้งทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สมชาย ปาลสาร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. วสิิฐศักด์ิ พฒัอ าพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. วทิยา สุขศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อกุฤษณ์ ประกอบผล บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วถิชีัย ปัญญาเพยีร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. คตวฒัน์ งามสุข บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ธ ารงศักด์ิ พลโยธา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ประสงค์ สมเสนาะ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ชัยชนะ ทินกร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. ณัฐนันท์ โพธวิฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. อาทิตย์ แสงส่อง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ทองค า คลังเดช บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ประวทิย์ ชนะมี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. คงคิด หว้ยจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. มณีวงศ์ แทนค า บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อดุร ดอกดวง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. บุญส่ง ศิริ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ไพจติร พรหมศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ทองใบ ไชยนาม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ดนัย เรืองสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ดิสรณ์ จติเกษม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ไพบูลย์ ภมูามอบ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. เขยีน ไชยสอน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ภนิันท์ พลิาภา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อทุัย ประทุมมา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อลงกต หลักเพชร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สัญชัย บึงไกร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒4/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.อ. ภาสกร หนุดตะแสง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒



บก. กก./สน./สภ.
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ร.ต.ท. อธภิทัร ค าภเูงิน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ ธานี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. นิคม พรมกอง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สุพล ยั่งยนื บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. บุญมี ผดุงศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. นักรบ สุทโธ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ไพรัตน์ เจริญพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. วเิชียร ชาชุมพร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. พชิิต เพชรดี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. วชิัย ชัยนา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. สมพงษ์ เหมือนฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วศัิกด์ิ พรสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อนุชา โชตะวนั บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ณัฐนนท์ พลศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุพรรณ์ ศรีสมุทร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ประจกัษ์ สาสาร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วรีะวฒัน์ วงศ์คูณ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วรีะพงษ์ ปรีพลู บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สาตรศิลป์ อิ่มใจ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สมเกยีรติ พงษ์พืน้ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. มงคล อนัทะชัย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วสุิพรรค พากลุ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต.หญิง จริาพร คตะวงค์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต.หญิง วชัรีภรณ์ ศรีดอนเมือง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ลี โคตะละ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. ดวงเด่น วรพมิพรั์ตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. วลัลพ ค าเสียง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. วทิยา แกว้บัวสา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. มนต์ชัย คงค าลี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. วารุต แกน่ลาภ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. สุนทร แผ่นทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ไพโรจน์ ธรรมธร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ธงชัย อะปะมาเถ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ธรรมรงค์ นวลวงั บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. จริชัย ตันตระกลู บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วฒิุชัย สุดยะดา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อดิวฒัน์ เมืองโคตร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ศิริวฒัน์ มีแสง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภาณุวฒัน์ ญาณประภาส บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. คีรี พานสูงเนิน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. สุทธรัิกษ์ สวา่งเมฆ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ชัยณรงค์ พงษ์ดี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วโิรจน์ กอ้นอนิทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ มนตรีสา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. จริเดช วรเนตร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เจษฎา หว้ยจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สยมุพล เพชรธนวรรธน์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ ชัยสมภาร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วชัรากร ค าเพชร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อศัฎากรณ์ โนนหนิ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ธนวฒิุ แต้มจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อศิรา คล้ าจนี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วรายทุร รักศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. โสฬส จนัทร์ทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. พเิชษฐ์ พอหมอ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สุนิมิตต์ แสงชวลิต บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เอกรัฐ ต่วนเครือ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ไกรศร สรจกัร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วฒันา สีสุทร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ ศิริชนม์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ขจรยศ กล่ินบุปผา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ศราวธุ ชมเชย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. พชัรพล พลิา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เฉลิมพล เผ่าแสง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ ช านาญ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ฐากร อิ่มพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ปรัชญา ทองค า บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สรชัย โฮเม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สมบูรณ์ โคตะโน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. รณวหี์ ประเสริฐสุข บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. กรรเชียง บุนรสิงห์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สมัย ทองสะอาด บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ทองปน บรรหารบุตร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ทวศัีกด์ิ แสนทวสุีข บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. แดง เพิม่ศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ปกรณ์ คงเลิศ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วชัระ ค ากอ๋ง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เฉลิมชัย ล้ิมกลุวราภวิฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วทิยา สิงหจ์นัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภานุพงษ์ ฟองจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ชัยรัตน์ นามวชิา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. มนัสชัย อนิวาทย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ธนายทุธ แป้นสุขา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วรวรรณ พวงพัว่ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒5/กก.ตชด.๒๒
พ.ต.ท. กวพีงษ์ ชลการ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.อ. สมพล โสภาสาย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.อ. ชัยยา สมัครวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วรีวฒิุ ตินะรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ส าเนียง เหระวนั บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. อร่าม ทองจนัดา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต.หญิง สมร ธรรมสาร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. วโิรจน์ ประสาทศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อ าพล ทาระธรรม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อทุัย พลูศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. เชิดศักด์ิ ศรีบาง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สมทบ เพรัมย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. วนิัย จงอายวุรรณะ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ธรีะยทุธ หมืน่สนิท บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สุวฒัน์ หบีแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วรียทุธ ปรานี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ศุภสอน ภาแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ศิลป์ชัย ดวงงาม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ปิยะ ทนงค์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. พษิณุ วฒิุวรรณ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ชยากร พรรณภกัดี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สมบัติ สวสัดิพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สมัย นภดล บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุรพล จนิตชิน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สรเดช โพธิ์พรม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ วงศ์มาเกตุ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. วยัชัย ส าเภา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ยทุธนา ออ่นค าผาง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อทุัย นาทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ประมวล ยศอบุล บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สิทธพิร ทองน้อย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ทองพนัธ์ นนท์ศิริ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ประถม สังขท์อง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ปฐิพฒัน์ พลายด้วง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วราวฒิุ มีศรีแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. รณรงค์ บุญมาก บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. อยัการ ปานเผือก บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. จกักรี เรืองฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ชินวฒิุ สุทธเิกดิ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ แกว้ศรีนวล บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ อนิธรรม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. พมิพา ด้วงทา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. อาทิตย์ ปีกบินกลาง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สมศักด์ิ พนัธเ์พง็ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. ประวทิย์ บาศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. สาระวนิ นาลิน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เสรี แสงสวา่ง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สมศักด์ิ เรืองแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. จตุพล หอ่เพช็ร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. รณฤทธิ์ ลาภเยน็ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ประภาส แฝงกล่ิน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ จนัทะโชติ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ยงยทุธ แสงอาวธุ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วชัระ รุ่งเรือง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ไชยวฒัน์ อาจหาญ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภานุพงษ์ อิ่มใจ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วชัรินทร์ จติจ านง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วนัเฉลิม ชูเพง็ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ พลหลา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สุนันท์ เพชรนุน่ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. จกัพนัธ์ อนิออ่น บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. พรีะวชิญ์ หมวดสง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. พชิาภพ ยงัเจริญ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ ธรรมวตัร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. บุญเทีย่ง พมิพต์รา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ค าแดง สุขหอม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. จ านง ศรีจนัทร์แจง้ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. ทววีฒัน์ ดวงภาค บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. คงเกยีรติ สารีเครือ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. รณชัย สงวนอาสน์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ จติรมาตร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ศรีศักด์ิ รูปเหล่ียม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วชิากร ไชยมะโรง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. จตุรวทิย์ กองแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์ จนัทเขต บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สันติสุข ทับทิมไสย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
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ส.ต.ต. ณฐพงษ์ ขนัติวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ฑิฆมัพร สิงหเ์รือง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ไพบูลย์ มีมาก บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. แพง ทรารมย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. วพิฒัน์ ถาวรเสถยีร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. เรืองสิทธิ์ เดชค าภู บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. กววีฒัน์ ธนกจิชัย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. วชิิต ประทุมมา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. พมิล โพธิ์งาม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ส าราญ กาเผือก บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สัญญา ปางชาติ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สมบัติ แซมทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เอกพงศ์ ยิ่งยวด บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ วงศ์ค า บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. จริายทุธ องัคะณา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.๒๒6/กก.ตชด.๒๒
พ.ต.ท. จารุบุตร เรืองศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ไสว สอนทุย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ฐิติพงศ์ พรมส าลี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. นิวฒัน์ เทศทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ปรีชา เหล่าบุญมา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ไพบูลย์ หาญชนะ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. กงจนัทร์ หอมหวน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ประเสริฐ เวยีงแก บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ยทุธ สาลี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. รังสรรค์ มูลสิน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. รุ่งโรจน์ เมืองซอง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุพรรณ แกว้เนตร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สมศักด์ิ จนัทาลุน บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ประจวบ ต้นชารี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. เมธี ทองบุราณ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. พงษ์ศิริ อปุทา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ สุดซา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. กติติกร ชมทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เอกพล ไพรบุญเจริญ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อนุรักษ์ บุญทา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ธนาศักด์ิ ธะนะ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ประเสริฐศักด์ิ ปิตามานัง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. นิตินันท์ ปันฟู บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ธวชัชัย สาธร บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ปิยะพงษ์ สุวรรณไตรย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
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ส.ต.ต. นิวฒัน์ ค าใบศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ จนัทนา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ชุมพล พงศ์โสภา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ประพาส ลาสา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. สุรพงษ์ โสดาศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สานนท์ แกว้กนก บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. วชัพล มาซา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. เสรี บุญผุย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ศุภชัย เนียมเทีย่ง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. พรพชิิต หม้อทิพย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. นิวฒัน์ ศรีมาตย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. กฤษณา เขยีวกลม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. บัณฑิต ด่านกลาง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อภชิาติ   ไชยมัน่ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. มังกร จติตระการ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ปริวฒัน์ ภอูทุัย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ทรงภมูิ ภนูาเมือง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. ปริญญา ทับทิมออ่น บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สมบัติ หอมจ าปา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ทัศพล อ าภวา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. จกัรกริช รัตนะ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. โกศล ทองศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อภเิดช ควรเสนา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ภญิโญ เวชชูศักด์ิชัยกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ธนาภรณ์ ยงัดี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ประกอบ ค ามี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สมบูรณ์ วชิัย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุพติร อาษาสี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. อมรชัย อมัพนัธุ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. จกักรี หอมแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. เผชิญศักด์ิ โพธิ์ศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. บุญส่ง ดอกพฒุ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สมศักด์ิ ดอกพฒุ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุระชาติ จนัทรินทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภานุเชษฐ์ ผิวออ่น บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภมูินทร์ วนันา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อาทิตย์ สินโพธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ พนัธไุชย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สมเกยีรติ พนิโพธิ์วงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. หาญพงษ์ ควบคุม บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
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ส.ต.ต. ยทุธพชิัย นาพมิาย บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภาคภมูิ เรืองฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. พทิยา ค าจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. มนัส สาสี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. พชิัย ทางชอบ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. จริเดช สุทธภิาค บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. วรยทุธวชิัย เศรษฐกจิเจริญ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เปร้ียวดี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ทวี วงศ์บา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. วรกาล สิงหข์นัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สมยศ ดีล้น บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ประภาส วรรณขาว บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สัมพนัธ์ เขม็คุณ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ภานุวฒัน์ แกว้สอนดี บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. มนตรี แกมใบ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สานิต สีหานู บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. จกัรี ทองหวาง บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ชาญชิต ภพูนัหงส์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณัฐสิทธิ์ โคตรชมพู บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อนิรุทธ์ น้อยชื่น บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภาณุวชิญ์ ดอนโคตรจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เรืองฤทธิ์ โทรักษา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณัฐพล พลูเพิม่ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สุวทิยา ค ากณุา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. สุพล บุญประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. วรีะพนัธ์ จรุุเทียบ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ธาดา ภมูิลาวลัย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. กายสิทธิ์ ภมูิลาวลัย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุรพงค์ ราชเสนา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อดุมสุข ค ายธุา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. พสักร แกน่สา บก.ตชด.ภาค ๒ ร้อย ตชด.227/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ประไพ ไชยโอชะ บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. เฉลิม พมิพบ์ุตร บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. ส าราญ สืบแสง บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. แสงทอง ค าน้อย บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ท. วรีะชัย คมข า บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ศรีธน นิม่ภกัดี บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.ต. ประนาด จนัดี บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ศรีสวา่ง บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. วรเชษฐ์ อวนป้อง บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
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ด.ต. สุรพล วศิรียา บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ส าราญ ทุมมา บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ทองแค้ว ธธิรรม บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ปฐม สลีออ่น บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ทองเลิศ ค าลุน บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ชัยสิทธิ์ บ้งพรม บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. เกยีรติชล ดวงสมศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
จ.ส.ต. ประจกัษ์ สรศิลป์ บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. เด่นพงษ์ ดวงมาลา บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.อ. อภชิาติ   เคณไชยวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เอกวฒิุ บุญกาญจน์ บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ฟยัรุส สะเหรม บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เกษม พทุธา บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. เอกชัย ขมุแร่ บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ ไชยเซ่ง บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ชาคริสต์ แกว้สุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. นัสรุน คหาปนะ บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ณัฐิวฒิุ เพชรอนันต์ บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ ศิลปทินกร บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อาฮะมัด ดาโอะ บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ธนานนท์ สติรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. จตุพร พลูขาว บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ชินวฒิุ มณีมัย บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ร.ต.อ. อาคม แซ่ภู่ บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. จรัส ชาหลักค า บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. อาคม ไชยพรม บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. ภานุเชษฐ์ ผิวออ่น บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. มารุต ปิน่ทองพนัธุ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ฉก.ตชด.4301/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. กมลทัศน์ การกณัหา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. กรรเชียง บุนรสิงห์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. กฤษฎา จรุารมย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. ก าจดั แกว้วงษา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ ชาลีบุญ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. เกรียงไกร รักญาติ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. ไกรฤทธิ์ ภติูยา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. คัมภร์ี หงส์ทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. จตุรงค์ แกว้ประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. จกัรพนัธ์ ทับทิมหนิ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. จกัรินทร์ จนัทร์เพช็ร บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ท. จนัทา ศรีจนัทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
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ร.ต.ต. จนัที บังเอญิ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. จ าเริญ ศิริบูรณ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. จริวฒัน์ ศรีลาศักด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. จริะเดช วรเนตร บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. จรัิฐพล บ ารุงภกัดี บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.อ. จรีศักด์ิ พมิพิไ์ชย บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ฉตัรชัย ศรีสมพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. เฉลิมพร รถเชษฐา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
จ.ส.ต. ชนะชัย ศรีลาชัย บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ชยานนท์ วรนาม บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค 2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ชัยยา จนัจ าปา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ชาญณรงศ์ แฝงจนัดา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ชูเกยีรติ เชื้อมณฑา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. เชิงชัย กณัหาคุณ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค 2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ไชยยนัต์ ค ามุงคุล บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ไชยวฒัน์ ลบบ ารุง บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.อ. ญาณพล แพงจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. ณรงค์ชัย ชาเสน บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ทรงภมูิ ภนูาเมือง บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.อ. ทรงศักด์ิ ศรีพรมทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค 2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ทวี กลมพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ทศพล นันทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ท. เทอดเกยีรติ หล้าบุดดา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. ธนเดช สุพรรณทัช บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ธนัฐชัย นุบล บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ธนาพงศ์ วงศ์จอม บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ธนายทุธ แป้นสุขา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ธราเทพ ทุมแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ธาดา บัวส่อง บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. ธติิพล กนัยาสาย บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ พงศนา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. นฤดล บุตราช บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. นัฐนันท์ จกัรพมิพ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. นัฐพงศ์ กลุนา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ท. นิวตัน์ เทศทอง บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. บัญชา พลลาภ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ประดิษฐ์ สายยา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ท. ประมวล กองสิน บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค 2/กก.ตชด.๒๒
พ.ต.ท. ประเสริฐ นิลยาภร บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ปริวฒัน์ ภอูทุัย บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
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ส.ต.ต. ปรีชา บุตนันท์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. ปรีดี พระทัยกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค 2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. ปัญญา ภพูวก บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ต. ผดุงศักด์ิ กาญจนีย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. พฒันพงษ์ หงส์ศาลา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ท. พชิัย ระพาเพท บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. พเิชษฐ์ ฤทธทิิศ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ท. พทิักษ์ สืบสวน บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. พมิล กอมณี บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
จ.ส.ต. พศิณุ ปริยานนท์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. พสิิษฐ์ วงศ์ขนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. พชัรพล พลิา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.อ. ภาคิน กระจดักลาง บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ภานุพงษ์ ทองสืบสาย บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. ภานุมาศ มุดากลุ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. ภานุวฒัน์ ขนันไทย บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ภวูดล ไชยดิลก บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ภวูนัย ม่วงพาที บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ต. มงคล นิกะพมิพ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. มณฑล บุญทองดี บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. มาโนชญ์ วรบุตร บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค 2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. มิติ จนัตรีชา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. เมธี ศรีละโคตร บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ต. ยงยทุธ สีตะวนั บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. ยน แสงศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. รังสรรค์ พนัธเ์ลิศ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. รัสเซีย สุทธยะ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ท. ราชันย์ อปุสาร บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. โรจนินทร์ จนิดา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. วราพงษ์ เนืองวงษา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ต. วชัราศักด์ิ จติมัน่ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. วชัโรดม ค าสุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ต. วลัลพ รอดแพง บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ท. วจิติร อมรสิน บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ท. วชิิต ศรีสุข บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. วญิญู ขนัประกอบ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ท. วทิยา สุขศรี บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. วนิัย ปัญญา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. วบิูลย์ อดิรุทธิ์จนิดา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ววิฒัน์ชัย สารแสน บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
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ด.ต. วรีจกัร์ อนิทร์พนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. วรีนันท์ เอี้ยะเผ่าพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค 2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. วฒิุชัย สุดยะดา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. วฒิุชัย วฒิุกาญจน์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. วฒิุอนันต์ ชอบเจริญ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. ศักด์ิชาย ทองปาน บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ศักด์ิสัมฤทธิ์ วงศ์ศรีจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. สมพงษ์ มุกดา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. สมพงษ์ บุดดา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. สมศักด์ิ อุ่นเจริญ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ต. สมศักด์ิ จา่นันท์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. สฤษด์ิ จนัมะโฮง บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ท. สังกา บุญครอง บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
จ.ส.ต. สังคม ผิวออ่น บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.อ. สังสรร บุญชิต บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. สานนท์ จนัทร์ไทย บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.ต. สุทธริาช บุญภมูิ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. สุทิน มงคลดี บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ร.ต.อ. สุนันท์ ค าป้อง บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค 2/กก.ตชด.๒๒
ด.ต. สุภาพ บุญทศ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค 2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. สุลาชัน บุญพโิย บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. เสง่ียม ปิน่สุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. เสถยีร เชื้อลี บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. อดิวฒัน์ เมืองโคตร บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. อดิศร กลุสากล บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค 2/กก.ตชด.๒๒
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ บัวพรมมี บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. อธนิันท์ ตินานพ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. อภชิาติ  หาญบัญญัติ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. อภชิิต พระวพินัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ พรมบุญ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. อรรถพร อนินอก บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. อรรถวทิย์ มาตรศักด์ิดา บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. อคัรบุตร เขม็เพชร บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. อตัพล ชัยมัดชิม บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. อมัพร แกว้อดุม บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. อมัรินทร์ สิทธิ์จกัษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. อศัฎากรณ์ โนนหนิ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. อดุม ภพูานแดง บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. เอกพนัธ์ ภมูีสุข บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. เอกภพ ภเูกดิ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
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ร.ต.ต. เอกลักษณ์ นิเรียงรัมย์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. สุนทร อคัสิงห์
ด.ต. ปรวฒัน์ ค าแดงสด บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ทินกร คนยนื บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. พงศ์ไพสิทธิ์ ทิพยศ์ร บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. ไพศาล อนิอดุม บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. จกัริน ศรีพนัธบุตร บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. สุนิมิตต์ แสงชวลิต บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ส.ต.ต. เจษฎา หว้ยจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
จ.ส.ต. ไกรสร ล่องลอย บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
ด.ต. ภญิโย เวชูศักด์ิชัยกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ ทก.ตชด.ภาค2/กก.ตชด.22
จ.ส.ต. ศุภชัย วงศ์สวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ชาติชาย อนิทโชติ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ชวลัวทิย์ สวสัด์ิพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สมใจ พรหมโสภา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วรวทิย์ อนิทวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ประยรู วรีะพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. พลวฒัน์ สีคาม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. พชิยะ ทองไชย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ พงษ์ปลัด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วรรณศักด์ิ กลยะณี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. สมชาย ศรีชะตา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.อ. สมชาย จมูจนัทา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชาญรรงค์ ทาระขนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.อ. ชัยวฒัน์ นาสินพร้อม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สมัย บุญมาลี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ท. เสกศักด์ิ พดัมี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. พชรพงษ์ บุษเกษ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ชัยยส ใสสี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วมิาน สัพโส บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สามารถ เพยีวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
พ.ต.ท. รังสฤษฎ์ สมเทพ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชาญชัย เถรวงศ์แกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นพดล นาพนัธุ์เร่ิม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุวชิชา พรหมเสนา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อรรถพล บุตรงาม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ธรีะพร เต้าป้อม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. สุวชิ ประทุมดวง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.อ. วรีศักด์ิ กอ้นแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
พ.ต.ต. พลสันต์ คมขาว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
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ร.ต.อ. จนิดา อนิพรมมา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต..ท. บุญครอง สารสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สกล พ าลทามูล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. พชิัย ไทยสุรีย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เกรียงไกร ลีลาชัย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ลิขติ กมุมาร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อ านาจ ค าผุย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สันติ กนัดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. ปัญญา สวดบุรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. สากล แกว้หยาด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ธนพล ดวงรกดก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. นิติกร คงหอม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. สรวชิญ์ แท่งทอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ยทุธนา ภมูิภาค บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. คมสันต์ นพคุณวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. พายุ พลิาดา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ไพรสันต์ เมฆฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ศตวรรษ ไชยพฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. พรีะพงศ์ ผาบุญมี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. เฉลียว สิบศิริ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ทศพร อ าภะวา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
พ.ต.ต. เบญจรงค์ ใบใหญ่ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. เกรียงไกร บรรดาศักด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. โอฬาร สิมมาค า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ท. ดุสิต น้อยชื่น บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ประคาร คู่กระสังข์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วนัชัย ทองค าหอ่ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชาญณรงค์ สวสัด์ิรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต.หญิง สุรีย์ ขจรวฒิุนันท์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ศราวธุ รักษานาม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วฒันศักด์ิ ใจจติร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. สุริยนั บุตรสุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.อ. สุริยนัต์ บุญรุ่ง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ วงษ์เบาะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. เกง่กาจ เงินปิง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นิคม ลีทนทา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ภาสกร ขจรกติตินันท์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. สายใจ พรมชัย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.อ. ปฏธิร ทาค า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.อ. เพชร บัวมาตย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. อาคม นวลจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ทันญา ใบบัว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท.หญิง สุภาพกัตร์ ภลู้ าผา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต.หญิง ธนพล สุวรรณรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วรีะพงศ์ จนัมา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. พงษ์พพิฒัน์ เชษฐสุธี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วรัิช น้อยศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วรีะ จรีเธยีรชัยกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. พพิฒัน์ เสนสุข บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.อ. บัญญนภสั เวยีงบาล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. บัญชา ยอดนารี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. กวี มณีนิล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อฏิฐารมย์ พรมทอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ตองอู มะลิทอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. พลสิทธิ์ แสบงบาล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. พชิญานันท์ เดชป้องหา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ประยทุธ สุภา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ทวกีร นินทราช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ธาตรี ทองยศ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อดุมผล ช านาญมาก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เทียนทอง จารีรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ภทัธยา ฤทธร่ิวม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วษิณุ ศรีบุญเรือง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. บุดดี สีส่อง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. จ ากดั บุญตา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.อ. เรวฒั จ าปาน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. อทุัย ดอกบัว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วชัรินทร์ ปิระนันท์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. พลทวี วรามิตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สฤษด์ิ พริะศักด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุทธพิงษ์ ทองเลิศ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมใจ การุญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สรวชิ บุญเขื่อง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. คธาวธุ สิมมาค า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อกัษร ตุ่ยไชย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. พฤหสั สุภา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ศรายทุธ เขตสุภา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เสง่ียม จลุค าภา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นุกลู อนิทร์ออ่น บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชัยมาตร ศรีพานิช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุจริต พลราชม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. ชัยภาพ แกว้กา่ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. นคร หาญสมัคร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อธเิบศร์ สุขพมิาย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อาทิตย์ ผลจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อมรเทพ ชื่นชม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สมรไชย ไชยเดช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. อสิระ อนุาศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อภยั ไตรวงศ์ยอ้ย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วนิัย อภยัโส บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ประกอบ บริเดช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชัยยะ ภมูิง่เดือน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วชัรพล บุทธทิักษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. แสงทวี เครือเขื่อนเพชร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สุเทพ พฒันรมย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ประคอง ค าสุนันท์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สีเพศ บุรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ประยงค์ ศูนยจ์นัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ บุญพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ศุภชัย เทพวงค์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วชัระพล คงคารักษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ปกรณ์ สุบรรณ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. พงศกร เกษมสุข บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ทองอนิทร์ บุญตา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุนทร ผ่องเสียง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สิริ อดุมเลิศ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. เผ่าพงษ์ นิคมจติต์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. พรหมมินทร์ กาญจนธานีวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นเรศว์ งามจนัทึก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. คมกริช ชมบุตรศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ อปุจนัโท บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. สหรัฐ แหล่งสนาม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ทรงศักด์ิ สิงตา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ธนศักด์ิ สายธไิชย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. เกยีรติกอ้ง สังขเ์สน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วชัระ ทองเพญ็ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
พ.ต.ต. กรกฏ ไกรสินธุ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
พ.ต.ต. สดใส โภคทรัพย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. พพิฒัน์ อปุชา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ประพจน์ แกว้บุดดา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. นพพร บอนสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. เมตตา เมืองโคตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สุวรรณ จนัทบุตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. คานิท จนัทะเดช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. โกวทิย์ ศรีมีมาศ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. พชิิต สรรพคุณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ปรีชา จมูแพง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท.หญิง แววมณี เสนาศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. โผน ทุพแหม่ง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สมพงษ์ สีนาทนาวา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ทองใส มูลยาพอ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ชวน อดุมสูงเนิน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สุรชัย ส ารองพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ชุมพล บุตรวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. หนูจนัทร์ เทียมสม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ ฤทธวิฒิุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท.หญิง มาลา ยาสาไชย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. เฉลิม ทศช่วย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ต๋ี เพชรพอด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สมหวงั สุวรรณชัยรบ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สุรพนัธ์ สีหานาม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ประมุข ประวติั บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ ธวิะโต บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. พนัส ดวงใจ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สมนึก ถิ่นค าบง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. รณรงค์ นันทราช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ด ารง แม่นศรรา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. วฒันา นาคสิน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ภมูิตะวนั สุดไชยา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ธรรม มิกราช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ภบูุญอิ่ม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สมชาย แสงวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. วาปี ล้วนวเิศษ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ภษูิต สินธมุา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ทวี ค านันดา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ฤทธพิร อมรดารารัตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ค าผอง วลัิยรัน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ศิริ ดาชะเมา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. พสิิษฐ์ ติสองเมือง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ประเสริฐ ทะเสนฮด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุทธชิัย บุตรชัยงาม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. พทิักษ์ บุตรประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เอกสิทธิ์ แฮนเกตุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ศักด์ิชาย วเิศษทักษิณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อทุัย นามมนตรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ทองศุกร์ สุริวงแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เกษเมือง พรมน้อย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วกิารณ์ จนัทร์อบ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สิริวชิญ์ ครไชยศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชัยชนะ ภอูภุยั บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. บุญช่วย จนัทะแสน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุพรรณ รักษาภกัดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุริยา หลาบศิริ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นพรัตน์ บรรณาลัย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ไกรรบ บัวล้ าล้ า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชวลา อนิธจินัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชัยนรง บัวล้ าล้ า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วชัรินทร์ มัททววีงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เทพสุริยา อดุมรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ต่อศักด์ิ มาตุรงค์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ศุภสิทธิ์ โพธิ์ศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ศรชัย แสนศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เนติพงษ์ ขนัทีท้าว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต.หญิง ทิพเยาว์ พรมดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต.หญิง ก าไล ถิ่นวจิารย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. นิพล ทรัพยพ์งษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. อมรินทร์ จารุสาร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ พรมดร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. วบิูลย์ บุญเหล่ือม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต.หญิง อภชิญา ผุยเหง้า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.อ. วรวทิย์ เสนาศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.อ. อศัวนิ ตะระแจม่ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.อ.หญิง เพญ็ แขง็แรง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.อ. ชวลิต บุญหลักค า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วชิระ อมัพรชัยวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อสิระ ภชูุม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ฐาปปกรณ์ ไชยมงคล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ศราวธุ สุราช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ศรนรินทร์ โยชน์สุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อบุลศักด์ิ คงโนนกอก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ หอมบุญมี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. จกัรวาล กณัหาฤกษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วทิยา กภิา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. เรวฒั นรสาร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ท.หญิง นิภาพรรณ ริยะบุตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ บุญชมภู บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. เกยีรตินิยม โพธิ์พุม่ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด..ต. พนมภยั น้อยพรมมา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. จ านงค์ ไชยขนัธุ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.อ. ณิชพน เมฆกกตาล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชัยยา สุภาษี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ไชยยา มัชฉมิพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชัยมารถ ศรีพานิช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
พ.ต.ต. พจน์ พงษ์จ านงค์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.อ. ประหยดั สิทธเิลาะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ไพรรัตน์ พกัแพง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ต. พลัลภ ชนะกาญจน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. พฒันา ศรียงค์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ธรีะศักด์ิ ปัญญา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชัยวฒัน์ มหานิล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมบัติ ภผูาแนน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ต. ประถม สะพงัเงิน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สุรพล ธนะชัย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วรีะพล ฝางนอก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วญิญู นาเมืองจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต..ต. เอบิวทิย์ แกว้ค าแจง้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุนัน ภงูามเขยีว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. บรรยง พลดงนอก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุรศักด์ิ จกุสีดา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุภาพ เนือ่งอาชา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุวรรณ เทพออ่น บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ไชยา ควรเสนา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. ธรียทุธ บรรจมาตย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. สิทธพิร แกว้ดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมบัติ ขานชา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สัญญา สุวรรณพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. บุญยงค์ ปะละโท บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ววิฒัน์ กลุจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ทวี ชัยวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.อ. ชัยวฒัน์ ศรีค้อ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. วรเดช ศรีบุญพมิพส์วย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ธนากร คัฒมาตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วทิย์ สุริยวรรณ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วฒิุศักด์ิ ธบิูรณ์บุญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ท. ศุภชัย บุญมาลี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. เกริก เมืองหงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วจิติร อนิตะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สุวทิย์ สาครสิทธศัิกด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. เพิม่ วรจกัร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ไพสิทธิ์ กลุศิริ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. กฤตวรรณ์ โฆษา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. อดิศร เผือดนอก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สินรงค์ ค างา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สงกรานต์ พลไกร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. อทุิน จนัทร์เต็ม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. บรรดล อทุัยวฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ถนอม หมัน่จติร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สุริยต์ั รอบรู้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. กองพล สุทธงั บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ท. โอภาส แกว้ไกรสร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สมพงษ์ ชมติวงั บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. นริศ พนัธป์รีชา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ยงยทุธ กางโสภา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ทูลใจ ค าพลิา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สาคร วชิัยศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ส าราญ ไทยทองหลาง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เชษฐา เรืองชาญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ไพยรัตน์ สีโชติ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อทิธฤิทธิ์ แซ่ล้ิม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เฉลิม ปัญญาศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อมร บุษดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วฒัน์นิพนธ์ เบญมาตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นราทร กลางประพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมนึก สีโนมา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. จกัราวฒิุ เจอืไธสง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สัญญารักษื บุทธจิกัร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชาตรี เพริศแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วชิิตร สิทธจินัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ปิติโชค หาญพละ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชาคริช ปัททุม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. แถลง เหลือศิริ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นิติสัน ทะรังศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เสรีย์ พนัธก์าล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. บัญชา เหล่าน้ าใส บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ประจติร เรืองชัย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุภกัด์ิ วชิัย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ประสิทธิ์ พลค้อ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. แมนนิมิตร แกว้ดวงดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ทักษิณ พนัธุ์คุ้มเกา่ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เวชสุวรรณ เหลือศิริ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ทองรัง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมบัติ สาระไชย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วฒิุเดช รังรส บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมหมาย ทับทอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ไชยชาตรี ปัททุม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ภวตั ศรีจ านงค์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ปราโมทย์ ทุมเพง็ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ธานิน ศรีแสน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมเกยีรติ เขจรแข บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ทนงศักด์ิ แสงส่อง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. วฑูิรย์ แสงชมภู บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. เทียนชัย อรนนท์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. ธนรัตน์ หว้ทราย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. พนัธเ์ทพ พทิักษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.อ. นพดล นรสาร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นัฐพงษ์ ผลาเหมิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ท. ศักด์ิดา ปะกริะเณย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วชัรพล ยคุะจร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. เชษฐา มูลทา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. กฤศณัฏฐ์ เดชผล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. บัณฑิต บุญมีเลิศ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. สตางค์ เผือกโคกสูง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ปรเมศวร์ ทะเสนฮด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ชัยญาพร นกแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. เกรียงไกร ทะสูรย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ อนุวฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. รุ่งฤทธิ์ ซาด า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ประยทุธ พนิไธสง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. นิพนธ์ นามพทุธา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อธพิงศ์ อรรคปทุม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. เดชา ประทุมทิพย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. เจนวทิย์ เสริมทรง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. โกวทิย์ ภแูซมศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. นิติศกร ชัยจติร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ศักด์ินรินทร์ นามเพราะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. สมรรถชัย บุญเจริญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อศัรากร ภมูิสุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. เจษฎา จรรยาศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. สุชาติ ศรีมนตรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ ช่องวารินทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.อ. ประวทิย์ รุ่งภาษา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สากล ใจสู้ศึก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วารินทร์ ตรีบาตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ ฤทธิ์วฒิุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
พ..ต.ท. ชนทัต เทียมนาก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.อ. พรศักด์ิ คัดทะจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. อทุิศ สุพร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สุวทิย์ เมืองโคตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ประจกัษ์ เพริดภเูขยีว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สมพงษ์ สุทุม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. บุญมา เครือวรรณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ไพฑูรย์ เตชะแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ประณิธิ สุริยะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ธรรมศักด์ิ สุนทรรส บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วชัระ ติดเมิง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. เกริก เหล่าบุตรสา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สมพงษ์ ล าแพน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. จรีะศักด์ิ อริยะภกัดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ฉนัท์ จนัทนะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมควร พงไธสง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. พรสักด์ิ โสวภาคย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. อ านวย สุพร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สาคร ไร่ดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ต. ประเทือง แสนยมาตย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อภชิาติ เหล่ียมสิงขร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ฤทธริง ดาทุมมา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุริยา จ าปาทิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. แสวง ทองวร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.อ. สนิท ค าใบ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ภริมย์ ธวิะโต บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ชัยยงค์ ภสูมพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. จกัรกริช หอมสร้อย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อาทิตย์ บรรดาศักด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. เบ็ญชัย แสนค า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ทองดาว สิทธิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. เริง ไทยทองหลาง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สธน เศรษฐ์รักษา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. จกัรฤทธิ์ ไชยวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ธรรมโรจน์ เครือสุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส..ต.ต. โกเมนทร์ ภดีู บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ส าเริง ตุ้มออ่น บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. ประดิษฐ์ ไชยนต์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ปรีชา ค างาม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมยส อนิาลา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วนัชัย หวงัล้อมกลาง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. วชิัย ไกยะฝ่าย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ฐิติ คนเพยีร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมบัติ แซ่จงึ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. บุญยงั เจริญมาก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุรชัย ค าป้อง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส..ต.ต. วรีะภทัร ป้านเกี้ยว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เลิศฟา้ ธวชัวเิชียร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ส านาญ ประค ามินทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วรัิตน์ ค าเบ้าเมือง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. กล้าณรงค์ กลุาถาเน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นพพร ถาวร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สัณหพ์งศ์ แนวประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ทองทิพย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชูชาติ นาชัยนาค บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ถาวร จนัทมา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สมบัติ สมบัติพล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ประเสริฐ สารินทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ฉตัรชัย เพชรแดง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สุวทิย์ เบิกสีใส บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ทินกร วศิรียา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สมพาน ใจตรง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชาญ สุขแสน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ทรงมา ทักโลวา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. พยงุศักด์ิ พลช านาญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ชนะชล พรมลี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ชาญสิทธิ์ วารี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. กรีะติศักด์ิ พลมณี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชัยเลิศ โสภยั บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วฒิุชัย วงัเสนา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. พงษ์พทิักษ์ พลูสุข บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. รัธชัย ต้นสวรรค์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ชยกร รังหอม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. เสถยีร เครือผือ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. รัศมี ปองไป บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สรพล ค าทุน่ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ภริมย์ ฉนัทพจน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สิงขร จนุจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. มนตรี เทียมกนั บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อนันต์ ญาณกาย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ประจมิทิศ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. พนัรบ ตราเงิน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. บุญทัน ปะนาโก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สงกรานต์ มูลพมิพ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมบูรณ์ เดชสะท้าน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. คูณ บัวมาตย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.อ. ประเสริฐศักด์ิ แสงสา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ท. ยทุธศักด์ิ เหล่าหงษ์สา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ท. เฉลิม กล้าหาญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ท. พรมมา อนิมียนื บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ท. นิยม ติตะมาตย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ท. เจษฎาภรณ์ แสนไชย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ท. วนัณรงค์ ไหดงยาง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ท. นิกร ตู้ธรีะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ท. บุญชวน ไชยโชค บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชัชพล ครองสิงห์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ทองเยื่อน กงนะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุพกัตร์ เวยีงอนิทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ศุภชัย ฉนัทพจน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมเกยีรติ ดาวยนัต์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ไทยบุรี ตาลออ่น บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นิคม ผาลา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. คงกฤช นนทบุตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ศรีบรรเทา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เกนีรติพบิูลย์ พมิพา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นิคม ดวงสิมมา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. เชษฐา บัณฑิต บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วนัดี ค ายอด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.อ. อทุัย เกดิแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ภานุพงศ์ สุขวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วรุิฒ ตาด า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุดใจ นามบุญลา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ครุฑกษัตริยไ์ทย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ร้อยแสน แกน่ท้าว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. พชิัย ภนูาโคก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. บัดกรี ภพูู้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สุพล แสงเสน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. รังสี กวา้งขวาง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วรัิตน์ ศรีเพชร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. อดิศร จะรคร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วชิัย อนุาสิงห์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ลมฟฝ้น โวลา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. เฉลิมศรี ไชยรส บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. หสัชัย มังคะชัยยา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมปอง ปฏทิัศน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมศักด์ิ ศรีดาวนั บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมบัติ สีสอนบุตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.อ. สุภาพ อทุัย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชัยพร มนัสพรม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อทุัย คุ้มหา้งสูง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุพล ไพศาล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ทนงศักด์ิ เหล่าสมบัติ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ละไว อปัการัตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อนุชิต ป้องขวาเลา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. คอยศักด์ิ สิมมา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.อ. สุทธพิงษ์ บุทธจิกัร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วชัระ มาตยาคุณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.อ. ธรีพงษ์ ศรีโพธิ์ธา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. จกัรพงษ์ เรืองศรีมัน่ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เรียงศึก สกลุซ้ง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. สมศักด์ิ ค าปัน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ จ านงค์นอก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ประนอม ศรีกงพาน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. เพชร เดชบาล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. พนัธศั์กด์ิ ทองค าฉยุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. จรัส บุญปัญญา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ยศพนธ์ สระค าจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อดุมพร แสงอรุณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. บรรจง หายะคุณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. พรีวสั ดวงจนัทร์ทิพย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. สิทธวิฒิุ พนัธว์งศา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วฒิุศักด์ิ ฝ่ายธร์ี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. พรีศักด์ิ ศรีประไหม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ธนสิน ลุนดาพร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. กติติชัย จ านงจติ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วรเกยีรติ อนิทรพานิชย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. คมกริช บวรสุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อติราช เคหฐาน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. จรัวรรดิ สมประสงค์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วชัระ อนิดูวา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อมรพงศ์ ภกัดีแสน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. เกยีรติววิฒัน์ โทรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อศัวนิ บุง่วเิศษ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. วชิัยยล จนัทร์สามารถ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สุพจน์ สุมาลัย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ค าตัน กิ่งทอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. อทุิศ ธรรมพชิิตศึก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สอนง แฝงสีพล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. ประการ ภคูรองหนิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุริยนัต์ หาวลีิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ไพบูลย์ บุญไชยศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. กรีฑา ศรีแพง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อดุมพร พมิล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. จริศีกด์ิ เสตฐา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ธนพงศ์ ภหูลักถนิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ธรรมนูญ กสันุกา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อฐัภมูิ นิโสภา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. เอกพล จนัคามิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อนุสรณ์ นิลน้อยศรี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. สุภกัษร วลัิยชื่น บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อรรถวฒิุ ธรรมโชติ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ ทะนิต๊ะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ธนชิต วงศ์ปัญญา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ปรัชญา สิมฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วรีะศักด์ิ นางาม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ ลีหล้าน้อย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. จริะเดช สาโยธา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. กมัปนาท บุญเรือง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ธนายศ งามบ้านผือ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วฒิุชัย ค าบุดดา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ชาตรี อดุมมาลี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อรรถพงษ์ ภมูิดง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ปฐมพงษ์ แปงปางใส บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. รัฐศักด์ิ ใจยะสุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อารีย์ เมฆบริสุทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อฐัพล เสนดง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ พลรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ภาน้อย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.อ. สุริยนัต์ แสงวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สมจติ ไชยพนัโท บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. พนิิต สิงตา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วนัชัย ทัพซ้าย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. อนนท์ ตาละเต็ง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สังวาล พมิพค์ า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุรเชษฐ์ ไชยฮ้อย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ธงชัย นิคม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. อนนท์ ปะนัดเท บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ไพโรจน์ บูคะธรรม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สากล ชัยประทุม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นิพนธ์ ค าสุข บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ครรชิต ฤกษ์ใหญ่ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สมทรง แสนโหน่ง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ประทีป ยะโส บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สายนัต์ กลุค้อ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สมเพศ จรนาทอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สุริยนัต์ อนิทราวธุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ประดุง มาตวงัแสง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วทิยา ออ่นอนิทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สุพจน์ วรรณพฤกษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ประยงค์ องัคะปาน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ถาวร อยา่งสวย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ทอมมี่ จนัทร์สะอาด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เพง็ บัวแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เมฆนิทร์ สุวรรรณไตรย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วรนนท์ มาแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ไทยพานิช สกลุซ้ง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. เพทาย เกาแกกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุวทิย์ สุขบัติ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ประกาศ บุญชมภู บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ชาติกล้า โสมา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ประมวล ชนะพาล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ธงชัย ปักเขมายงั บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. มานิต ไพรวจิารณ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ทองชัย ศรีไทย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ไพโรจน์ วนัสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชัชวาล เยาวพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สายนต์ วงแสน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เดชา ไชยเลิศ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ประเสริฐ สุขยอด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ธรีะวฒัน์ ชาวดอน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ไพศาล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. พจิติร ศิริกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมบัติ ใจดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมรักษ์ เสโน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. พรีพงษ์ อารีย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. จนิดา โพธิ์จมุพล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. เรืองฤทธิ์ เพชรพลอย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุปัญญา สีโชติ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. สุพรรณ ภคูงคา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. ส าเร็จ ชัยล้ีนฟา้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. สุริยา ศรีพรม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ปรีชา อฐิจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ไพฑูรย์ ศรีคัดนาม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วารินทร์ อนิธจินัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ไสว เคนพรม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุพรม ประทุมรุ่ง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. เสถยีร ซ่ือตรง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ชัยยทุธ เชื้อกณะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สายนัต์ ชัยทา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นพรัตน์ รังวจิี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อดุลย์ ศรีชะตา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ภทัราวธุ ฝ่ายภเูขยีว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.อ. วรพงศ์ เกศกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. ชาติชาย ศรีเหล่า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. พกิลุ จกัรสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ลือชัย ง้ิวโสม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สมนึก บรรเทิงศักด์ิศิริ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. จติกร ชิปวติั บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. วฒันชัย ดลไสว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วฒิุชัย เสมอพทิักษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. เกริกฤทธิ์ ประทุมทอด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ธรีะพล หงษมนุษย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ธวชัชัย ปัตถาพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ฤทธริงค์ สมฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. โลม พลับแยม้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วนัพทิักษ์ ศรีรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. สัจจา ฟกันามนต์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ภทัรพงศ์ หาญใจ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วษิณุ ค าภาพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ดนัย มหาพรม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. สุรชัย ปินใจ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ณัฐพล พอใจ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อนันต์ เขยีวสะอาด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อนุศักด์ิ แกว้ปิลา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ณัฐกานต์ ปุกค า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ฉตัรชัย ทาสีด า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. พนิิจ กลีบรัง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สอนชัย วงัระหา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ธงชัย มหาราต บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สนอง แกน่จนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สุเทพ ตรงศิริ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ศิริชัย จนัทริมา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ศักด์ิธนภมูิ อระมาลี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สรรเพชญ์ เอยีดแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สุวนัย ศรีบานแจม่ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เขม็ทิศ ดวงผกา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. จนิดา โพธิ์สวา่ง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. นพเกา้ บุตรดา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. พยงุ เพญ็ประชุม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ท. สุภทัรพล บุตรพรม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ขจรศักด์ิ ศรีวลัิย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ประสาท รักมิตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อเุทน ผานาค บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สากล ปัจฉมิา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. เพิม่พนู ศรีวไิล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ทองพนัธ์ ออ่นไสย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ศิริเดช วรนารถ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. อนุศักด์ิ ปาขา้งฮุง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ภทัรพล สารจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. จรรยา รูปดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. มนตรี งามสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ประสาน บุญยิ่ง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ธรีะยทุธ บุบผาดา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. อโนทัย นามลือชัย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. บบรจง ศรีษากลุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. บุญเกดิ แสนราช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. ประวทิย์ รุ่งภาษา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ธนวฒัน์ ผิวข า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. จกัรพรรดิ ทาหนองค้า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ทองปอนด์ เรืองทิพย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ชาตรี ภาค าตา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. พบิูลย์ งามมัง่ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. บัญชา ค าชมภู บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. อรุณ กลยณี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. กณัหา การุญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ประสิทธิ์ จนัหาญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เอกพนัธ์ สิงหรี์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ภญิโญ ฉนัท์ประเดิม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สนิท ฤาแรง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. จรัณ โชติธนผล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมเกยีรติ รัตนกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุจนิต์ นิธสิรรพสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อคันี เหมะธลิุน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. พเิชษฐ์ พนัธโุคตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.อ. สังคม ศรีเลา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร..ต.ท. กระสัน สีพัว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. บัวพนัธ์ ช่วยค้ าชู บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สุริยา โพธิ์สวา่ง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ถนอม ลียะวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมคิด ทองโสม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ประทวน โคตพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. บุญธรรม บุญทอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เชิดศักด์ิ พทุธจง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นุกลู อาชา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วเิวส ระววิรรณ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ประทวน ตะดอน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. บันเทิง การร้อย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เรืองเดช ค าทะเนตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นพดล รันจตุรัส บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ทรัพยสิ์ทธิ์ มธรุส บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อดิศักด์ิ ควรเสนา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ขาตรี บุพศิริ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ไชยศรี ลาพมิพ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สุพล นัติพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. สถติ ทบภกัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. ไพจติร โพยนอก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. พรวชิัย ทองบ่อ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมบัติ เทพตาแสง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ดิษฐ์ มูลศรีนวล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ธงชัย บัวใหญ่รักษา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สามารถ มูลสาร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วญิญู หรัิญไกรลาศ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. อนุกลู กาเผือก บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วรีะศักด์ิ นาทองลาย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ณัฐศ์ธนันท์ โกษาแสง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วทิิตย์ ภลูะคร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์ ปิยะพพิฒัน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ประมอญ ศรีหาตา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สมคิด กลางวาปี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เสกสรร นันทราช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. หาญ อนุสนธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. จทัราช กรุณาน า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. นัส ศรีหาพล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ศุภวฒัน์ ดวงปากดี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ราชรถ สมร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วนิัย ศรีหะไตรย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. จกัรกริช รอดสวา่ง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. เทอดศักด์ิ แสนสุข บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ร่มไทร นาสมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ อปุการ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ทวศัีกด์ิ เทพบุตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. กริชเพชร ธนะสีลังกรู บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. เทอดศักด์ิ แสนสุข บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ มีขนุทด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สมชิต ตู้ธรีะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ตาล เอกพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมพร จนัทร์สามารถ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. โกวทิ คูณมา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ไพรัตน์ อุ่นโสภณ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วสิิทธิ ชอบเสียง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมหวงั สมกยีรติยศ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. มานิตย์ โพธิ์วเิศษ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วรวทิย์ วงษาสน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. พนัธศั์กด์ิ มุมบุญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ทินรัตน์ ภญิโญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. อนุชิต เหมืองทอง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วาตพนัธ์ พรมลาย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. คงศักด์ิ ผ่านจงัหาร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ณภทัร เต่าจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. พรีะพล ตรีกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. เดชา ภธูาตุเพชร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อสิระพงศ์ สุวรรณไตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. เกษมสันต์ ธรัิงกะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. พรีะพล ตรีกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. เดชา ภธูาตุเพชร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อสิระพงศ์ สุวรรณไตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. เกษมสันต์ ธรัิงกะ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อภชิัย ศรีเจริญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. สิทิธกร ปาเส บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อนุวรรตน์ อธปิัตยกลุ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ณัฐพล ปฏทิานาโต บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ธนกฤษณ์ โพธิ์งาม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. การุณ สนธภิกัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ปฏญิญา อนันตภกัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ปิติภทัร ศรีสังขรั์ตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ ศรีนวล บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ บุญพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วชัระพล คงคารักษ์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. กนัต์ เตรียมตัว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วรีะพนัธ์ บุตรรโยธี บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
พ.ต.อ. สิปปนันท์ สรณ์คุณแกว้ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. องอาจวธุ สารค า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ พลเรียงโพน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต.หญิงนุชรินทร์สาทีนุชรินทร์ สาที บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต.หญิง สุวรรณษา ไชยพนัโท บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. แสนพล ศร๊ภธูร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. บุญเล่ือน วฒิุสาร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. สอนใจ เขยีวสด บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. อรุณ สร้อยค า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ต. สมชาย มุทธเสน บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ณัศฐธนันท์ โกษาแสง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. วรีะศักด์ิ นาทองลาย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ธรณ์ธนัย์ สุวรรณชะลา บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สาคร ธรรมปัทม์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. คเชนทร์ ผลจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต.หญิง สุภาวดี ภูท่อง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ท.หญิง จนิตนา สาที บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต.หญิง ไพรัช ริยะบุตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ตอ. พฒันพงษ์ อทุาทิพย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เด่นไชย จะโนรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ศิวนัส บอนค า บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. วศีรุต แสนยศ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ มุงคุณค าชาว บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. อนิรุจน์ ศรีไวทย์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. อภชิา ศิริเนตร์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. เกยีรตินิยม โพธิ์พุม่ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต.หญิง ดารินทร์ อนิทิแสง บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ส.ต.ต. ไพรัช ริยะบุตร บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. อดิพงษ์ พรมเอี่ยม บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. นิรมน ตงบุญชัย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. สมหวงั สมเกยีรติยศ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. ประยงค์ยทุธ พนัธงั บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. นรงค์ ปลัดศรีช่วย บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. มานะ วงัมะฤค บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
จ.ส.ต. ภริมย์ สาดแล่น บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. พนัศักด์ิ มุมบุญ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ชัยณรงค์ จลุละนันทน์ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ด.ต. ยมบุตร ค าเพง็ บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
ร.ต.ท. วเิชษฐ์ ไชยนิช บก.ตชด.ภาค ๒ กก.ตชด.๒๓
พ.ต.อ. สมบัติ บุญโสภา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
พ.ต.ท. กลุทภทั อทุธเิสน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
พ.ต.ท. ปฐมพงศ์ นกอยู่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เหรียญ มุยน้อย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุรศักด์ิ ปรีจ ารัส บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. กติติกร ประวนัทา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธนภณ บุญประคม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ประจวบ วนัทะไชย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. คมกฤษณ์ ฦาชา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ปัญญา พรหมพลจร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. เด่นศักด์ิ หงษ์สิงห์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
พ.ต.ท. ชาญชัย ผลเจริญ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เฮ้ียว พลสักขวา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ภคัวฒัน์ ชัยอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ส าเร็จ นามปราศัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ยทุธชาติ ค าชาลี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อภชิาต ทิพยแ์สง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อดุลย์ ติหะปัญโญ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ศิริพงษ์ มัง่สุข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. บดินทร์ นิวฒัน์รังสันต์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชราวฒิุ โสมชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ฤทธชิัย สังสนัน่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สกลุวฒัน์ สังขะวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วชิิต ท้าวจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ถวลัย์ ภลู าสัตย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อคัรพนธ์ ขนัติยู บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. นิรุตน์ ปักเคทาติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ชินโชติ ใจคง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมสมัคร บ ารุงสักขา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สุวทิย์ พรหมมี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สืบชัย ท้วมล้ี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต.หญิง วารินทร์ วงษ์โสภา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. สุปัน ตากดุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ประวติร สุวรรณสาร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธนเดชา สัจจทองดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เลิศชาย กาบบัวลอย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สนัน่ ไชยโสดา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สวา่ง บ ารุงภกัดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. อดิศร เปกาลี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เฉลียว ไชยเสนา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต.หญิง นันทนา คีรีเกริกกอ้ง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อภชิาต พลประถม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ดารากร กศุล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วพิฒัน์ มาตยว์เิศษ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ.หญิง ฉตัระวรรณ ค าจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ศักด์ิชัย วรรณทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. ธร์ีธวชั ชาดาเม็ก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ชูศักด์ิ ชัยบุตรสมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อ านวย จปุะมัตตัง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ประมวล ม่วงประกาย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เจริญ ด้านวงัขวา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สุพกัต์ รณเรืองฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุบิน แกว้สีบุตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. คมสันต์ รุ่งศรีรัตน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. มานพ วงษาหาร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชาติชาย จนีะกาญจน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เสรี พรมเลิศ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ อู่พทิักษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.อ. ทันยา ชุมฝาง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. มานิจ สนิทชน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สรรค์ชัย โสดา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ธงชัย ปรุงนา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สุพจน์ ขาวขนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ทินกร มูลตรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สรวยี์ สุกามินทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เกรียงไกร สนิทท้าว บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. บวร ศรีผาวงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เคน สีนอเน็ตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สมหวงั พรมมะลิหอม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ ครองสุข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. มานพ สุนประสพ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ศุภชัย วชัโรสินธุ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ประยรู แสงนา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เสนีย์ แสนสมบัติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ธวชัชัย นาคประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อรุณ แต่งต้ังล า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ประทุมขนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ชม ทาศรีสุข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สุบิน พาดกลาง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วรภาส อนุตรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วรียทุธ ค าสีลา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ขจร แลตรง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. นิพนธ์ ดีไร่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ประเสริฐ สัตตะโส บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ปรีชา สมน้อย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. มานพ ปัญญาใส บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. นิทัศน์ เจริญสุข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุทธนิันท์ แพงมา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อทัธานุ คุ้มหมู่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อดิศร อวนออ่น บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ พมิพา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ก าแหง กรรณลา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วรีะศานต์ ฝ่ายไธสงค์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วสุิทธวิฒัน์ หาญเสนา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สหภาพ จนัทร์เพง็ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. ปรมัตถ์ นันทวงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
พ.ต.ต. พทิักษ์ พรหมโคตรวงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.อ. เทอดศักด์ิ โคตรศรีวงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. คมคน มหาเสนา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. กติติพงษ์ ศรีสุนะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. กลุชาติ แกน่พนัธุ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ไพชยนต์ อวนออ่น บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมจติร ขุ่ยร้านหญ้า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ วงษ์พฒัน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ธรีะ พลโยธี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สุดใจ ธรรมแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วจิติร ชนะสะแบง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. เทอดศักด์ิ พลพทุธา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. หนูจนัทร์ โนราช บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมยศ จนัทร์พฒุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชาติชาย เกษศิริโยธนิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สามารถ ศิริทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. นเรนทร กอนคอน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. นีระภยั พนิิจมนตรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อธวิฒัน์ ปานา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. วฒิุชัย สุทธโิส บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
พ.ต.ท. ศรีประดิษฐ์ ก าไรทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมพงษ์ พบวนัดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. บัญชา อนิธริส บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท.หญิง นภานีย์ พชิัยแพทย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท.หญิง สีนวล ค าไสล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท.หญิง โสรยา เนตรแสงศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วฒันะ วงษ์จมู บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อภชิาติ ปากเมย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. มีศิล วงศ์ศิริ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เทพพทิักษ์ แกว้หานาม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สุนันท์ ต้นกนัยา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ส าราญ แคนตะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อเุทน ปัสสาวะสังข์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. สัญญา มหาชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. อดิศักด์ิ ทองภู บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
พ.ต.ท. ธานี ภตีูกา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สุวทิย์ ฆารดา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ทวี เพชรสังคูณ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. อภชิาติ แลศิลา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สหสั ช านาญ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อเุทือง แสนใจวฒิุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต.หญิง ปรียานันท์ ศรีชื่น บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชัยวฒัน์ ชมภธูมิา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. นิกร ณรงค์ศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วธุ สนทาธร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ปราโมทย์ ค ายงค์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. สุริยนัต์ แซงโคตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุวทิย์ สุขใจ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สงคราม ศรีคต บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ประมวล นวะศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
พ.ต.ท.หญิง พชัรา ฦาชา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. โรมรัน อญัญโพธิ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สุชีพ ออ่นตาแสง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท.หญิง พชัริดา วงศ์พล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท.หญิง อมุาพร ธรรมสมบัติ (วลัิยศักด์ิ) บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อภชิาติ ฦาชา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมหมาย พมิณวนั บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ทองทิตย์ ศรีวเิศษ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. คัมภร์ี บุตรจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุวทิย์ บัวศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต.หญิง จริาพร อคัรพงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต.หญิง รัตนา เชื้อบุญมี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. สราวธุ น้อยเรือง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พจิติ ภศัูกด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.อ. ลืออ านาจ นรสาร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.อ. สมบัติ สิตวงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วโิรจน์ พลุสวสัด์ิรัตนพงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชัยวนั บุญเกื้อ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. นิติเทพ สุริยะศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุชาติ ใจตาง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ประสิทธิ์ ทองยศ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ประยรูศักด์ิ เลิศล้ า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ไพทูล ขวามาตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ไพฑูรย์ วรศาลศิริ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ อนิทร์จมู บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.อ. ถาวร ช่างไชย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ศุภชัย ศรีทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. บุญไพ แกว้ก่ า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ไพบูลย์ ระดาเขต บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. จ าลอง สุยอย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ประจนัทร์ ช านาญกลุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ทอพ เคนพรม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สุรชาติ ผาริโน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุรพล เจริญบุญภากร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. สุเมธ ผลไม้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สุวฒัน์ วอหล้า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมพงษ์ วมิุขติบุตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สัญญา เวยีงสีมา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พทิักษ์ แสงแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ประภาส อนิมะโรง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ทรงทรัพย์ สุริยา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. บุญส่ง ทาลาด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมยศ จตินวล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ปรีชา จอมค าสิงห์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ชาติชาย เหลาหอม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมบูรณ์ มีถม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พะเยาว์ บุญเกดิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ศุภยศ สุนนท์ชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. วมิล มุขยวงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมหมาย กาญบุตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อทุิศ พนัธผ์ล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ณรงศักด์ิ สุระชน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ เทีย่งธรรม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ชาญชัย เสมอสาย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุขี แจกกระโทก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. จกัรพนัธ์ เชียงรัมย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ภานุเมธ จาระนัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมยศ ภดิูนดง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต.หญิง บุญเรือง นุม่โต บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต.หญิง พรรณี อปุระ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุนิตย์ โคตรนรินทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. นิโรจน์ โยธี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พทิักษ์พงศ์ พรมเมืองขวา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุรการ แฝงศรีพล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ประนิตย์ จ าปามูล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ทวชีัย ยวุโยธนิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อบุล บุตตะโชติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เอกภพ ถาวกิลุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. นิวตัร ศรีใจ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ประกฤต อนันทวรรณ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชัยยศ ป้อสกลุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. ทรงศักด์ิ สอนเสนา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. บัญชา ศิลปพฒันทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. วราโชติ หสัโก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. พนูสิน กนัหาชิน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. คมศิลป์ พรหมรักษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พชร วมิุขติบุตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วชิัย สร้อยเสนา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. พงศทร สอนสุภาพ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สมบุญ บัวระภา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. มีชัย พรมชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ทวี อคัรเนตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วสันต์ จาริชานนท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ประยรู ศรีพนัธบุตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ไพรวลัย์ พรหมศร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. มานพ อนัทะปัญญา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุบิน ไกยสิงห์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธรีเกยีรติ ศตสังวตัสร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พชิิต ไชยโสดา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. โอกาส ศรีจนัทร์เวยีง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
พ.ต.ท. โอฬาร ค าผุย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.อ. วฒิุนนท์ พทุธสิงห์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.อ. สุชาติ บุญหาญ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท.หญิง อสมาภรณ์ เกตุชุม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท.หญิง ณัฐกานต์ สุขเนตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ บ ารุงกลุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ธรีวฒิุ แกล้วทนง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ธธีชั คชเถื่อน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. จริวฒัน์ พลทะศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. พรีพงษ์ พลซา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วทิยา สุรชนม์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมจติร สงค์ค าจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ประหยดั บัวผัน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมบัติ ฝอยทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมชาย บุญมาลา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ประคอง นารถศรีทา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ เคนาอปุระ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ลือชัย อุ่นแสง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธรีภทัร สิทธสิาร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุชาติ ธงชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. บัวผัน ฝ่ายสงฆ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ เขม็เวยีง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. บวร ค าสุพรม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วชิระ พรมมา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ณัฐพรชัย ไชยธรรม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เทอด  เขม็เวยีง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. สุริยา ฤทธิ์นายม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. คฑาวธุ แสนวา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ไพบูลย์ โยคะวฒัน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. เอ อาศัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. จนิดา วชิาธรรม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. รังสรรค์ สิทธวิงษา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. อนันต์ จนัทร์สีนวล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ชัยยนัต์ ขมิน้ขาว บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ โสวนั บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมภาร หว้ยจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ปรีชา เนือ่งทะบาล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. กติติ สอนนวล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมนึก สุทธสิอน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ประนอม วเิท่ห์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ศานต์ ดอกไม้งาม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วไิล พฒุธรรม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ถวลิ ประนันโต บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ชาญชัย จตุัรงค์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. จอม พรมลา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธนดล ปัญญาทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พทิักษ์ ผาจวง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. นพดล สิทธวิงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ยทุธพร ศรีวรรณะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. กฤษฎา โคตรบุตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุรพล บรรเทา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ไสว จ าปาบุรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมศักด์ิ แกว้โนนตุ่น บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชาญณรงค์ ธมิินกลุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ศิริศักด์ิ พทิักษ์ชน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. จ าเริญ แนวโอโล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. แสงเพชร พรหมวงษ์ซ้าย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ปราโมทย์ ค าพทุธา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ท.หญิง อจัจมิาพร แกว้สวา่ง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เทพพทิักษ์ ศรีสด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต.หญิง ราณี ทิพยโ์ชติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ท. กรณ์ทิพย์ ทิพอาสน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ศักด์ิชาย บัวถนอม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ ยาคง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ท. เทิดพงษ์ พมิยะมาตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. อริยธ์ชั ราชลี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อสิระนันท์ สุพนัดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. กติติสัณห์ เกษสีมาปภสัร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ชินกร สมบูรณ์ทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. นัฐพงษ์ชัย พรมดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. วทิยากรณ์ เตชะนอก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ท.หญิง ผการัตน์ ภาหวนั บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต.หญิง แสงเดือน แกว้ชูฟอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต.หญิง ฉมามาศ อนิธริาช บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต.หญิง ประกายพร ผุยรัตน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต.หญิง กฤตษุฎา สภาพ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุรชัย พดัสร้อย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ไฉน พดูขนุทศ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ท. ณรงค์ชัย ศรีภธูร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. วทิย์ อนิปลัด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ธวชัชัย สิงหร์าชา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต.หญิง ชลธชิา มาตช่วง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต.หญิง นาถยา สิงหพ์นัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต.หญิง รัชดา บุญจวง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต.หญิง สิริพร นามวงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
พ.ต.ท. ชิตยาวฒัน์ ชุมแวงวาปี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.อ. สุรพร บุญสอาด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. บรรหาร ค าคูบอน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. พงษ์อนันต์ โสชู บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ไตรภพ สิงหบ์ุราณ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เพลิน ถิ่นโคกสูง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ศตวรรษ นามพสัิย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. บุญโฮม ไชยดา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุเมธ รัตนวจิติร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ทวศัีกด์ิ บุตตะวงั บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อนุชิต ตาสวา่ง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. จรัญ พลเสนา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วสิิษฐ์ โยธาฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วชิัย เหง้าพรหมมินทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. พรีะ ชนะมาร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. นันทวฒัน์ เทศนา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. กมล บุตรวชิัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เสนีย์ พมิพจ์ าปา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พงษ์อนันต์ เหลาภา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อเุทน สุจริต บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. มนูญ แกน่ท้าว บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อนันต์ โพธิ์กระจา่ง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. แดนชัย รัสสวนจติร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมสิน อนิตะนัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วศิรุต ขวาโยธา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. รังสรรค์ เกตุนาค บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ชัชวาลย์ กนัหาลา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เทพบัญญัติ ดอกเต็งกลาง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ชัยศักด์ิ สิงหห์าพาล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อรรคพล เหง้าเทวาพทิักษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ส าราญ บุตรตา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พศิาล แฝงสีพล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เทียม ชามนตรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ไพบูลย์ ค ารังษี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ศศิษฐ์ ค้าขาย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. บุญธรรม สิทธทิองหลาง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมัย นาถาดทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วชัระ ดวงแสงจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธรีะพล พลิา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุระชัย สุนนท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สุรพล พลสิมมา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วชิัย คงบรรดาศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เสกสิทธิ์ วงศ์ศรีรักษา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ จลุอกัษร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุรชัย นรินทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สุนันท์ วนัธงไชย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. บรรเทา ไวยกรรณ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เสถยีร กองเกดิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมหวงั พรมมะลิหอม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อภศัิกด์ิ ไชยนา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วริะ ชูรัตน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. นพดล แพงไธสง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมชาย ศรีชาลี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมร ขนัติกรม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ชาญชัย วรรณพงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. มีชัย กติติศัพท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. บุญจนัทร์ อนันตภกัด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ประยรู หล้าก่ า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.อ. รามสูรย์ บุญขา่ย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ฉลอง เกล้ียงกล่ิน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. พนูผล บุญไชยศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สุดใจ ผดาเวช บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เทียมศิลป์ สาระพมิล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. พนิิจ วงษ์วรรณ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ แกว้สูงเนิน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สังวาล วงษ์หาบุตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. มนัส ยนิเสียง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ไพรัตน์ ทองพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สันติภาพ พลบุตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อวยพร พลูเพิม่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. นิมิต วงศ์พงศ์ค า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ค าพนัธ์ ภสัูงข์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ฉตัรชัย ค าวงษา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. พฤฒพงศ์ สมทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. สุภคัสร ป้องทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ยติุศักด์ิ สโมสร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. อกุฤษฎ์ เซ่งเขม็ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. เทียนชัย โพธวิาท บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. เฉลิม เพชรบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. คชพล พลิาวนั บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. วรีพล มูลกนั บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. พชัระ ก าเหนิดเพชร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ประภสัร์ สรรเกยีรติกลุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. เฉลิมเกยีรติ เขื่อนศิริ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. อชัมี หมัดอะดัม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สมพงษ์ ภยูางตูม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมหวงั ศรีหาโคตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ภมูิพฒัน์ บุญมา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วสันต์ วลัลา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สนทยา บัวถนอม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ไพโรจน์ โพธิ์ขี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมศักด์ิ ฟองสมุทร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. โชคสัน ผลจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เฉลียว การินทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ทองพนู กองนาแซง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. วทิยา บรรเทา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ ศรีสงคราม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. วรีะพงษ์ จนัทะวงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. วรีะ โชติกวี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ทองอนิทร์ น้อยเนาลา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. อบุล นุสนธิ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. พนม มาตรา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. จ ารูญ สนัน่เมือง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. พลูศิลป์ คุ้มตะบุตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. บุญทอม อทุกโยธะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ปรีชา พนัหล้า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. บัณฑิต อปุเสน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. จรีะศักด์ิ ศรีโสดา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชุมพล ชายสา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วชัรธร ด้วงค า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. กศุล พทุธาอามาตย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธวชัชัย บรรณาลัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. เสง่ียม ฉตัรแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. วรรณิกรณ์ แสงหาร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมาน คามจงัหาร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. วรันต์พงษ์ ฟองมูล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. พภิพ กลุสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ชาญยทุธ จนัทร์เหนือ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. จลุดิษฐ์ สีหนาท บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. อภนิันท์ พลดงนอก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. เจษฎา มาตยว์เิศษ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ฐิติพนธ์ พลายละหาร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. สุริยา โพธิ์ศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. บุญผัน อนัสนธิ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. พงศกร ไชยพร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. วทิวสั แกว้ประภา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. วชิิต นันทพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ สอนกอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุกนั พนัธะศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ฉลอง สังวรรณา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. เชาว์ จนัทะแจม่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ปรีชา ประชาชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ทวี ชอบงาม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. มติชน ชินะพา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. สุชาติ สุขกลุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ค ารณ วอนอก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สิงหนาท อตัภมูิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ทองค า จ าปาเทศ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. มาตรา ศรีทะนีทอก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ส าราญ เยน็จอหอ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วรัิช โคตรประทุม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ทววีฒัน์ ภคูงคา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วรีะ จา้ยสอนนา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สุริยนัต์ ทุงจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. สุรเชษฐ์ ไกรศรีวฒันะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. สุพพติั นันทชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สกล สิงหลี์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ศิริพงษ์ บ ารุงเกาะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. ณัฐนนท์ หงษ์แพงจติร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. ศรีเกษม สายเนตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วสันต์ ลิพา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ แต้ประโคน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. จ านงค์ พรมมาโอน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พเิชษฐ์ พลูเพิม่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุรศักด์ิ เพง็พา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. พสิมัย จลุปาน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เสนธ์ ดาจง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ณัฐวฒัน์ ทองที บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. สมพงษ์ ดอนเตาเหล็ก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. เจตนิพทัธ์ อ ามาตย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เสกสรร เทียนปรุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ศราวธุ นัทธี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ภวูนาท เพชรศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ทองพนู ไชยจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ศรีทัศน์ หงษา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ประจกัษ์ ยอดสะอึ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. ประชา ค าทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. วงศ์ สุบิน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธนะเศรษฐ แสงสะเดาะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. จ านงค์ กลางเมืองขวา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ปวณีพล อนิทร์กรุงเกา่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ลือชัย ปินะถา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. เบญจพล ดวงพทุธา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. อลงกรณ์ หงโสดา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ศุภชัย ประทุมอรุณ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. อธบิดี คุณพระ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. พษิณุ รูปิยะเวชน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ศาตรา หนูกลาง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. พฒันกติ โสดา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. มานพ อารมณ์สวะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ทนนชัย วฒันะโกศล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สอง ไชยวี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วรีะชัย ศรีเขม้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. นิรุท ศิลาสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
พ.ต.ท. บุญเลิศ วเิศษชาติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.อ. ณัฐวฒิุ ใจสุข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ไพรัช โคตะวงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. จนัที เหล็กด า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วรเชษฐ์ มาตรา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สุดใจ นามัง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วรัิตน์ วเิศษสุนทร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมร นาราษฎร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วชิาพลู โนนเดช บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. มานพ เสง่ียมศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. บุญถิ่น ชอบค้า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมบูรณ์ แกว้มณี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ทักษิณ ภาษาเวทย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. นคร เสวตวงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. นิวฒัน์ ค าปิน่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. นิยม พรหมจรรย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ภาณุสิษฐ์ ขนัติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สุพจน์ ร้อยลา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. องอาจ อนัตะยา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สุบิน ค าพนิันท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. โกศล ปัตถาพงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อนันต์ ศรีสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ชูศักด์ิ ฤาชัยราม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เผด็จ สวนไธสง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อเนก ชูชมกล่ิน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สังวาลย์ สร้อยนาคพงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เสรี วาระสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. บัญชา บุญรอด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ส าราญ สิงขรเขยีว บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. รักพงษ์ พนัธน์ิล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ภาณุภณ ตังคะวชัระ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สายเสน่ห์ คงอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อมัพร หาบุญมี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ศุภกจิอนันต์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สุรัตน์ วอศิริ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ศุภวชิญ์ ภกัดีรักษา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ฟืน้ เงินลาด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ทวทีรัพย์ มัง่มูล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สมทรง เหล่าเนตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ทุมชะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. เรืองศักด์ิ ผาเจริญ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. จริะศักด์ิ ค าสวา่ง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ พนัธล์ าภกัด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เรืองเดช ขนัเขตต์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ดีศักด์ิ ศรีจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ปัญญา นิตุธร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วชิิต โพธิ์กนั บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ชนูนันท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เสาร์ ค าภู บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. บุญมี ชนะชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ประเสริฐ บุญรวม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อศัวนิ โพธิ์หล้า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ตรีเทพ พงษายอยค า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ววิฒัน์ บุญยนื บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ศิริชัย บุญภมูิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. นิวฒัน์ เทนอสิระ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. นิรันดร์ สิมสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมบัติ พดัพรม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สันติ สุขรมย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ธรีะกลุ ศรีกอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ธนัตถ์ พมิพะนิตย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ลิขติ ศิริสาขา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. โอภาค พรหมชัยนันท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุริยา เอาหานัด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธวชัชัย เล้ียวสกลุน าชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พรมรินทร์ แกว้ประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมาน ทรัพยพ์งษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วทิูล ชัยเมืองพล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. วฒันชัย ช านาญดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. จริเมธ อายยุนื บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ธรีนนท์ นามอตุวงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ประเสริฐศักด์ิ มะรังศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. อนุพงษ์ เจริญภมูิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. วรีะชาติ ทิพยโ์ชติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. สิทธโิชค ยิ้มขลิบ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. เบิร์ด ศรีวบิูลย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. อาณาจกัร ศิริศิลป์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. สิริวฒัน์ โพธิ์จนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ เหมือนแสงศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เกรียงไกร พาจนัดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชัยยทุธ บุญดอนยาง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. กติติศักด์ิ รุมสันเทียะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุดตา พรพานิช บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เพชรรุ่ง อุ่นแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ปกรณ์ จนัทวงษ์ศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สรวศิ อนิทะชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เวช พนูไธสง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุทธชิัย แพงค าอว้น บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ไพฑูรย์ ชูคันหอม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ยทุธพงษ์ ไชยมงคล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. เชิดชัย ไชยราช บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. ฉลาด โภคาพานิชย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. สุรพงษ์ ลุนหล้า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. สุดเขต พลศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. นพดล เพง็ทัพ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ขจรฤทธิ์ บัวแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พมิพเ์หมือน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ปวรุตม์ ขนัธมัง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ พทัธธ์รีากลุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. เจษฎา ไชยวรรณ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ภทัรพล บัวชุม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. สุขพงษ์ จริะสุข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ชลธี ปล้ืมสุข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. สุรเดช อนิทนุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พฒัน์พงษ์ ก าจร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ค าเนา เทียกเพยี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. รังสรรค์ ปัถภี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. บุญเล้ียง จกัราช บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธรีภทัร ค านึก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พนม พชรพลอยไพลิน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พงศกานต์ อณุารัตน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วโิรจน์ บุญจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ประจกัร โคตรชมภู บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ประยนต์ชัย สุภาพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุริยา บัวลาด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมมาศ พลโยธา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. ชิต ศีลาโสภานนท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. ทวศัีกด์ิ ศรีลาวงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. พทิักษ์พงษ์ ภวูงศ์ไกร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ชลาวฒิุ กาทองทุง่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. พเิชษฐ์ หลวงเทพ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. พรีะเชษฐ์ สุทธชิาติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ภาณุวฒัน์ โตเร็ว บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ธนากร มุทขอนแกน่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. พเินตร อาบูวะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. รุจธร ดานนธสิรณ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ ทองสม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชาติชาย ชนาราษฎร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ศุภชัย เพง็เกง่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. นักรบ ภเูมฆ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ภษูิต วบิูลย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. นาย โฮซิน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชินกร ศรีแนน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. กนัตพงศ์ วงษ์ตาแสง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. วรนัญ วรวงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. รุ่งสุริยา สีนาทนาวา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ธวชัชัย สุกสด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. อานนท์ หมัดอะด้ า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. รุ่งโรจน์ อรนิล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. อารีดัน หมาดมานัง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. นรินทร์ สุริยะวงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ธรีะวฒัน์ มูลเพยี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วรัิช สุเพญ็ศิลป์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมมิตร สีมีงาม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชูชาติ จนัทา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ศราวธุ เนาวแ์สง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เทอดศักด์ิ ลดาวลัย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ศักดา พทิักษ์เชื้อ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. อทุัย ไสโสภณ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. ประชา วจันามัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. กติติพล คนมาก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ภาสุ ฉนัท์ภญิโญภาพ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. อรรถชานนท์ สิกขา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. จตุภมูิ ภมุรินทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. นพรัตน์ อสิระบุตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ วงศ์สวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. พชิญ ปัญญาสี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. มานะศักด์ิ อิ่มยิ้ม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อรรถสิทธิ์ แลบัว บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. สุเมธ วนัโส บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สัจจา ราชกจิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. อภชิาติ สมทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เลิศศักด์ิ ชาตานันท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
พ.ต.ท. ธรีศักด์ิ โพธิ์ศรีมา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมพงษ์ ชนะวงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ชัยอนันต์ ม่วงเพชร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ชาญชีพ สมก าพี้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. อดิศักด์ิ โพธิ์กลาง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อทุัย เชื้อเวยีง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ถวลิ ทีดินด า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ผล พมิพส์วสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. อาทิตย์ พนัธน์้อย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. แหลมทอง ชูเกยีรติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สุพฒัน์ อดุชาชน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. วเิศษณ์ ดวงมาลย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ประหยดั จนัทนา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. อทุัย เลิกนอก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ประสาร สีหา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. พชิิต เมืองซอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. พจิติร ผินสูงเนิน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สมชาย อว้นอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. วรีะพงษ์ แกว้มาตย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สวสัด์ิ มณีเลิศ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ หยยุที บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ขจร สุวรรณธรรมมา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุรศักด์ิ เพยีขะป้อง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ทรงกต ฟองที บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สุภี พลซา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ประสาท เขยีวหนู บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สุพล ตัวงาม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. วนัชัย ประทุมโม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. นิกร สีดา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สลับ ศรพรหม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สรรค์ชัย โสดา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อ ารุง นนที บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เดช พมิพสุ์ด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ภควฒัน์ รัตนพลูทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ส ารอง ถาวะโร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. คุ้ม แกว้เรือง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. เชนณวฒัน์ ด้วงเทพ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธวชัชัย สุนทร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. คมสันต์ สุวรรณ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สุพจน์ วชิาชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. ชารี ยอดยิ่งยง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. กติติพงษ์ แบขนุทด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. บุญเลิศ พลเยี่ยม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. จกัรภพ โสโท บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. พนัธศั์กด์ิ จนัทะบุตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. คมสัน ไหลหาโคตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. จมุพล นันทะปัตย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สมดี อปุสีดา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชาติชาย ค าทองทิพย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ทองมาก ตู้ค าภา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เอกธวชั ดวงชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. สมนึก ไพทาง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ศรีทัด เกษเกษร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. อสิระไทย ทองไทย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. พฒุ ภาจ ารงค์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. โกญจนาจ พทุธวอร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อมรฤทธิ์ นาโสม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. จ ารัส เขาลาด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมพร นาสอา้น บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ค าเอื้อน บริวนั บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. พรีะพงษ์ สุขทองสา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. พนงค์ บุญเทพ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชัยเฉลิม แพงพุม่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ปิยวทิย์ คุรุวาสี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ประดิษฐ์ ภมูิภาค บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. สราวธุ สุริยะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. สมัคร ดวงจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. สิทธชิาติ ไชยเหล้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ศุภฤกษ์ อยิะสาม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ภานุชิต เวยีงทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. เกยีรติพฒัน์ สุวรรณขดัศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. วารินทร์ ท้าวพาระดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. เจนวทิย์ พรมชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ฐปนพฒัน์ นาคทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. โกวทิย์ แกว้แขม้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. วฒันากรณ์ ค าจติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุราษ วนัหากจิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. อร่าม อาษาศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ปฏมิา แสนประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ยอดชาย เยี่ยมยอด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมหมาย สุพรมอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ศุภกฤษ์ สายจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วชิาญ เทียมทัน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อรุณรัตน์ แน่นอดุร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.อ. พทิักษ์ ประเสริฐลาภ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วยั พลลม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วงศ์ศิลป์ พรหมศิลป์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ประสาน ใจดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ประสาน นิยมถิ่น บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เอกวฒิุ พทุธแสน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. มานะ บ าขนุทด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สงกรานต์ วจิติรจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. เฉลิมพล ธมิาศ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. เสง่ียม แกว้พลิา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. ปิยะ ขรรค์ชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. โกวทิย์ แกว้แสนทิพย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วรัิตร์ นวลจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. กฤตวทิย์ อนิไข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ไพรัช นิตยโรจน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ส าเนียง บาลชน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ประสิทธิ์ ขนัแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อรุณ ยางค า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ปทักขนิัง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. พนัธศั์กด์ิ ดวงตานนท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สายณัห์ วลัยวงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. เจริญ เกษขนุทศ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ทศภมูิ จนัทร์เจริญ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. วเิชียร จอมค าศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ส าราญ พมิที บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. วฑูิรย์ คุณอดุม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. บุญยงั พลบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมศักด์ิ เหมเงิน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ทวนทอง มนตรีศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ฉลอง สุนเจมิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. บุญมี โพนทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. นิรุตย์ สุริยะ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. มานะ เหล่าคะเน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. นพดล มะโนวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เยี่ยม ค าต้ือ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมภพ พระแท่น บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. นราวชิญ์ แกว้ยม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธงไชย แน่นอดุร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธงชัย ค ามูล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธรีะชัย บริพนั บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. คณิต ปรีดีวงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เวที กาบค า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อดิศักด์ิ บุตรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ทนง นิวฒัน์รังสันต์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ถนอม ภตูานนท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ไชยรัตน์ ชัยพลิา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. รุ่งศักด์ิ ปรินแคน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชาญชัย วนันา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. วรีะศักด์ิ ทองจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุรศักด์ิ วรรณสาร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. พงษ์พพิฒัน์ ศรีวลิาศ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. เกษ อนิทร์มา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สอพนิยา พงษ์พมิาย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. อาคม ขวญัคุ้ม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชาติชาย ผันอากาศ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อดิศักด์ิ จนัทิหล้า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ประครอง บงแกว้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ครรชิต สัจวาท บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ท.หญิง กญัชพร เหม็บุรุษ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ท.หญิง ค าหล้า เนตรแสงศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สุครีพ โพธิ์ชัย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. นพดล ศรีวงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พฒัน์ศักด์ิ ค าภกัดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. ธวารัด แสนมะเพง็ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ.หญิง มิง่ขวญั โสภารัตน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เวยีงชัย มีค าแสน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. อานนท์ บุญยก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท.หญิง ปุญชรัสมิ์ ศิริสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เทอดศักด์ิ ฦาชา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ประครอง นารถศรีทา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุเทพ ควรค าคง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. น าชัย อนิทร์ดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ณรงค์ เจริญศิลป์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุริยา เพชรเสถยีร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ประมวล หมูโ่สภณิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. นิวาท อนิธริส บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมาน ทองโม้ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. นเรศศักด์ิ ปักกนุนัน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. วทิยา ศรีมาลี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สันติ โสภาพ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. เผ่า ลาภากจิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. โกจนารถ ชาวยามกา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
พ.ต.ท. อนุรักษ์ เสนามาตย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สายตา จนัทร์หงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุริยา คลังช านาญ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ชัยพล สารัตน์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สุริยนัต์ ฤทธิ์มหา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. คมพเิชษฐ์ แสนดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ปิยะ ยนืยั่ง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. บุญหนัก ขนัอาษา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. เด่น สุราช บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. มานะ อาษาไชย บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. พรศิลป์ งามยิ่ง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. จติรเทพ สุวรรณเทพ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมพงศ์ ขนุชุม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. บุญธรรม ทองสิงห์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ภญิโญ ธรรมสีหา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ประเทือง ศรีคะเณย์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุพฒัน์ ควรค า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ รักษ์สุข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อบุล บุญตานุสิทธิ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. จรีศักด์ิ ค าวะเนตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. พพิฒัน์ พาดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ศราวธุ ดีแป้น บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ณรงพล พงษะพงั บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. กงัวาลชัย สุดสาว บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ทิวากร ข ารอด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. เปรมศักด์ิ สีออ่น บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. มงคล จนัทะคัต บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สงกรานต์ พวกพระลับ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. สมพงษ์ พาขนุทด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พรภริมย์ นามกนัยา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พรชัย ศรีค ามี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. มงคล ค าสะใบ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. บรรพต ชาวงษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อนุชิต ศรีสมบัติ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อิ๋ว วงศ์ศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วเิชียร แดงวงษา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ศิริพงศ์ หมอยา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ประภาส เวยีงกมล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. มณเฑียร หนองสุธรรม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท.หญิง ดาวรรค์ จติรพไิล บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. ทองคูณ แหล้ปล้อง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. จ าลอง พรศักดา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. มีชัย ทิพรักษ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. วรีะพงศ์ ใครบุตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. มงคล อนิทวงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สุจนิต์ สุรชาตินันท์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พรสิทธิ์ ท้าวจา่ค า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธนกฤต เผ่าศิริ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมนึก จนัทีนอก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อทุัย คณะวาปี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ชัยพพิฒัน์ สุโทษา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ธรีะพล วรบุตร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. บุญศรี ศิริเกตุ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. รุ่ง ทองค า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วมิล ค าตา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สนิท จนัทะสิม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สมปอง โสประดิษฐ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สวาสด์ิ ทองดี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. สุทัศน์ แจม่ใส บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. แสวง ศิริมา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ธนพตัร พนัธก์ า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. บุญมี ทาระกะจดั บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. เมฆบูรพา สิงหพ์ะเนาว์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. ณรงค์ ไวยวรณ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.ต. วมิุต วงศ์อมรอคัรพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ บุปผามาเต บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ปราโมทย์ ปิน่สุวรรณ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ส.ต.อ. พชิัย พรมมา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
จ.ส.ต. นิสันติ โสชมภู บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.อ. อนุชิต กา้นพลู บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. เจริญ ด ารงพฒิุคุณ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สุวฒัน์ ฟุง้กระโทก บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. ผิน ไชยะสุข บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. นัด ดอใจ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. โพธิ์ แสนค า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. เทอดเกยีรติ หมัน่พลศรี บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. เชิด ตาทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. วรวฒิุ กองพอด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สุรชาติ คงปิน่ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. อมัไพ คุ้มหา้งสูง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ต. สุเมธ พลเยี่ยม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. มานพ ทองเพชร บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. กายยะสิทธิ์ พรมดา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต.หญิง จริาพรรณ พรมดา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พนมศักด์ิ ปลัดขวา บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ผจญศักด์ิ เทพรังสฤษฎิ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. คณากร สิงหพงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. มนูญ หลอมทอง บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. นิคม แกว้มืด บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พงษ์พศิิษฎ์ เจริญแสน บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. พฒันา ออ่นสุระทุม บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ด.ต. ยทุธศักด์ิ เรียบไทยสงค์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
ร.ต.ท. หสัวฒิุ ตรีพรวชิระกานต์ บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. จ าเนียร จนัทร์ค้ า บก.ตชด.ภาค 2 กก.ตชด.24
พ.ต.อ. รุ่งสุริยา เผือกประพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 3 บก.ตชด.ภาค 3
พ.ต.อ. ไพโรจน์ ริมประโคน บก.ตชด.ภาค 3 บก.ตชด.ภาค 3
ด.ต. อรรถพงษ์ แกว้วงค์ " "
ด.ต. อาคม ดวงสวสัด์ิ " "
พ.ต.อ. อพวิฒัน์ กล่ันวารี ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3
พ.ต.ท.หญิง ศุภรดา วจิารณ์ " "
พ.ต.ท. สมบัติ ธารา " "
ร.ต.ท. กฤษดา กนัทวงค์ " "
ร.ต.ท. กล้าณรงค์ การบูรณ์ " "
ด.ต. ดวงจนัทร์ สักลอ " "
ร.ต.อ. สถติ สงวนศิลป์ " "
ร.ต.ท. ปณัย รุ่งแสงยศ " "
ร.ต.ท. วมิาณ ฉมิพล " "
ร.ต.ท. เรวตัร์ พลูศรี " "
ร.ต.ท. ณัฐพล ศรีอนันต์ " "
ร.ต.ต. พงษ์สวา่ง จารุวงศ์สวสัด์ิ " "
ร.ต.ต. ชัยณรงค์ ศรีวะโสภณ " "
ร.ต.ต. ธนา อยา่งอิ่น " "
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ทิพยบ์ุญ " "
ด.ต. สุรชาติ ศรีกอนติ " "
ด.ต.หญิง ธญัญารัตน์ แกว้มาเรือน " "
ส.ต.อ. ประพาส ใจค า " "
ด.ต.หญิง แสงเดือน สายเทพ " "
พ.ต.ต. ศุภโชค สุดคง " "
ร.ต.ท. สมชาย ยอดปรางค์ " "
ร.ต.ท. จนิ พงษ์พนัธ์ " "
ร.ต.ท. อดุลย์ พทุธโกสัย " "
ร.ต.ต. นเรศ แกว้กนั " "
ด.ต. ดุจ นาระทะ " "
ด.ต. ประภาส พรมเพช็ร " "
ด.ต. ชาติชาย แกว้ทับ " "
พ.ต.ท. ผดุงเกยีรติ ปัณฑรนนทกะ " "
ร.ต.อ. เทวราช แกว้มา " "
ร.ต.ท. ภาณุวฒัน์ อว้นนิมิตร " "
ร.ต.ท.หญิง นิภา โปทาหนัก " "
ร.ต.ท. เพยีร แกว้ชุม " "
ร.ต.ท. มานพ บุญธรรม " "
ร.ต.ท. ดนัย อนิต๊ะตุ่น " "
ร.ต.ต. จรัส สัมฤทธิ์ " "



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ภริมย์ ณ ล าพนู " "
ร.ต.ต. วรพจน์ พนูสวสัด์ิ " "
ด.ต. ววิฒัน์ รัชฏา " "
ด.ต. คณาธปิ ประดับใจ " "
ส.ต.อ.หญิง พรียา ถาตุ้ย " "
ร.ต.ต. กาญจนา ธปิัน " "
พ.ต.ท.หญิง สุดาลักษณ์ บุญเคลือบ " "
ร.ต.ท. ธรีะพล ดอกจนัทร์ " "
ร.ต.ท. คนึง ปัญญากาบ " "
ร.ต.ต. มรกต ลังกาพนิธุ์ " "
ร.ต.ต. หรรษา ฤทธริาช " "
ร.ต.ต. โรมรัน ดวงสิงห์ " "
ด.ต. เทวญั ชุ่มใจ " "
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ก าปนาท " "
ด.ต. ชาติชาย หล้าเมืองใจ " "
ด.ต. พยนต์ จมุดวง " "
ด.ต. ตรีทอง ตาใจ " "
ด.ต. เตชิต มูลเมือง " "
ด.ต. ส าราญ ฆอ้งเลิศ " "
ด.ต. อดุม สุรินทร์ต๊ะ " "
ร.ต.ท.หญิง นิรสา หนูเสริม " "
วา่ที ่ร.ต.ต. ปรีด์ิมนัส มุสิกะนุเคราะห์ " "
พ.ต.ท. กฤษณฤทธิ์ บุญเรือง " "
ร.ต.ท. สมบัติ นามเทพ " "
ร.ต.ต. ประจมิ วธุานันท์ " "
ร.ต.ต. อภยั วงษ์แกว้ " "
ด.ต. มิตรมงคล คุณเลิศ " "
ด.ต. ปราโมทย์ บุญเต็ม " "
ด.ต. วรสาร พานิชโปรยโสภา " "
ด.ต. นิกร ยอดเมธา " "
ด.ต. อดิศักด์ิ ใจเขา้ชุม " "
ด.ต. คนอง ไหมแพง " "
จ.ส.ต. สถาพร ยงัใหผ้ล " "
ด.ต. สิงห์ ปินตา " "
จ.ส.ต. ศรายทุธ คุณยศยิ่ง " "
พ.ต.ท.หญิง สิริปุณยานุช เปาวลัย์ " "
ร.ต.ต. สมหมาย ขนัธมัง " "
ด.ต. สิทธนิันท์ ประสมทอง " "
ส.ต.อ.หญิง รัตติยา มูลค า " "
ร.ต.อ. กอ้ง รังผ้ึง " "
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ร.ต.ท. ด ารงฤทธิ์ ปัญญากาบ " "
ร.ต.ท. สุพจน์ ยะมณี " "
ร.ต.ท. พพิฒัน์ สุวรรชลธี " "
ร.ต.ต. จนัทร์เสน่ห์ ชมภรูาช " "
ด.ต. วชัระ สิทธสิม " "
ร.ต.ต.หญิง สุพตัรา มุง่ปัญญา " "
ร.ต.ท. สมชาย กนัธมิา " "
ร.ต.ท. นนท์ พชิัยเงาะ " "
ร.ต.ท. มานัส เสนเจริญ " "
ร.ต.ท. นคร ใคร้ยงค์ " "
ร.ต.ท. จรียทุธ์ ชัยพบิูลย์ " "
ร.ต.ท. ประเด็จ โอนากลุ " "
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จนัทร์จลุเจมิ " "
ร.ต.ต. บุญผาย พบิูลย์ " "
ร.ต.ต. ประสบ เหลืองทอง " "
ด.ต. นพรัตน์ มูลชัยลังการ์ " "
ด.ต. มนต์ตรี บุญเชิด " "
ด.ต. ทัศนัยน์ ทองมี " "
ด.ต. ณรงค์ ชูศรีทอง " "
ด.ต. ธวชั สุริยะชัย " "
ด.ต. รุ่งโรจน์ กนัสุวรรณ์ " "
ด.ต. มงคล สวนตา " "
ด.ต. ขนิฐพงษ์ มณีวรรณ์ " "
ร.ต.ท. กอบกจิ ทวพีฒัน์ " "
ร.ต.ท. บุญธรรม ใจยะเลิศ " "
ร.ต.ท. มนตรี อมรประสิทธิ์ " "
ร.ต.ท. อ านวย ชัยชมภู " "
ร.ต.ต. สอาด กนัพทิักษ์ " "
ร.ต.ต. ธนู กองฟู " "
ร.ต.ต. ธรีะชัย อนิทยศ " "
ร.ต.ต. สง่า ค ามูล " "
ด.ต. อ าพล แปงหลวง " "
ด.ต. ทวฤีทธิ์ ด่านตระกลู " "
ด.ต. ธนพล นามวงค์ " "
ด.ต. พรีวฒิุ จกิยอง " "
ด.ต. พบิูล บัณฑิตเอกตระกลู " "
ด.ต. ศุภวทิย์ จนัต๊ะนัง " "
ด.ต. ประภาส พรมสวสัด์ิ " "
ด.ต. ควรคิด ยะอนันต์ " "
ด.ต. สุริยา ทามา " "
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ด.ต. สุทธศัิกด์ิ สุริโย " "
ด.ต. จรูญ หนุม่เปียง " "
ด.ต. วรเชษฐ วงศ์สวย " "
ด.ต. พเิชษฐ์ พงิค์ชัย " "
ด.ต. สุบรรณ์ เรืองศรี " "
ด.ต. จ านง ค าปาบัว " "
ด.ต. สงกรานต์ ปากหว้ย " "
ด.ต. สุรพศั วงศ์ชมภู " "
ร.ต.ท. สุทธชิัย พรหมกนัธา " "
ด.ต. คมสรรญ์ ตีดัง " "
ด.ต. สันติ เนตรทิพย์ " "
ด.ต. ทองสุข ดวงศรีลา " "
ด.ต. เศวต พทุธา " "
ด.ต. หยา่ดีด พลนุย้ " "
จ.ส.ต. ศุภวฒัน์ อุ่นเมือง " "
ร.ต.ท. คองชัย ศรีภกัดี " "
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เนรวรรณ์ " "
ร.ต.ต. ศุภชัย ชัยชนะทอง " "
ร.ต.ต. อ านาจ สุนทรชัยบูรณ์ " "
ด.ต. อทุัย ร้อยลา " "
ด.ต. สมพร ไชยวงั " "
ด.ต. คมสร โสภา " "
ด.ต. อธปิไตย ภูท่อง " "
ด.ต. บรรเจดิ ตาปิง " "
ด.ต. วลัลภ แกว้บุญปัน " "
ด.ต. กรรณฤทธิ ทองอนิทร์ " "
ร.ต.ท. ชัชวาล มณีวงศ์ " "
ร.ต.ท. อดุม สิงหเ์พชร " "
ร.ต.ท. กฤษณะ มีชัย " "
ด.ต. วเรศ เกง่กาจ " "
ด.ต. ประพนัธ์ นันตัง " "
ด.ต. อคัรวฒัน์ เมฆประยรู " "
ร.ต.ท. ประเสริฐ อุ่นใจ " "
ส.ต.อ. ณฤทธิ์ สนธิ " "
จ.ส.ต. พชัรพงศ์ สวาสด์ิวงศ์ " "
วา่ที ่ร.ต.ต. กติติชัย เทพเสนา " "
ร.ต.ท. ภราดร สุยะวนิ " "
พ.ต.อ. ถวลัย์ บุญสูง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. อกุฤษฎ์ คงถาวร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. วรียทุธ อตุรสัก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. เทพประสิทธิ์ พมิพอน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. วชัรินทร์ พลแหลม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. พสิิฐ งดงาม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. อทุัย ขม่ใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. วมิลรัตน์ อยู่เยน็ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. พทิักษ์ไพร จ าเริญศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ธรรมนูญ เขยีวศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. พงศกร ละออง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง พกิลุ มาสูตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ธงชัย ทองเปลว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. อมัพร ค าพา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วฒันาวฒิุ ชื่นชม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. อานนท์ ดาศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ถนอม หงษ์เวยีงจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. จอม พมิพสี์ทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วเิชียร ทองสุขดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. ศราวฒิุ เหลารอด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
พ.ต.ต. เมธี ถิ่นจอม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. อภสิิษฐ์กรณ์ นุม่มีชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ชัยวรเนตร วงค์ค าขาว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. วชิัย สิทธิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท.หญิง วนัทิพย์ สิงหไตรรัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ส าเนียง ภเูป้ว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. พชร ขาวดา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ชัยชาญ บุญมี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. วชิัย บุญสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ชัยเฉลิม ไวดา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ณเรนทร์ ภกัดีโต บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง กมลทิพย์ จนัทร์จ ารัส บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง มะลิวลัย์ เอมโอช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง สุนทร พมิพา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
พ.ต.ท. วบิูลย์ อุ่นนันกาศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ.หญิง จฑุารัตน์ นรพงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ธวชัชัย ยาสมุทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ.หญิง เกษร หวลอาลัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท.หญิง จนัทรานี แสนค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
พ.ต.ท.หญิง ภญิญา ไตรนาวี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ.หญิง ขวญัใจ สังขเ์สือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ.หญิง ศิริพร อดุมมังคลานนท์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท.หญิง กลุริสา ทองไทย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.หญิง ธติิยา สุกนัทา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ประสิทธชิัย พรมจนี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. สมศักด์ิ กนัจนัวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. พนัธุ์พงษ์ ภาวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. วรีวรรณ เหมราช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ชยนัต์ แกว้เกดิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วรีะ ทะตัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุรพงษ์ ลพเมฆ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุวรรณ์ รักดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อนิรุทธ จนัทะวงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. พายเุกยีรติ คชนิล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ. วรีะชาญ วริิยะวงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. วโิรจน์ ใบวฒิุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สมพร น้อมมานิจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ชาตรี มากวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ธรรมนิตย์ นวมบุตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สายชล ศรีฉ่ า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. บุญเลิศ เหล่ามงคล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ แปงชาติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สุชาติ เรือนวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. เชษฐ รอดเริญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ศักดา สง่าแสง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง รสสุคนธ์ เชิงปัดชา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ชูชาติ กาบค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. พนิิจ ชมเชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. น้ าหมึก ทองดอนเปรียง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. กลุเดชา เพช็รฟกั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมิทธพิล ทองรินทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อนุพนัธ์ อนิหนัต์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมพร รัตนะเอี่ยม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สามารถ บุญเกดิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อทุัย ช้างจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ปราณีต พุม่มาก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. มาฤทธิ์ อนิอยู่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นิมิตร มูลชอบ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมพงค์ บุตรบุญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประพาส วเิชียรศิลป์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. จรัล ส าคัญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. อนุศาสตร์ แสงนาค บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. คงเด่น ปาละกา๋ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ประเสริฐ อนิทร์ฉ่ า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วสุิทธิ์ ยอดค าปา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อดิเรก ค าน้ าปาด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุพจน์ ศรีชาติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประจวบ ต๊กควรเฮง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. อนุชา รักกล่ิน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประทีป เสนาะเสียง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. พฤติพงศ์ เชื้อกสิการ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
พ.ต.ต. รณกร ไวยนิภี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ. ยนั แกว้บุญมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ. สมพร รามพตุซา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ. ราชัน เฟอืงแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ. ปราโมช พาราศิลป์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท.หญิง มยเุรศ คงเพช็รศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ. ถาวร ป่าหวาย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สุรสิทธิ์ สุขสาลัดดาพงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท.หญิง เยาวมาลย์ หล้ากาวญิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. พงศกร ขนัที บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. นิยม ชัยพรมเขยีว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. พชิัย โปธติา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ฐิติภพ วรายุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สมบัติ เนาวแ์กว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. อนันต์ทวปี ถมยาพทิักษ์สกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สมพงค์ นันต๊ะเลิศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ธนา อชัฌาลักษณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. สุชาติ ขนุศรีรอด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. สมาน แสงพา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ขจร วเิชียรโชติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ฉตัรวฒัน์ เป็นแผ่น บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. จรีศักด์ิ ชื่นเกษร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สันติ ค าแถลง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. สกลุภทัร อนิทร์เรือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. พษิณุ โพธิ์ศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สุรเชษฐ เขม็เงิน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. จอมพล ฆอ้งดังไกล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ทองสุข อุ่นใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ประโยชน์ โพธิ์สมบัติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สุริยา ทวหีนัต์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ปิยะพงษ์ ยอดนิล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ณรงค์ จนัทร์หอกลอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. โชคอนันต์ ทรายขาว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ดีวงัยาง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. สนัน่ ปิน่ใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ตาสาย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ไพศาล ยอดยิ่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุรชัย จรนิเทศสกลุชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นพดล เพญ็สุภา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ธนชัย มะธปิิไขย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. ธวชัชัย รัตน์พรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ.หญิง กลอยใจ จนัแหล้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. อภเิดช แดงจนัที บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. ธรีพงษ์ ติดไชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมบัติ ทองแล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมนึก มาจาก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. พษิณุ พนัธไ์พบูลย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประเทือง อตุส่าห์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประทีป ชูช่วย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เสน่ห์ จนัโท บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ค าสอน อทุิตสาร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ภวูเดช แปลงเรือน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง นัทชนันท์ พลอาจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง สุวรรณ พาป้อง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง ณัฐฐวลัญช์ญา วชัชานนท์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วสูิตร อนิตา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประชา อนิตา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง ญาณิศา สุบงกฎ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต.หญิง ณฤเนตร เรืองฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ.หญิง วราพร แฝกสิน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. ภญิโญ เพง็สมยา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. วจิาร จนัที บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. ศุกลภทัร สุขแจม่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. ทิวากร จนัทวงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.ท.หญิง เบญจมาศ ตรีสิน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.ท.หญิง ร าเภา อุ่นค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.ท. อนุรักษ์ เรืองฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.ท. พพิฒัน์พงษ์ กลุอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.ท. เกยีรติชัย สิริวฒันาเดชา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.ท. ภวูนาท แสนค าอว้น บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.ท. เดชาชาญ แกว้ฟอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.ท. ณัฐพล เสมาทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต.หญิง ศิริกาญจน์ อนิทวงษา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.ต. สนธยา จนัทร์ปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.ต. เอกยทุธ บริสุทธิ์จติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมบัติ กอบก า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ไชยศักด์ิ ปิติกรด ารงภรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. มานพ ทิพยม์ี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง สุปราณี จนัทร์คณา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง อรไท บุญเจริญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง กนกรัตน์ อยู่ใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง กลัยา เตียงทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง สุจติรา ศรีเรือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง กญัญา อยู่คง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. ยิ่งยง เสือเจริญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. บุญเลิศ คงสมร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ วจิติรพงษา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. มาโนช แกว้กลุศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ยเสิศร์ เงินเส็ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ชุมพร อิ่มยวง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. จณิณวฒัน์ ถว้นถี่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ณรงค์ เอี่ยมส าอางค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ดิเรก พระเทพ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อนุสรณ์ ขา่ยทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อภชิาต เจริญสะอาด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง มัทนียา เฟือ่งจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง พฒัน์ศร ปัจฉมิานนท์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. มานพ ออ่นแตง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง อาริญา ครองราษฎร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. ธรีชัย บุญสวน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ศิริศักด์ิ อานพรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วฑูิรย์ ต่อพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. กนัณพงศ์ ชาวนายก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ชูชาติ ภวิงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อดุร สิงหว์ี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุรินทร์ ศรีสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. อภยั หมืน่ยทุธ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ธวชัชัย อนิทชื่น บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ทองเจอื โพธิ์พา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อชิรพล ออ่นใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง สุนทรีย์ เสนาะเสียง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
พ.ต.ท. จมุพล ไชยวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. มนูญ กล่ินจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ. สุรพชิญ์ คงไข่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ. จ าเรียง คงสมจติร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ. สันติ แกว้พนิิจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. วเิชียร แผ้วเกษม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. จณิณพฒัน์ จ านงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. เดชจรัส ขนุทายก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. สุรเชษฐ์ ชาลีวนั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ประสงค์ ภูจ่ฬุา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. วชิัย ศักด์ิเจริญชัยกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. วนัชัย ทิมขลิบ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. เจตน์ เขื่อนแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. หลักชัย ฤทธิ์เนติกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. บุญธรรม แป้นไม้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. วทิูรย์ ศรีวงศ์ชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. วรีะเดช โฆษชุณหนันท์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. อดิศักด์ิ วงษ์จ าปา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สมพล ฉตัราภรณ์พงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. เจริญ จี้อาทิตย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. มานพ เทพค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ชัยยทุธ ทับทิมงาม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ฉตัรชัย ด้วงหรัิญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สุรินทร์ กนัยะมี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สมบัติ สัจถาอุ่น บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. มนัส เถยีรอ่ า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ศรีภริมย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ส าเริง บัวชุม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุชีพ ประทุมไชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สัมฤทธิ์ วงค์โพธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุรสิทธิ์ เกตุแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. จ าเนียร งามสม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อฐัพล เปรมกาศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สัมพนัธ์ วสุิวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. พายพั เหล็กแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. พภิพ โทนแจง้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. บุญเลิศ บุญรอด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. มีสิทธิ์ ศรสิงห์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประเสริฐ สิงหช์ู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. พนิิจ เหล็กเพชร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. อนาวฒิุ เปรมกาศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อจัฉริยะวฒัน์ เล่หก์ล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วลัลภ ดีฤสานต์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ภวูเนตร ปาระมีศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. บรรเลง มัน่นุช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต.หญิง รัตนา เทพค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. กรุงธน เนตรแสงสี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. อานุ เพช็รพจิติร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. สุนทร อู่ไทย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ศรัณย์ เศรษฐบูรณ์พภิพ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สงกรานต์ คนงาม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วโิรจณ์ ศิลจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. คเนต สุขเกตุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เดชสกล มีชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. บุญยิ่ง ขอร่ม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นิรัน เกษร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. กติติพงค์ เชื้อคมตา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วนัชัย จนิะชิต บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นคร โสพรรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ปรัชญา การินตา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ไพรรัตน์ วรัิตน์ประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. อนันต์ กี่อยา่งรุ่งเรือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. วฒิุศักด์ิ สกลุวงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุรเชษฐ์ บรรลุศาสตร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ค านึง อนัฑศูตย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุรศักด์ิ กนัเมล์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมหมาย เทศน้อย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. วรีะพนัธ์ น้อยนาค บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ล าพงึ กล่ันทองเจริญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ทนงศักด์ิ ตรีกยุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. กติติพงษ์ อิ่มกระจา่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เลิศชาย ธกิะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. แถว เชื้อหนองทอน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นิคม โต๊ะทับทิม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. บุญเกดิ ยอดสงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. บัญชา พกุทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สังคม กนิฐา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประยรู มีค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เอนก แผลงไพรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เกรียงไกร วฒิุธรรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. อ านาจ ศุขโข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. วษิณุ แกว้พลิา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. มนต์ชัย มังคะโชติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ช านาญ ดิษสวรรค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เผด็จ สันเวยีงใหม่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมัคร เพชรสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ปฐมพงษ์ สุขสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมชาย ปรากฎมาก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. ธงชัย คงจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. นิพนธ์ วดัสิงห์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ปรีดา เมตตพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วลัลภ ทุง่คือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประสาน น้อยเอี่ยม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อนุสรณ์ ปราณีต บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อ านวย ด้วงดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. วฒันพงษ์ สืบสะอาด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. ชัชชัย เฮ็งทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. มนตรี สุขแจม่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. เอกกมล กนัยาประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. นพพร วรโชติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. นิมิตร ยิ้มดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมศักด์ิ บุญสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ด ารงค์ ทองดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุดใจ เหง่ียมใย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. คมกริช มาใหญ่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมนึก ลอยเมฆ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ประพนัธ์ โพธิ์คง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นิทัศน์ สุขเกษม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุรพนัธ์ ศรีอรรคจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ประเสริฐศักด์ิ โตเร็ว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ธวชัชัย เกตุอา่งทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมเกยีรติ บุญมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. จเร ออ่นค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เอกชัย ปานแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. โกเมนทร์ จนัทร์เทศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
พ.ต.ต. ปรัชญลักษณ์ วลิาทัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ. บดินทร์ อทุัยธวชั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. สิทธพิร ทองสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. เกรียงไกร ถิ่นสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. อดุมเดช ตุลพงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. กมล ทนันไชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สุระชัย กลุยะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ยอด เสมอใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ทวปี นาทัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. วชัชิระพงศ์ วงัสุทะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ทองเหรียญ โตนะโพ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. สมพงษ์ เปิน้สุวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. วชิัย ปัญญาโกษา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ประทุม วกินั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สมคิด ศรีวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สุภญิโญ สมสาย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สกล เสนา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ปัญญา วงค์สวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. พชิัย ภจูา่พล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุพศิ ทองกลีบ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประหยดั ศิริอว่ม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เดช ค านา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ศราวฒิุ วงค์ถาต๊ิบ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นิรพงษ์ ศรีทันต์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมทรง จาเปา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สิทธพิงษ์ พงค์ศิริแสน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สัมฤทธิ์ ด ามินเสก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. แสวง ทองศิริ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. พชิัย พงศ์คนดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ณรงค์ ขนัตี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สถาพร หงษ์งาม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. พนัศักด์ิ เลิศลักษณ์สกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ราชัน แหลมหลวง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ปราโมทย์ บุญเจมิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วชิรพล นาทุง่มน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. อนุรักษ์ ใจบุญลือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ณรงค์ สิทธิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เชี่ยม สอนปัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อเุทน วใิจค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมนึก ใจดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุนทร ชาวส้าน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุวทิย์ แกน่แกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมคิด วชิาโคตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. ภาคภมูิ อนิฟากท่า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. สุรพนัธ์ สอนปัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สิทธชิัย ฟกัเงิน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สิทธพิงษ์ พนัแพง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สนาม ลักษณะยศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ไพริน อยู่ทิม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. หนึง่ มีชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. รัตนพล พลอาจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สัญญา คงเมือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมชาย ก าทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. สมโภชน์ บุญมี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สินสมุทร อวรรณา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง ธรีนันท์ กมลงาม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ไชยณะรงค์ ปิดตานัง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุนทร ดีน้อย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อคัรเดช ราชสีห์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สรายทุธ ผดุงกล่ิน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ไกรสร นันต๊ะปัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วนิิจ ถิ่นปา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประเสริฐ ออ่นค าพา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมพงษ์ แสนจุ้ย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วชิาญ สังขเ์สือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ศุภณัฐ วชัชัยภมูิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วรีะ วงษา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. บุญยอด ใสสะอาด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. โยธนิ ดาให้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เดชา พามา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วรวฒิุ อนิวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อเุทน เป็กทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เฉลิมพล ครขวาง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เสถยีร คงทน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วเิชียร เกตุภเูขยีว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ธรีะวฒิุ ใจยะไฝ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ชัยยทุธ ต่อมหล้า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. คะนอง เช่นพมิาย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อาคม สงครามรอด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นพดล ทิเลา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ศรคีรี แยแฝง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. มานพ สีหาวงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. นิโรจน์ แสงหรัิญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ. ด ารงรักษ์ อนิจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ธวชัชัย จนัทร์สง่า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ราเชนทร์ สุริโย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. แสวง แวงวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. กรภทัร์ สิงหค์ า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. อานุภาพ ออ่งค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. สุวรรณ ค าวงัไชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สมชาย ชาวเหนือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. วสันต์ ไกรสีห์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. วชิัย วงศ์ชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. นิรันดร ฝ้ันแจง้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. อดุม คีลาวงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ประภาส หนูกนทา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ดวงดี ธรรมวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. รังสรรค์ แกล้วกล้า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. มานพ สุริยะวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. บุญเลิศ มัน่คง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. นิยม คิดศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. เกรียงไกร อปุสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. วจิติร ป้องคุ้ม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. เมฆ ของหอม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. อนุรักษ์ แบบอยา่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. เรวตั ทองสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. พวง มะโนราช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ฉลอง แกว้กรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ทวี บัวทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. สวสัด์ิ เจริญเขตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อดิศร ค าภาแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. ภฤีะเดช หมืน่จนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ยนิดี เดชเทศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ไฉน จนัเครือดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อทุัย เครือวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. พรหมรินทร์ โทจ าปา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. โชคดี เล็กยิ้ม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เรืองเดช แม่งมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. แดน เทพาชมภู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมเดช ประเสริฐดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ชินท์ณภทัร ทองเดช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ศักด์ิดา ข าช้าง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วจิติร ทาสีดา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ส ารวย โสพรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ปรีชา พมิพลิา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ดอน ช่วยแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พเิศษ สุปินะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. โกมล ศรีทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมบัติ ดาดวง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วสุิทธิ์ อนิจนิดา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ลาภศิ แสนแทน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ไกรกฤษ์ วเิศษค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. กติติ วงษ์ฝ้ัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นิรัญ จตุัรัส บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อ านวย ลีศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ศุภชัย รักเหล่า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นิคม ต้ังถิ่น บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุวรรณภมูิ เกตุยอด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. กติติพนัธ์ จนัทะคุณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นักรบ ภาละบาล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เสนาะ ปัน้ชู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ชาญชัย เรืองนุช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. พรชัย บุญเขยีน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เกรียงศักด์ิ มาลัยมาตย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประกอบ เครือสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ธนิต มะโนตัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วนัชัย นาวนั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วชิิต หงษ์เจด็ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ปรีชา ทักษี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อารีย์ วงษ์บ้านขาว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ส ารวย สีแสง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สิงหลักษณ์ ละหงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อดุมศักด์ิ หมืน่ภริมย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วชิาญ งมโปร่งเบีย้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ส าราญ นันทราช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สนัน่ พงษ์ประพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุพศิ ศรีสุโพธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เจษฎากร กอ้นค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ครรชิต ธนะสมบัติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. กฤษณะ ต้มกล่ัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อทุัย ไชยศรีสงคราม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. วรีะพนัธ์ จนัทร์ฟอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. วรีพงศ์ กนัต๊ิบ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ. ธวชัชัย ศรีวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. วชิาญ ตนุมาตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ. ทวศัีกด์ิ นันต๊ะมูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. ราเชน วชัระ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ยทุธชัย เจริญยิ่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ทาต่อย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. อ าพร พมิพเ์ถื่อน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. เกษม ไชยวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ณรงค์ ปรากฎวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. ภมูินทร์ อนิต๊ะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. นิวตัร ขนัมณี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. กสิน มัง่มี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. สมหวงั ดีนิล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. รัศมี ฟุม่เฟอืย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. ทองสุข ชื่นครุธ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สมชาย ทองยิ้ม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. สมศักด์ิ อตุสาหปัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. นิพนธ์ อนิตารัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. โยธนิ ชมภมูิง่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เสถยีร วนัพรหมมินทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประจวบ โตก าแพง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. บุญธรรม นาเอก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เสถยีร โพธิ์ศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมศาสตร์ พนิิจสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. หรัิณย์ นาทิพย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ฐิติรัตน์ ขม่อาวธุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อมัรินทร์ หาญสุดเลิศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ทนง กนัธาอา้ย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมชาย ท้าวสาลี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. ปรีชา ทุตกจิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. สุขเกษม ธรรมชาติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. คะนอง สุขทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. จรวด สีค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ดนัย จติอนุกลู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมเดช คงทน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เกษมสุข โซ่เงิน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ค. สนุก ปุกโสม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นพพล พวงศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. จงรักษ์ จงกล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุนทร ชัยมงคล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ตะวนั สมหมาย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ส าเริง หมืน่จติร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. ธวชัชัย บ้านกล้วย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. ศุภชัย นุชยา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง อริยวรรณ แกว้สุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เชิด เสาร์จนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วทิูรย์ นันทะวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ณรงค์ ดวงตาด า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นิยม ทองม่วง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ทยากร แพทยเ์กาะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นิวฒัน์ ทะนันไชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. พชิิต สอดจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เสมอ เพง็ใย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ธนธชั ป๋องสลัด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วนัชัย ขนักสิกรรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ธนบดี ค าพทิูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. รัฐภมูิ วงศ์แกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สุจนิต์ มหานิล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมบัติ อนิดีค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วเิชตุ บุญเกตุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. สมชาติ พมิพจ์นัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
พ.ต.ท. บัญชา สมัครรัฐกจิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ. เศกฤทธิ์ สยมชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.อ. มนัส เมืองแมะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. สวาท เขยีวข า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. เพช็ร ยศเสือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. เรืองเดช ใจจะดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. เริงยศ พมิพาคุณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. อนันต์ กติิมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. บุญเมือง มีแหยม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ท. กติติชัย เจริญดง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ชาติชาย ชูช่วง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมัคร วงค์ศรีรักษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นิคม สายค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ชาญยทุธ วงศ์หนัก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. บุญช่วย แลวงค์นิล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ทวเีดช ภกัดีมี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประดิษฐ์ กองเงิน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ชัยวฒัน์ อนิทะจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมพร นวลแปง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. จรีะวฒัน์ จนัตี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ส.ต.อ. นฤนาท กางถนั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เจริญ กนัทา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. เอกเชน ทาโคตร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมัย ปิน่สกล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. บุญยิ่ง ค าเยน็ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. บุญส่ง ณ ล าปาง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประทีป หงษ์ทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สิทธชิัย สิทธพิงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วเิชียร ค าเติม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. จรูญ แกน่เรณู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สงคราม จนัตะปะตุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ด ารง ภบูาล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
จ.ส.ต. สิทธศัิกด์ิ เชื้อสระคู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมบุญ พรมภกัดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นคร เพยีงแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. นิรันดร์ ค ามูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. มานพ คงมี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. บดินทร์ เจริญสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เทอดเกยีรติ ศรีสมุทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. พชัรพงษ์ พึง่ศรีใส บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. หนึง่ ศรเชญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อดุมศักด์ิ สุขสา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เทียนชัย จกัรขตัย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. กมล เมฆโปธิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วนิัส หวลหงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ร.ต.ต. สุพรต ทรงครุฑ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เมคลิน ขนัลา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ปราโมทย์ สะอาดท า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ไชรสิต แกว้เบีย่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ปรากาย ศรีบัวรินทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วทิยา จนัทร์สุริยา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วทิูลย์ คงเพช็รศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต.หญิง ปภา ศรีสุมาตย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สันติ เทพจติร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. วฒิุชัย ค าสีทิพย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ไข ยอดดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมเดช ปัญญาธิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ภานุมาศ เทพวรีะพงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ประสงค์ เมฆี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมชาย ทรงครุฑ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. เสกสิทธิ์ ดอกมะสังข์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. มาโนชย์ แหว่ขดั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมชาย ขาวพราย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. พษิณุ ขนุแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. กติติศักด์ิ จมูัน่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ชัชวาล สวนจุ้ย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. ไพบูลย์ งามเลิศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. สมบัติ แจม่ฟา้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
ด.ต. อนิสร สะอาดอน้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.31
วา่ที ่พ.ต.ต. ชัชวาลย์ เพชร์แสนงาม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สุพฒัน์ ไฝเครือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ค าผาย ต๊ะวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นิฐา ยะกมุาร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. วชิระ ชาญวรัิตน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ประสาร เครือน้อย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ผจญ ค าเตย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. สุรเดช วงศ์จมุปู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นัชเอก เตชะบุญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เกษียร ใจสัตย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อาทิตย์ ค าสุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ประยรู การินไชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชัชฤทธิ์ สถาน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นิเทศ นันทะเรือน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วชิระพงศ์ เพชรมณี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ออ้ยบ ารุง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. เสฎรวฒิุ เมืองวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
พ.ต.ท กติติเชษฐ์ ช านาญยา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. วรเมศร์ อสิระบุตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. นันทเดช นันทาทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. อดุม อุ่นใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ตต. สมชาย ดุเหวา่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ประกาย หล้าธิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. รณสันต์ สิงหค์ า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชัยทิศ ละวงศ์เยอ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ปัญจะ ยนืยง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วชิัย แสนบ้าน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. สุรเดช วงค์ขติัย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. ชนินทร์ ยะปะนันท์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
พ.ต.ท. นพรัตน์ ขดัเงางาม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.อ. ศรายทุธ วรรณสอน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต.หญิง เพญ็ศรี เขื่อนเพชร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. กรีติพร ใจลังกา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. ณัฐวธุ ศรีสุระ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. องัคาร วเิศษสิงห์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. อมเรศ ปิจวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ.หญิง อาริสา เขื่อนแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ต. กฤต กนุแสง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ทวชีัย เทพจนัตา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ศิลป์ชัย ประใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สาคร ฟองฟู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. อดุม อนิต๊ะซาว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมภพ ผัดดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ดารารัตน์ บุญมาก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สิทธพิร เจริญพทิยา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. โพคินทร์ ศรีเรือน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วรเทพ ทิสสุกใส บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมยศ ตาค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วรีวฒัน์ เวยีงค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ไพทูรย์ ดะราศิริ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. สังวาลย ์ บุญมาเกี๋ยง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. จอมศักด์ิ ค าบุญเรือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. สิงหา ตะมาแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมเพช็ร กนุแสง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ประสิทธิ์ ปรารมภ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. กอบเกยีรติ ทารักษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เภา มหติธิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. วทิยา รอมไธสง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ปิยะพงษ์ สุภาพ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
พ.ต.ท. จรูญ สุอาราม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. อิ่นค า สมศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. เชิด บุญเทพ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต นวมินทร์ บุญยา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต นพดล ดาสา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. มารุต ปินใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.อ. สมชาย จนัทรังษี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ส ารวย ไชยเจริญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สุพจน์ ไชยมะจกัร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อดุร รัตนะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมคิด แสงศรีจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สาธติ ดอกเกี๋ยง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ไตรภพ ราชไชยา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมบัติ นาคครุฑ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. ณฐกร   อนิถานะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.อ.หญิง ธญัทิวา ด ารงโภคภณัฑ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. วรัิตน์ ไชยศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. พศิลย์ สายสนองยศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. อนันต์ มิง่ขวญั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. พนัธศั์กด์ิ ฟองค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. อดุม อนิปัน๋ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ยรรยงค์ กติิรัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. อดุมศักด์ิ แสงภกัดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สมเจตน์ กจิตาวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ธนกฤต หลักฐาน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. มณี คิดวอ่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ชมเกษม ฉลาด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. วรีะชน พรหมเผ่า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ประพนัธ์ ไชยมณีวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. อนุพงศ์ กจิธรุะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. เฉลิมเกยีรติ ผลศุภรักษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. รุ่ง กอ้สละ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สุชาติ ค าหล้าทราย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พพิฒัน์ สาใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. วสันต์ พรหมโลก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เทวารินทร์ เผ่าปินตา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ศราวฒิุ เจนจติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. มงคล ค าฮอม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ชัยมงคล ต๊ะต๊ิบ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เสถยีร สีแยม้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วชิราวธุ บุญเป็ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เรืองเดช เกี๋ยงค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. สิงหราช ต๊ะต๊ิบ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ไพรัตน์ บัวค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นพดล มงคล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชัชพล บุญยะรัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วรพนัธุ์ ศรีวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ติณณภพ วฒุนะเดชกร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สายณัห์ สายอตุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ประเวช มณีวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พรชัย ชัยพร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ณัฐพล พเิคราะห์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วชิาญ ไชยวฒิุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วฒิุชัย ดอนทราย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อรัญ รักชาติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สันติ ส านักนิตย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พสิิฏฐ์ วมิล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ณรงค์เดช ค าจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ศรีสมุทร สมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. รัตนชัย การะพวก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สะอาด เวยีงนาค บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ทองดี ไชยลังกา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมชาย วงค์ไชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ทวสิีทธิ์ จติใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อภชิาติ ววิฒัน์นิรันดร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พพิฒัน์ ลครพล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สิน เจนใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ปฐมพล หลักฐาน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บุญธรรม ต๋ันเฟย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมาน ตะนะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อทิธพิล ใจจมุปู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เชาวลิต วงศ์ตะวนั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นรินทร์ ธนารียรุ่์งโรจน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สงกรานต์ ทิพยโ์พธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อลงกต นภาลัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. คนอง หวานเสียง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วทิยา ออ่นนวล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ทิวากร ดอกพกิลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. วราวฒิุ ธติิมูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
พ.ต.ท. ปรีชา วงัจนิา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.อ. อภชิาต ไชยลาม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ณัฐเศฎฐ์ ทาทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมบัติ ถิ่นอว่น บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สุธชิัย เชื้อเจด็ตน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. วศิิษฏ์ ค ายา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท.หญิง ทิพากร มงคลเดชนินท์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ณรงค์ บุญนัก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ครรชิต พนูวเิชียร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. จ าลอง สุคันโธ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. จ าลักษณ์ ไชยลาภ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ชาญชัย อนุรักษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. จ าลอง ณ อิ่น บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. บุญช่วย ขติัยะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. พลสิงห์ หรัิญกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ศรีมา อาษา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สมเกยีรติ สุดสม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. คณิศร ใสวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. เบญจพล จณิะไชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. เกษตร ขนัค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ทรงธรรม ศรีมณี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วรัิตน์ รับงาน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต.หญิง อาภากร ปิสินย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บุญทา ปัญญาอา้ย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชัยยะวตัร จนัทร์ค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นิลศักด์ิ วงศ์ประพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ถาวร เมืองใจหล้า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมอน ธริินทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมนึก เวยีงลอ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สิทธโิชค สุภาษา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ก าแหง หอมดอก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ค าสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ธวชั ไชยมงคล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ลับ พรหมเมศร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ศักด์ิชัย จากภยั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมพร เจาะจง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. กติติพงศ์ เจริญกจิวฒันากลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมบูรณ์ นาแหลม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วภิศิูลป์ นนท์ศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. อดุร วจิรรยา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. ทง ปันต๋ัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ต. ธงชัย บัวเหล็ก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ต. ชาติชาย มาเยอะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ต.หญิง ปาจรินทร์ กติติขจรไพศาล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมชาย  ศรีค าตุ้ย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. คมสันต์ ศรีเมือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. ชญาสิทธิ์ วริิยะอสุาหการ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. ประกาศิต บุญยงั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. วไิลวรรณ โซคากุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท.หญิง มนตรา วเิศษยิ่งไพศาล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ.หญิง สุนิสา ขตัติยะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ.หญิง จนิตนา ค าผัด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมจติร อาประหนุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมบัติ ศรีสมุทร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ญาณวรุตม์ ค าแกน่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. พนักร สุพรรณลังสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สุโข จงึประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ศักดา ไหวพนิิจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ณรงค์ วชิัยโน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. บรรเชาว์ บริบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ไสว พมิพโ์สดา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. นิยม สีหร์าช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. รุ่งศักด์ิ แสนขนั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ธรีภทัร์ ยาวริะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. คุณากร เดชชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นิคม ลือเรือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. แทน พทุธเมฆ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. จริน ใจยนื บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บุญงาน บุญปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สุพจน์ สิทธยิศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บัญญัติ อา้ยรักษา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สุพจน์ ศรีบุญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วโิรจน์ แสงทวชีัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมฤทธิ์ ใจการ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เจยีมศักด์ิ ทาขาว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วชัระพงษ์ หวัน้ า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สันติ ยศกนัโท บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชูชาติ ผูกจติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. มานพ คร่องรับ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมคิด มีสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมชาย ทะกนั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ภดิูส ต๊ะนิล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชยกร ยอดมิง่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. มรุต ลัมยศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. มงคล คชสินธ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ปรีชา ศรีสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วชิิต ชวนคิด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วรีะยทุธ จมุปา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ประพนัธ์ ยะมงคล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สุทิน ป่าตุ้ม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. สงกรานต์ วฒิุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. อดุม สอนสิงห์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. สาธติ ศิริเพญ็ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. อนุศักด์ิ ปวงค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
พ.ต.ท. อดุม เป็งนวล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. คมกฤษ โคตรโสภา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สมัคร ค าภรีะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สาย กนัต๊ะยา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พเิชษฐ์สยาม โยธาวฒันากลู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. จ าเริญ กนัทา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ดิเรก พงษ์ขนัธ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วทิูรย์ ดอนนันชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วชัรพล ละม่อม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ยทุธนา สิงคะปะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ศักด์ิดา สายวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อภชิัย ช่างกอ่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ส าราญ พลเล็ก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ทรงพล สุทธการ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมเดช อนิท า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. มงคล บุตรส าราญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. แดน โนจติร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ณัชฏากร ดวงงา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. โฆษิต เฮงสกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมควร ต่างใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. จริโชติ ใจการณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ถนารัตน์ เสนาเหนือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บุญเหล่ียม เหมืองเพิม่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. รัตนะ รักษ์ปิตุภมูิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ธงชัย เพชรภา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. จกัรภพ รักเจริญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วรีะชาติ ใจสวา่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชาญชัย กนัตี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. อดุร กล้าแขง็ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมพล ทิพยจ์ านงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สยาม อุ่นทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เชิด กาศโอสถ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ทักษิณ ใจใหญ่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมยศ เตชะตา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. มนตรี ค ามูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ศุภมงคล ณรินทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ปัญญาวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมศักด์ิ ไชยสลี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ณรงค์ ยะปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมชาย สุท าแปง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. กติติกรณ์ พรมรักษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ศรีวรรณ ค ารศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. จรีะศักด์ิ ไชยยะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เอกชัย ไมตรีสมสกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมบัติ ไชยเสน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พงศ์ศักด์ิ ใจสวา่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วรีะทรัพย์ สีมาเหล็ก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. รังสรรค์ ล้วนปวน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ปิยกรณ์ โพธกิลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ถริภาพ อิ่นมีกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พชิัย พมิเสน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เรวตัร ธรรมจกัร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เรืองศักด์ิ ขอนพกิลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. สกลุ เคยหลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นิกร อนิแสง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชัยณรงค์ ธรรมสรางกรู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมหมาย ยั่งยนื บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สงค์คาม วงัสาร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. กรกฏ หาญต๊ะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ณรงค์ ไชยเพยีร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วรายทุธ เกษตรการุณย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ดุสิต ฝีปากเพราะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เพิม่ศักด์ิ สุฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. พลเกษม เคยหลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. สมศักด์ิ ค าดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ.หญิง อจัฉราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ต. ธงชัย บัวเหล็ก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สายไทย วงศ์ปินตา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. อนิแปลง ปิจนันท์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ประหยดั สิงหธ์นะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. อรุณ วงษา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สมรวย ขอดเตชะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. อโนชัย สมจติร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. เอนก ชัยวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. แปลก ด้ันเมฆ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. รัชโยธนิ ตนะทิพย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. พงษ์รวี มีแดง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ มะโนค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ประเทือง สุทธหลวง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.อ. วรีะศักด์ิ ยาวลิะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. จกัรุฒ ไชยสมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. วนิัย สะรุโณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมคิด ฝีปากเพราะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ทองปาน เขยีวอาษา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. วสุิทธิ์ รูปงาม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ประกจิ จนัพี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ปะทิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. พเิชษฐ์ วชิรเชษฐพงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. บุญโชค เผือดผ่องศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. เอกชลิต มูลเมือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ประเชิญ สลีออ่น บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. อรุณ กนัทะตา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สฤษด์ิ พนัธเ์วช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. คณิต ตันจอ้ย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ยทุธชัย เล้ียงประดิษฐ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สมชาติ สันธิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สิงคาร เมืองมูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ธวชั ฝีปากเพราะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. จ าเนียร ไชยศิลป์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ประยรู ค ามูลตรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ขจร อยา่งอิ่น บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. อนิร่อน รังบัดใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. เสริม เรือนค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. พร จนิารักษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ชวน ลือยศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ปิติชัย นามวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. คมกฤช สัมพนัธวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. พเิชษฐ์ ฝีปากเพราะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. นฤชัย สารทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมเดช เทพวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
พ.ต.ต. วญิญู พรประทุม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.อ. เสถยีร ธรรมสอน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.อ. สมาน วงศ์ษาค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
พ.ต.ท. สมาน กล่ินอทุัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.อ. อฐัพล ยอดชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.อ. สมจติ ปานหร่าย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.อ. ประสงค์ ชัยวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.อ. บุญเกดิ งามจติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. อดุลย์ แกว้รากมุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ กนัต๊ิบ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สอาด เยาวธ์านี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สุพฒัน์ กนัทะวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. บุญทวี อาญาค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. นิรันดร์ หม่อมปัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ปินทรายมูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. จ ารัส มะที บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. นพพรรณ พฒิุโรจนกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สุธนั เมืองสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. อนุพงศ์ กลุโล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ดร กนัทะขติั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ฌาณฤทธิ์ บูรณะศิริ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. เจริญ สุดสม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ศรีมา แกว้รากมุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมบัติ ไชยสม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ทวี จนัทร์ลือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. กมล ปินทรายมูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. พรศักด์ิ ทิพากร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. พนัธย์ทุธภมูิ ปัจจุ้ย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ไวฑูรย์ มัชฌิโม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ประยรู เจนจดั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ เกง่การณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ยทุธนา สุริยะโชติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ประชัน เมืองมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. นพพร ดอกเขม็ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมควร สุรินทร์ต๊ะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. พทิักษ์ ยานะวมิุติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมศักด์ิ อภญิญาวศิาล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. หงษ์ค า ณ ล าปาง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. บุญยนื วงค์วรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. พรประเสริฐ เทียนบูชา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สินชัย ดอกหอม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ด ารงค์ มงคลดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. รัฐกานต์ สพานแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. จอมสัน สัตยดิษฐ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สมนึก เยาวต์าทราย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ปราการ แกว้ปันมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. บุญนัด จนัตาบุตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. พฒัน์พธิพงษ์ หยั่งเจริญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ชัยทวี ค าน้อย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. วรีวชิญ์ บัวอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. มนตรี ทองเทศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. เจริญ ญาณะแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สุภาพ ค าขาว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ศุภชัย โพธิ์สุวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ ขติัยะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. วฒิุภทัร จนิะราช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สมเพชร ธรุะวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. อนุชาติ ขนัทชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ชัชวาล รักแม่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ขวญัโย ทองอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. เผ่าพนัธุ์ ทุนกาศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สมใจนึก พรหมมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. อนิทอง มะโนวงั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. พพิฒัน์ บุญมากาศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. เจรจา มูลชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. จรัญ จอมอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ประสงค์ ฑีฆาวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. จ าลอง ศรีวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ขวญัโย ทองอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. มงคล เกษมราษฎร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชาตรี นาวนิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. จ าเนียร กาวี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ภานุวฒัน์ อตุพรหม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ทัตภณ มะโนชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ธนัท จนัทร์แดง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สายยนร์ รักแม่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ขวญัชัย สุริยะโชติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมศักด์ิ ทาวา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ทวชิ ปินตานา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมพลู ปริมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ปัญญา แจม่ใส บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. จรัิฎฐ์ เหล่าลินทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สาคร โนวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. กฤษณะพงษ์ จนัทาพนู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ประเคน แกว้ปันมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ถนอม ดินด า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมหวงั ทนดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชยพล คิดรักเมือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. มานะ ธแิปง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วรัิตน์ สาค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชัชวาล ค าวาง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุนทร ภริะบรรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อดิศร แกว้ปันมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. มงคล สุตะวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บัญชา บริบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บุญยงค์ ช่างหดั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ฉตัรชนก ค าเงิน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สวรรค์ หะวนั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อ านาจ เมืองใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ส าราญ อรุณศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ภาณุพงษ์ บ่อแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. จริวตัร ใจมูลมัง่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เมืองมน ไชยขนัธ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ทินกร พชิัยวฒันกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. คนอง อรินต๊ะทราย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. คนอง ราชคม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บุญสืบ กา้นดอกไม้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ณรงค์ แสนเมืองมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมชาย ถาวร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นพดล จนัทร์ค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. มงคล ค าไพโรจน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. กอเฮ ตอแลมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บุญเลิศ ทะริยะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ธวชัชัย วรรณค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วชิัยยทุธ ขนัทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมเด็จ ปาสาเนย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เด่นศักด์ิ วงษ์สินธุ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เสกสรร พริาลัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมศักด์ิ ค ารังษี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บุญชัย พรมชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชัยณรงค์ วงค์ชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พรพจน์ เกษม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมพงษ์ รัตนานันท์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วฒิุ หงษ์ค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. กลุธวชั แจม่รัศมี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมพงษ์ ธงสิบเจด็ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ภริมย์ นวลอนงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมนึก ทรวงแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมเกยีรติ เมืองมูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เริงศักด์ิ คตกฤษณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บุญววิฒัน์ จานแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. รัชพล เยน็จติร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นเรนทร์ กองฟู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อภยั ไชยวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สุทธพิงษ์ สีมาอิ้ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นิพล เชยบาล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต.หญิง กมลวรรณ ธแิปง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต.หญิง นงนุช แซ่ฟุง้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต.หญิง ดาริกา ปัญญาเตียม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ปรัชญา เมืองมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. นที นันตาลิต บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. มนตรี บริภารักษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. อ านาจ เมืองทรายมูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. เฉลิมชัย สิทธิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. สุรินทร์ กนัทรชัชวาล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. นพดล สุริยะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. พณายทุธ มูลค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. วรุิต มณีวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ศรายทุธ เสนทิพย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. สุริยา ตระกลูทรนง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. วนัเฉลิม เชื้อเจด็ตน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ทนงศักด์ิ ต๊ิบประโจก๊ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. อ านาจ เมืองทรายมูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ธนาคม ธนาสัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ.หญิง วาสนา วเิศษเจริญศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. ปิยะณัฐ อนิต๊ะวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. ปฎภิาณ แซ่น่าน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. จริายุ จริธรรมภสัร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. จกัรพงษ์ สมภพิงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. ชินกฤต กาบค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. นพรัตน์ แสนเหลียว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. อาเบผ่า แซ่หยี่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. ภาคี ค าแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. ทรรทรานนท์ วเิศษเพิม่ทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. ธงชัย เสรีธรรมรัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. จรัญ        คมบาง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. จติตานุภาพ    เรือนน้อย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. เฉลิมชาติ      ผลศุภรักษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ธญัวทิย ์         ผลเจริญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อดิศักด์ิ          สพานแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. พภิพ           อนิทราย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุรรังสรรค์      ชยศบุญเรือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นฤบดี           ฟองตา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชาติสยาม       วงัสิงห์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมบัติ            ฉลอม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. สยาม         ขติัยว์งค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ       เขื่อนค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ทิวตัถ ์         เขื่อนเพชร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. จ าเริญ         กนัทา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นิรันดร์        ศรีวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วรีวฒัน์        เกดิผล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท.  ธ ารงค์ ใจยา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต.  ทวศัีกด์ิ เตมียศั์กด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต.  ธนดิษฐ์ หาทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต.  สงกรานต์ วงศ์ใหญ่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต.  ประสิทธิ์ ผลดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต.  เอกราช กาศสกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต.  อดุลย์ ถงุเสน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. คมสันต์ ศรีเมือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. ชญาสิทธิ์ วริิยะอสุาหการ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. ประกาศิต บุญยงั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท.หญิง มนตรา วเิศษยิ่งไพศาล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ.หญิง จนิตนา ค าผัด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. สกลุ เคยหลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ.หญิง อจัฉราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. สมศักด์ิ ค าดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. พลเกษม เคยหลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ต. ธงชัย บัวเหล็ก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พงศธร ยศหลวงฝ้ัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เขตต์ตวนั ยั่งยนืวณิชกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต.หญิง ใหนยา่น ยั่งยนืวณิชกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต.หญิง โสภา ศรีสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. บุญส่ง อยา่งเสรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท.หญิง เปรมมิกา อศัวยิ่งถาวร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. ชนภทัร พชัรเมธชีัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.อ. บุญเกดิ งามจติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ครรชิตพล ยนทะวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สุทธพิงษ์ สีมาอิ้ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ.หญิง อติกานต์ โสภา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ.หญิง อนงค์ อยู่ลือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ.หญิง วรัชยา อยา่ปิน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ท. ธงชัย เสรีธรรมรัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ต.หญิง ปาจารินทร์ กติติขจรไพศาล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ศักด์ิ สบบง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อาทิตย์ แจง้สวา่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ธนา เสริมสุขเมฆ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. เอกรินทร์ วรจนัทร์เพญ็ศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. จกัรพงศ์ โพธิ์สันติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท.หญิง เนาวรัตน์ ทะนุบงกช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. มงคล ปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมชาย ศรีค าตุ้ย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. สุรกานต์ หยา่ค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ.หญิง สุนิสา ขตัติยะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ต. ชาติชาย มาเยอะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.อ. กมล สุริยะพรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ทววีฒัน์ ชินายศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. มังกร ไชยเขยีว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมชาย งามล้ า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. พยงุศักด์ิ สัตตพธิรัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สนัน่ ทิสาระ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. เสน่ห์ ตันกาบ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ขนัค านันต๊ะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. เฉลิมพล ปารินทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. จารุวฒัน์ จนัทร์ทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ส าเนียง สุธรรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สง่า ค าอนิบุตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สุจติร ก าเหมาะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. เวช บุญอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมบูรณ์ สวนยศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. นิพนธ์ ดาวเรือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. นราดล ทะฤาษี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. มานิตย์ คีรีวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. วรศักด์ิ เขื่อนเพชร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. วรัิช ปินค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ศรีสมบัติ ไชยเขยีว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. วเิชียร หาดสาร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ทองจนุ ธรรมไชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. วชิัย เวยีงนิล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. วสุิทธิ์ ฝึกหสั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สถติ ย์ ศรีประสม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ขนมภมูิ ใช้สรอย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. วโิชค ด้วงสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ณัฐพล ทองค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. จ ารัส จอมมานพ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. พงศกร สุริยะพรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สาคร ค ากอ้น บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมเจตน์ ขม่อาวธุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ศรีภพ สักลอ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วนิัย ศรีรินยา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. กฤษฎา อดุค าเทีย่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. มิตรชัย แกว้เนตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ทวี ยาวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วโิรจน์ มินทร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สถติ ย์ เขยีวงาม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สุกจิ ศาลาคาม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมนึก ผัดดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. กติติเวช ธชิาญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วรเทพ อธกิรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. กวี ชมภมูิง่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ไพโรจน์ วงศ์ศิริ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ราเชนทร์ จนิารักษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมคิด นันติอาจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. มนูรัตน์ สอนศิริ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สามิตร สุริยศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ศักดา ปาริน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อนันต์ แกว้โก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อนันต์ ไชยวฒิุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วรพจน์ ยศอาจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ประพนัธ์ อนิต๊ะสอน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ทักศิลป์ ธรรมไชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมศักด์ิ ม้าแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สังเกตุ วงศ์ลา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พสิิษธิ์ศักด์ิ ศิริมาตย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วรีะพล แสนบูรณพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. รินทร์ กศุล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ประโยชน์ อนิต๊ะสืบ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พจน์ ไชยวฒิุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ววิฒัน์ชัย รัตนพบิูลชัยกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สาคร สุริโยทัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อรุณ ออ้ยใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พงษ์เทพ ระพพีฒัน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมพล ขนัค านันต๊ะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. กฤษดา ขดัเขยีว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พงษ์นรินทร์ ปาริน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พลากร ธนาวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อคัรวฒัน์ เมธาฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พเิศษ บุญเรือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สราวธุ สร้อยจติร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อนันต์ พรหมรักษา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ธรีะพงษ์ ปัญญาวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ยงยทุธ จนัต๊ะกลู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อารมณ์ ไชยช่อฟา้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ จ าปารัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ.หญิง ชลธชิา พงศ์รัตนปรีดา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท.หญิง ศุลี ปันน้อย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. วฒิุโรจน์ สอนนนท์ฐีกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32 ร้อย ตชด.324
ร.ต.ท. สมควร สุทธไิส บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32 ร้อย ตชด.324
ด.ต. สายนัต์ พรมมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32 ร้อย ตชด.324
ด.ต. ศุภเกยีรต์ิ ดีปินตา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32 ร้อย ตชด.324
ด.ต. ชัยพนิิจ ศรีธิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32 ร้อย ตชด.324
ด.ต. พฒันา แกน่ไชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32 ร้อย ตชด.324
ด.ต. ยงยทุธ ค าตัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32 ร้อย ตชด.324
ด.ต. ชูวทิย์ ศิริยะพรหม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32 ร้อย ตชด.324
พ.ต.ท. วชิัย จ าปาทุม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. มานพ ใจซ่ือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. พรีพงษ์ ธาดาชลวฒัน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. วศิิษฎ ์ ค ายา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ประเทืองศักด์ิ ยาวลิาศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สิงหค์ า ศรีจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สุรศักด์ิ งามเริง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สายญัห์ ทับทิมหนิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. บุญญารัตน์ วงศ์ผา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมฤทธิ์ ราษี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บุญรัตน์ อุ่นธง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ทอม ค าแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ทวชีัย วนัทาแท่น บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ณัฐวฒัน์ ค าคง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บรรจบ จนัต๊ะคาด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วรีะพงษ์ เปีย่มประสงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมบูรณ์ทรัพย์ หอมนาน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. อดุลยเ์ดช ใจกล้า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สุรพล แสงศรีจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เกยีรติขจร เวยีงค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อดุม ขนัธวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมบัติ วงศ์ใหญ่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ประภาท ปาระมี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อนุวฒัน์ เบ็ญจะญาติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ธรีะศักด์ิ สลักถว้นถี่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เชาวฤทธิ์ สุคนธา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมพงษ์ ประวงั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. วชิิต สุนทร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ศักด์ิสิทธิ์ อภบิาลคนดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บรรเจดิ เตชะแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ธงชัย คันธแสนยศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ทัตภมูี พรมเมือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชูชาติ กล่ินหอม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บุญช่วย แสวงผล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ยทุธ กติิลือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. สุริยงค์ แสวงผล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ภวูดล บัวต๊ิบ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. มานิตย์ เมืองมูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สรรเสริญ แผ่นอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สงวน กาต๊ิบ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สุวรรณ ไชยศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ประทีป บุญแรง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. คเชนทร์ เรืองนภารัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. การันต์ รวมสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมฤทธิ์ จนัทร์วเิศษ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ธนเกยีรติสกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ณรงค์ สะตะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. เจริญ ค ามูลเอย้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชาลี แสงศรีจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. มงคล แกว้มูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ยทุธภมูิ พุม่ไพจติร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นฤดล ด าริเลิศวรกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. ทววีฒัน์ แจม่จรูญไพร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. ธนา เสริมสุขเมฆ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สายณัห์ ประวงั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. เฉลิมศักด์ิ วงศ์ใหญ่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สุวทิย์ วรพฒัน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. เอกรินทร์ วรจนัทร์เพญ็ศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. ประชา ปัญญายิ่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. จกัรพงศ์ โพธิ์สันติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. นราธปิ จนิะราช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ประหยดั กองมะลิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ การะยศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ไพรัช วงศ์ศา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ประพนัธ์ ทองจ ารัส บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. จ าลอง กนัไชยต๊ะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
พ.ต.ท. ทองสุก วงศ์ขติั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. กติติพงษ์ วนาลีโกศล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมเดช บุญสูง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต.หญิง โสภา ศรีสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สุทัศน์ ลือชา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. บุญส่ง อยา่งเสรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. ชนภทัร พชัรเมธชีัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สินทร โอบออ้ม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. โยธนิ มาลีแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. วรีพงษ์ ทะลือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. พพิฒัน์ สุทธพินัธ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สมจติ จนัต๊ะนัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. นัฐพนัธ์ เขื่อนเพชร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมศักด์ิ ยาวเิลิง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมฤทธิ์ จนิะราช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. มานพ พนัใจลือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. เอกกมล ค างาม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. ศักด์ิ สบบง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อาทิตย์ แจง้สวา่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท.หญิง เนาวรัตน์ ทะนุบงกช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ศฤงคาร ถาวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ศราวธุ จนัทคาม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. วนัชัย อนิต๊ะเสน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. วศิิษฎ ์ วฒันกรกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สัญญา เสนาป่า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ดวงทิพย์ ดวงประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ดิเรก ธนะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เฉลิม การงาน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อานนท์ สารมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ประชัน เชื้อสะอาด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. อรุณ ณ น่าน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เอนก ยะมงคล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. ไพโรจน์ เต็มสิริมงคล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. กติติพงษ์ น้ าใจเกดิกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. สุชาติ ลีนวรรธนะกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ.หญิง วริาภรณ์ เตรียมพชิิต บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท.หญิง ดวงสมร เตรียมพชิิต บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท.หญิง ปรีดา ด าดง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เขตต์ตะวนั ยั่งยนืวณิชกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต.หญิง ไหนยา่น ยั่งยนืวณิชกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท.หญิง เปรมมิกา อศัวยิ่งถาวร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. วรากร ออ่นโคกสูง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ส ารอง วงศ์ใหญ่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. นันทวธุ บัวแดง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นิยม ชัยชะนะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นิติพงษ์ ธรีะมูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ธงชัย วงศ์ชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
จ.ส.ต. อคัรชัย ดีปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ สอนเผ่า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. จนัทร์ ประดิษฐ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. สมเกยีรติ แวน่พรหม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ไพโรจน์ วงศ์วฒิุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สุดเขต สังขรุ่์ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. นพดล หอมนาน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. บรรชา ทรายแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ประพนัธ์ จ าปาทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชัยยง อบเชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. เชียรชัย ใจปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สุทน หลวงจนิา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ภคพงศ์ ไชยมงคล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ทวศัีกด์ิ มัง่ค่ัง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. วรีะชาติ ลือชา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. สุพล สร้อยสวงิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ท. พจิติต์ ปิงสุแสน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ไมตรี ดวงสิงหค์ า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. ไพโรจน์ บุญแรง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ร.ต.ต. พจน์ บุญค าตัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. สมศักด์ิ ท้ายเรือค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
พ.ต.อ. ปรีชา วงัปรีชา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.33
พ.ต.ท. สุรวฒิุ พงศ์ทัศนะธาดา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.33
พ.ต.ท. อภชิาติ รักพงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.33
ด.ต. อดุร บุญมาแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.33



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วรีะศักด์ิ ยะถากรรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.33
พ.ต.ต. กฤษดา ใจแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ร.ต.อ.หญิง นิสิตา ศรีพงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ร.ต.ท. อนุพงศ์ มณีขติัย์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ร.ต.ท.หญิง ดวงกมล สรไกร บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ครรชิต วงศ์ไชย บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ธวชิ ฟกัเขยีว บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ร.ต.ท. มงคล รัตนเพญ็พร บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ร.ต.ท. สมศักด์ิ อนิทะวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ด.ต. ธรีกานต์ เทพขาว บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ด.ต. ธนกฤช ราวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ด.ต.หญิง พชรพร นาเหมือง บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ด.ต. อทุัย กาศสมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ด.ต. ชัยยทุธ ตานะเป็ง บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ด.ต. นิคม อนุพงศ์พกัตร์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ด.ต. บุญเลิศ ติมัน บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ด.ต. เกยีรติ รูปดี บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ร.ต.ท. เจริญ ค าสิงห์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ร.ต.ท. เดชชัย สาธเุม บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ด.ต. สมพงษ์ มีเลข บก.ตชด.ภาค 3 งาน ธกวส.กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ชุมพล ทาทอง บก.ตชด.ภาค 3 งาน ขว.กก.ตชด.33
ร.ต.ต. สมพงษ์ อนิสวน บก.ตชด.ภาค 3 งาน ขว.กก.ตชด.33
ร.ต.ต. อรุณ ธรฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน ขว.กก.ตชด.33
ด.ต. วสันต์ ครุฑแตง บก.ตชด.ภาค 3 งาน ขว.กก.ตชด.33
ด.ต. ธนพงษ์ ข าศรี บก.ตชด.ภาค 3 งาน ขว.กก.ตชด.33
ด.ต.หญิง ศิริภรณ์ มงคลสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 งาน ขว.กก.ตชด.33
ด.ต. นิคม ทัศน์ไพร บก.ตชด.ภาค 3 งาน ขว.กก.ตชด.33
จ.ส.ต. หาญณรงค์ ยารวง บก.ตชด.ภาค 3 งาน ขว.กก.ตชด.33
จ.ส.ต. ณรงค์ ตามัน บก.ตชด.ภาค 3 งาน ขว.กก.ตชด.33
ร.ต.อ. สมศักด์ิ จ าเปีย บก.ตชด.ภาค 3 งาน ผงป.กก.ตชด.33
ร.ต.ท. กติติวฒัน์ ค าเขื่อน บก.ตชด.ภาค 3 งาน ผงป.กก.ตชด.33
ร.ต.ท. สงกรานต์ แสนแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 งาน ผงป.กก.ตชด.33
ร.ต.ท. นิธนิันท์ ฟองมาลา บก.ตชด.ภาค 3 งาน ผงป.กก.ตชด.33
ร.ต.ต. เจริญ กนัตี บก.ตชด.ภาค 3 งาน ผงป.กก.ตชด.33
ด.ต. วทิยากร บุญโนนแต้ บก.ตชด.ภาค 3 งาน ผงป.กก.ตชด.33
ด.ต. อทิธพิล กล่ินสุคนธ์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน ผงป.กก.ตชด.33
จ.ส.ต. ธรรมรัตน์ แต้มด่ืม บก.ตชด.ภาค 3 งาน ผงป.กก.ตชด.33
จ.ส.ต. พพิฒัน์ พรมค า บก.ตชด.ภาค 3 งาน ผงป.กก.ตชด.33
จ.ส.ต. อลงกรณ์ ถานะวฒิุพงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน ผงป.กก.ตชด.33
จ.ส.ต. ไพรัตน์ รุ่งสกกลุ บก.ตชด.ภาค 3 งาน ผงป.กก.ตชด.33



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. ภาณุวตัร ป๊ะอา้ย บก.ตชด.ภาค 3 งาน ผงป.กก.ตชด.33
ส.ต.อ. ราฌา ค าหน่อ บก.ตชด.ภาค 3 งาน ผงป.กก.ตชด.33
ร.ต.ท ศิวกานต์ แกว้มงคล บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ร.ต.ท สุพจน์ นุรักษ์วบิูลพงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ร.ต.ท. จรัส มุง่ปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ร.ต.ต. สุรินทร์ เทวนิ บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ร.ต.ต. อนันต์ อปุนันท์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ร.ต.ต. เดชตระกลู แจม่เงิน บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ด.ต. สุพล ดวงสร้อย บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ด.ต. จ าลอง ปัญญามีรักษ์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ด.ต. นิรันดร์ ไชยกนัทา บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ยอน อตุมะ บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ด.ต. อดุมศักด์ิ ศรีวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ด.ต. อานนท์ แสงยาอรุณ บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ด.ต. กู้ชาติ วรรณวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ด.ต. สุรศักด์ิ จนัทร์หอม บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ด.ต. ทรงศักด์ิ ธรรมเดช บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ด.ต.หญิง นภาพร เสนีวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ด.ต. เกษม ปานด า บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ด.ต. ประกาศิต ปิตยา บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ด.ต. พจน์ อรมณี บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
จ.ส.ต. วลัลภ ขนัธาตุ บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ด.ต. ประยรู ยามะณี บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
ด.ต. ถวลิ นิลเนตร บก.ตชด.ภาค 3 งาน กบ.กก.ตชด.33
พ.ต.ท. อาซันคาน ประทานวงศ์สกลุ บก.ตชด.ภาค 3 งาน กง.กก.ตชด.33
ร.ต.ท. สมพร หบีค า บก.ตชด.ภาค 3 งาน กง.กก.ตชด.33
ร.ต.ท.หญิง ณัฐภรณ์ งานดี บก.ตชด.ภาค 3 งาน กง.กก.ตชด.33
ร.ต.ท.หญิง ปริฉตัร หอมแกน่จนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน กง.กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ธนา เหมือนศิริ บก.ตชด.ภาค 3 งาน กง.กก.ตชด.33
ด.ต. บุญส่ง มังคลาด บก.ตชด.ภาค 3 งาน กง.กก.ตชด.33
ด.ต. สิราวธุ สายวฒิุกลุ บก.ตชด.ภาค 3 งาน กง.กก.ตชด.33
ด.ต. เพลิน เขื่อนค า บก.ตชด.ภาค 3 งาน กง.กก.ตชด.33
ด.ต. ไมตรี ชมชื่น บก.ตชด.ภาค 3 งาน กง.กก.ตชด.33
ด.ต.หญิง นลินี อปุนันท์ บก.ตชด.ภาค 3 งาน กง.กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ประสงค์ อนิทร์ประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กลุ่มงาน กทบ.กก.ตชด.33
ร.ต.ท. สุธี นวลจทัร์ บก.ตชด.ภาค 3 กลุ่มงาน กทบ.กก.ตชด.33
ด.ต. ชูชัย ไชยหลาก บก.ตชด.ภาค 3 กลุ่มงาน กทบ.กก.ตชด.33
ด.ต. ดนัย ดีพชิัย บก.ตชด.ภาค 3 กลุ่มงาน กทบ.กก.ตชด.33
ด.ต. นิวชั หมืน่คิด บก.ตชด.ภาค 3 กลุ่มงาน กทบ.กก.ตชด.33
จ.ส.ต. กฤติพสิิฐ ภมูิธรรมไพโรจน์ บก.ตชด.ภาค 3 กลุ่มงาน กทบ.กก.ตชด.33



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. พเิชษฐ์ หมายดี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.อ.หญิง นิศารัตน์ มะโนบาง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. วชิาญ นมฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ปิน่ ปัญญารัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ด าเนิน คุณงาม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. เมฆยนต์ พรมมิจติร์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. อดุร บุญมาปะ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. เพิม่พนู ยทุธเกยีรติ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. วโิรจน์ อยา่งอิ่น บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ สมตุ้ย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
 ร.ต.ท. ลือชัย กนัทะอโุมงค์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. จ านง ท้าวค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ถาวร พงษ์ดง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ทองอร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. บุญธรรม สุทธาชัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. อาวธุ รอดหลง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. วรัิตน์ พทิาค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
 ร.ต.ต. อทุิศ พวงมะลิ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ สามใจ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ชัชวาลย์ มงคลสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ ชัยวฒิุ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
 ร.ต.ต. ไพรัตน์ ใจบุญ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. สุรพล ฟองทา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ ค าวงษา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ศุภเมศร์ แสนมนตรี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. นิรันดร บูรณ์ศิลป์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. อดุม ค าใส บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. อนุชา เผ่าพนัธุ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต.หญิง เกศกมล สินเปียง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. เอกลักษณ์ ท้าวขวา้ง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. เรืองชัยศรี อู่เงิน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. จ านง ชัยมงคล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. ด ารง รามบุตร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. เพิม่พนู พรหมเมือง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. อทุัย ชัยชมภู บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. นุกลู อดทน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. สิริชัย จอกมา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. โชติ ขนัทะพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต.หญิง ศิริณภสั อนิสม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. ค านึง จาคะมณี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. สงกรานต์ งามจ า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. จาตุรนต์ ประดิษฐ์วสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ส.ต.อ. ธนพล อนิผูก บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. วทิยา ค้าแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. บุญมี วงค์ษา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. กติติวฒัน์ ขตับุญเรือง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. วรีะพงศ์ วงค์อริยะเมต บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. อนิญชพฒัน์ คฤหานนท์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. อรรถกร สายแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
 จ.ส.ต. ธนพงศ์ แกว้ค าปัน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. ยทุธนา แสนธวิงั บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. ดนัย กณุาพา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. นฤทธิ์ วงค์กระโซ่ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. จรัล จนมาลังค์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. พชิัย อปุค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. วฒิุ พมิมะทา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. สุวรรณ นันทะชัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. รัตนะ วรรณค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ด.ต. ศราวธุ พรมไหม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.331 กก.ตชด.33
ส.ต.ต.หญิง วรฤทัย พะชิ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
พ.ต.ท. วเิชียร มัน่คง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
พ.ต.ท. อสิระพงศ์ โนโชติ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
พ.ต.ต. มังกร มันทะนา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
พ.ต.ต. แปลก ศรีเริญ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
พ.ต.ต. พศิน บุญรอด บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
พ.ต.ต. คนึง ทนันไชย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.อ. วชัรินทร์ ยศรุ่งโรจน์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.อ. สนัน่ กาวิ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.อ. เดชาวตัร วอ่งไว บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.ท. วชัรากรณ์ ใจค ามา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ยงยทุธ เกง่กล้า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.ท. บุญภาค ศรีวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ด ารงค์ วงศ์สอน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ยอดชัย สร้อยเพชร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.ท.หญิง ภครัตน์ เอนกบุณย์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.ท.หญิง อริญชญา วศัิทวฒันา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.ต. สุรชัย แสงกาบ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.ต. เสรี ศรีวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.ต. วรวฒิุ นามมล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. ประภตั เสาร์ไชย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. จรัญ อภวิงค์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. ประสงค์ ทองศิริ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. ผจญ ไชยอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. นนทกานต์ ทนันชัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. อลงกรณ์ วรรณโพธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. เวยีงชัย จนัทร์พนิิจ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. ปรีชา แกว้ฟู บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. ทศพร เพญ็ปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. สมคิด สดใส บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. พมูทิพย์ รังการัตนพรชัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. วรรธนา จะนู บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. จกัรี กนัหม่อง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. สายยนต์ มาแดง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. ทรงศักด์ิ กนัธง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. พงษ์เดช เครือฟอง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. ปฏพิทัธ์ มาตันบุญ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. ธวชั สงวนศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. วรชัย แกว้ปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. ศิริพงษ์ ใบบุญนราวฒิุ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. วารินทร์ กณุณะตัน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต.หญิง บุรัสกร สมปาน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต.หญิง ธญัญ์ฐิตา พงศ์พรรัฐกลุ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต.หญิง ร าพงึ ต่อปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
จ.ส.ต. วภิาสกร หมืน่โฮ้ง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
จ.ส.ต. สมศักด์ิ พะแก บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
จ.ส.ต. อลงกรณ์ อนิต๊ะ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
จ.ส.ต.หญิง สุพนิ ยศรุ่งโรจน์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
จ.ส.ต.หญิง อรนุช จติตาค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
จ.ส.ต. วโิรจน์ ควรแจม่ดี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.อ. จริวฒัน์ กนกพนัจริวฒัน์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.อ. ณรงค์ ธารทองกลุ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.อ. อริยะ ธนัยพรประทาน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ เมฆบุญเขต บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท. อทิธพิทัธ์ นพรัตน์กมลชัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท. ชัยวฒัน์ ชื่นสุขเลิศเกษม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท. ศิวะ สุใจ๋ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท. กษิดิศ พะแก่ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท. ณัฐพนัธ์ ดิลกเมธาวี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท. พรทวี สุวรรณสันติชัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท. วนัชัย ชื่นสุขเลิศเกษม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
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ส.ต.ท.หญิง พมิพา หมือ่โป บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท.หญิง พชัรพรรณ ปริชญ์พงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท.หญิง จนัทร์ฉาย จะหลู บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท.หญิง ชฎาภา พะแก บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท.หญิง ราตรี วงศ์บุญชัยเลิศ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท.หญิง แสงดาว เยเบียง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท.หญิง ธนภร มนัทธนธรรม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท.หญิง อาภรณีย์ รัตนสวา่ง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท.หญิง ธญัชนก กลุศักดิพฒัน์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท.หญิง นาฎชนก แจง้ฉมิ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท. นิพฐิพนธ์ จปูอ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต. สมพงษ์ แกว้งาม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต. วฒิุชัย มีสุข บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต. สิทธพิงศ์ ดอกหอม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ โปธาพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต. ไพโรจน์ หล้าเผือก บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต. ศักดา โวหาร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต. บัณฑิต อวดครอง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต. ณัฐคมณ์ สิริแจม่พงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต. กระแสสินธุ์ ทยาน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต. โยธนิ ปูชูเด บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต.หญิง สุรินทร์ดา แสนยี่ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต.หญิง โชติรส โคตจนัทัด บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต.หญิง อรพณิ จะหละ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต.หญิง วนิดา สมจติรแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต.หญิง เพญ็ศรี เปอะโพ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.ต. บัณฑิต เครือริยะ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.อ. สุรพล รินแต้ว บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต. พนัธกจิ จารุจรรยาวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
จ.ส.ต. นพดล กนกพนัจริวฒัน์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต. ณัฐภมูิ จนัทร์บ่อแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต. วรายทุธ อดุยะเขื่อน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต. ธนภมูิ คุณยศยิ่ง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต.หญิง ชไมพร เขยีวขจพีนา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต. มนตรี สาธร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
จ.ส.ต. กอโชติ ขนุน้ า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ต.หญิง พกิลุ คอโมแฮ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ด.ต. ดิเรก ภริมยส์า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ประสงค์ เลิศรัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท. ชายแดน ภูน่ายพล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
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พ.ต.ต. ธรีะศักด์ิ แกว้มูล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท. ชูพงศ์ มณีเมธาวี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ส.ต.ท. พษิณุ จะนู บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332  กก.ตชด.33
ร.ต.ต. สุริยนั แพงค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.332 กก.ตชด.33
พ.ต.ท. ภษูิต กฤษสมัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.อ. ณภทัร ชะวาล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.อ. อรุณศักด์ิ ทารักษ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.อ. ฉมาบดี สุริยะอมร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.อ. วโิรจน์ สงวนโสภณ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. สุรกาญจน์ มูลมอญ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ไชยวฒัน์ พรหมอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. มานพ ดอกจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. วรีะ ชื่นใจ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. เรวตั ธนาภรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ สุริยวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. นนท์ แซ่ม้า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. สมพงษ์ วงศ์ขติัยะ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. บุญมี ค าแสน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. บุญรัตน์ มะโนล า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ หน่อแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. พชิัย ค าปิน่ค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ยทุธ เตชะสาย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ยทุธพล ยศพมิสาร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. ระวชีัย วงศ์รัตนมัจฉา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ปัญโญกจิ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. อริยธ์ชั ขนัไข บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. อ านวย วงศ์สุวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. อศิเรศ นลินวจิติร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. คมกฤษณ์ รินฟอง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. คูณ เตชะมงคล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. จอมภพ ภทูองโปร่ง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. จารึก ศรีสมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. จรีะเดช ศิริเขตต์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. ชัยรัตน์ อนิเหลา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. ชาญวทิย์ มูลวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. ช านาญ ดอกบุญนาค บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. ณรงค์ ดวงฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. ด าริห์ คุณยศยิ่ง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. ถนอมศักด์ิ แกว้ยธิิ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ปาลี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. นราพล ศรีวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. ประธาน ใจมุข บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. ประยงค์ ดีพลู บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. ประวทิย์ ประพนัธป์รีชา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. ยงยทุธ ขนทอง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. ไวทยตุ ศรีจนัตา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. สง่า สุภาเลิศ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. สายณัห์ ขนัค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. สิทธณัิฐ ปูแดง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. อภชิาติ สุตันตานนท์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. อรรคพล ประเสริฐสังข์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. สมชาย ตองออ่น บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. พงศพชั ใจมวน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. เกรียงไกร ศรีวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. ศรัญญู ศรีวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. กฤต กนุแสง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
ด.ต. สุพล บุญสม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.333 กก.ตชด.33
พ.ต.ท. ฐิติพงศ์        เจนกจิเจริญชัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.อ. พรรวนิท์        รวมสุข บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.อ. โยฮัน        เจริญเมืองมูล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.อ. ทวศัีกด์ิ     เลิศบัวบาน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.อ. ทศพล       สิทธธิรรม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.อ. ส าราญ        ศรีจนัทร์กาศ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. อภนิันท์ มุง่ปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. โกศล    พนิิจพงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. พรีะพงศ์ พลูทวี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. พร้อม  เขื่อนแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ปัญญา   เจริญคุณ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ทว ี    ปันค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. บุญตัน  เลปานนท์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. จกัรพงษ์       คงวงั บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ปรีชา   ศรีกองค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ไมตรีศักด์ิ    วงค์สุวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. สะอาด     สิริวรการณ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. เจษฎาภรณ์ เทีย่งออน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ทองค า        ยะปัน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. อนิทร      อุ่นปัน๋ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. สมบูรณ์  จอมจติร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. เกษม ฟองค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. อดิศักด์ิ          อนุพนัธุ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
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ร.ต.ต. ปรีชา      แกว้ตาต๊ิบ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. นเรศ     ฉยุฉาย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. สุทัศน์     ตาปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ชนวฒัน์    มาปัน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. อาดุลย ์     อาคะโรจน์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ววิฒัน์ชัย      จนัทบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. อดุลย ์         คงคล่อง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ธนนิติ     เฉลียวฉลาด บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. สองเมือง พกิลุเคหา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. สมเดช   เจริญศรี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. ภภิพ   ใบศล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. สมศักด์ิ  ใจสม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. กจิฐนะพล   ไชยเสน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. สุวทิย ์    ทองดวง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. มนเฑียร    พงษ์มี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. จกัรกฤษ  กล่ินสุคนธ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. กฏชัย  สมบูรณ์ดี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. จกัรพนัธ ์  บุญเลิศ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. สถติย ์       ทองเสนอ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. บรรยงค์    ดวงค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. บุญเชิด   สิริพศุิทธภิาคย์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. สุพจน์   จอมใจบัว บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. นิตพวชิญ์ ทรายค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. นิเวศน์  ลือเรือง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. สาคร   อิ่นแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. เรืองเดช       กา๋ละ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. เจริญฤทธิ์    หลวงสุ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. วสิน   ยทุธเลิศ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. อดุร             สิงหแ์กว้ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. สุพจน์   รุ่งเรือง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. อภนิันท์   ค าผัด บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. สายณัห ์ อนิต๊ะแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ด.ต. นเรศ      ตาใจ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. จติติชัย       จนัทร์เอี่ยม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. ยทุธนา ยะมงคล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. วฒิุพงษ์       บัวหอม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. อานนท์      ศรีวลัิย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ   วงศ์ใหม่ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. พเิชษฐ์    กระภฤูทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. ดวงจนัทร์ กาใจ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
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ส.ต.อ. กฤษฎ ์  สมพงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. เกยีระติ   ปินใจ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. ไกรสร    เตรียมแรง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. วสันต์     จนัไชยศรี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. วชิญารมย ์ หบีแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. วษิณุ   แช่มรักษา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.334 กก.ตชด.33
พ.ต.ท. รัฐกร อนิทนิล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.อ. ภริมณ์ อยทุธ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. ประสิทธิ์ ปานหมอก บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. ประวติั พนูค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. สมบูรณ์ หอมนาน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. เทวา วนัจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ ยอดดี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. อนันต์ ตุลาทอง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. นพดล ณ ล าปาง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. อรรถพล ต่อปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. ดิเรก โลชา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ส.ต.อ. บรรพจน์ กอ้ฟู บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. สมาน ปาลวรกลุ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. พรเทพ สายวงค์เปีย้ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. อรรณพ ศรีธิ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ส.ต.อ. ธชัชาพงค์ วลิากวา้ง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. ทศพร เผ่ากนัทะ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ส.ต.อ. นิกร ใจค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. สมทบ ไชยเป็ง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. โอวาท เจริญชัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ส.ต.อ. แทนพงศ์ สุค าตา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ประสงค์ ปงลังกา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. วหิารชัย เสาะใส บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. ประกรณ์ ไชยมงคล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. บุญเปล่ง ชัยยากลู บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ประยทุธ สุริยะวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. สมสิน ฟงัเยน็ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. ปรีชา มาเล้ียง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. วเิชียร ดวงตาสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. ช านาญ ชัยเมืองใจ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. วนิิต วรรณา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. อนุชา ทองสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. ธงชาติ กนัทะวงษา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. พล นวลสนิท บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. โยฮัน เจริญพงศภรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. นพดล พาสันติราษฎร์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. สังฆค์ม อดุมเดช บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. คันศักด์ิ แกว้น า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.อ. รัตนไตร ใจอนิสม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. สมชาย ค ามาเรือน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. อานนท์ เสมอวงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. เทิดศักด์ิ ชมภจูา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. สวา่ง วงค์ษา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ส.ต.อ. เดชด ารงณ์ กา๋ใจ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. วรีภทัร แจม่จนัทา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. สนธยา คุ้มเสม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ถนอม ศรีทอง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. นิกร แสนวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ชัด ชัยชนะ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ทองมีเอยีด บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. สังเวยีน ปาลี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. อดุลย์ ใชยา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. บัญญัติ ดาเตชะ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. ชวลิต ประสงค์ทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. ศิริชัย มณีกาศ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. วรีะพนธ์ ปวงเร่ิม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. จารุเกยีรติ ปาระปิน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. ธวชั แปงค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. ภราดร วริิยะพงษ์พรกลุ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ส.ต.อ. ภวูนารถ ขรรค์ชัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. พงษ์พทิักษ์ ไชยอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ณรงค์ เสนาวารี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ช านาญ ศรีค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. ชาตรี เริญตะขลิ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. ทับเกษตร ฝากมิตร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. ยรุนันท์ จอมมิง่ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. รัฐกร แสนยศ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. มนตรี ทุเรียนทอง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. อดุลศักด์ิ บุญมาพล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. พรหมินทร์ เจริญใจ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
ด.ต. ขจร มณีขติัย์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. วรีพงษ์ จุ่มแปง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33
พ.ต.ท. พงษ์นรินทร์ พลน า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. จรูญศักด์ิ เพยีงตา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. เสน่ห์ สุดเสือ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ชูชาติ เตจะ๊เป็ง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. วเิชียร พรมรัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. อมร จนัทรัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ทนงค์ กนัชนะ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ส าเริง ช านาญ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. สุภชัย เชียงวดัเกตุ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. สมโภช กรองบริสุทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. สมชาย ธนะปาน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. เรืองทธิ์ สุนทร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. นริศยศั์กด์ิ จะ๊เขยีว บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. ประยทุธ์ สง่ากลู บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. เนติชัย เทอดธรรมไพศาล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. สราวธุ สมณา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. สุเจน ปัญญาสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ส.ต.อ. สนิท สุธรรมยอง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. ฉลองรัตน์ จรัิฐิตินันท์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. วฒิุชัย หล่ายแปด บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. ปัญญา ออ่นพทุธา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. กมลพนัธ์ ตุ้ยสาร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ธรีะศักด์ิ เลิศอสิราลักษณ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. ทองดี แกว้ประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. โยธนิ อปุโย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ กนัทวงั บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ เพง็เหล็ก บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. โชคอนันต์ ค าเป็ง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. สถาพร สาขา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. ฉตัรตุพล ทรัพยม์า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. ชัชวาลย์ บุญศากลุ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. นพดล ค าหมืน่ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. กฤษฎา พรพนาสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ส.ต.อ. อดุมทรัพย์ หฎัฐะวสุกลุ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. ศุภกานต์ สุกใส บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. นวรัฐ พมิพลิา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. ทรงฤทธิ์ สุกสวา่ง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ไพรัช กมลสาร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. สุกจิ อะติถะ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. อาลี กาบปินะ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. จริวฒัน์ ปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. ไชยยศ เพยีรดี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
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ด.ต. ชาญชัย วงษ์ษา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. ปรีชา สุธรรม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. กอ้ง ปวงมาโล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. เริงฤทธิ์ ทองค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. วสันต์ กาเรียน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. วเิชียร ริมธาร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. จตุรงค์ ประภาเวสัง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. วทิยา มีศรี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. พรชัย กองจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. อภเิชฐ อนิทรัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. เชิดศักด์ิ แกว้นาง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. เงิน ใจเดียว บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. อาดูลย์ อนุวรรตน์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. สิทธชิัย สิทธชิัยวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. ยทุธ กาวลิะมูล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.อ. ประกาศ จงกล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. บุญธรรม ทัตชัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. มงคล มีคุณ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. เผชิญ นันทะน้อย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. วสันต์ วมิลพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. พนัศักด์ิ สมภพิงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. ประจวบ พรหมกร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. สมพงษ์ ศรีพรม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. สุทัศน์ สมฝ้ัน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. ส่งสุข วงค์มูล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. ประคอง แกว้มณี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. วฒิุพนัธ์ ดวงศรี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. มงคล กนุนา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. เฉลิมชน วงศ์สกลุจติร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. รังสรรค์ รูปค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ด.ต. อนุเทพ จนิา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. สาคร   ตุ่นหล้า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.336 กก.ตชด.33
ร.ต.อ. ดิลก อารินเป็ง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ณรงค์ เทพผล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. เกษม ปุด๊พรม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. อเุทน อปุนันต์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. เฉลิมพงษ์ ไชยเชษฐ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. จกัรภทัรยศ รุ่งโรจน์ทิวตัถ์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. ทวศีร ศรีอบุล บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. ทองดี ค าดี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. นิวฒัน์ มะโนค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. วรัิญ สุธรรมมา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. วชัรบูล ปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. สมควร อทุอง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. สุวรรณ มียนัต์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. จรินทร์ ขาวออ่น บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ร.ตต. ศรรักษ์ อรุณประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
จ.ส.ต. กติิภมูิ ถิ่นทิพย์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. อนิทนนท์ ค าแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ประวทิย์ กองมะลิ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. อรุณ ธรรมสอน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. สุระพรชัย มะโนค า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. เจริญ ชรอยเมฆ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. คณินพศิน ศรีพายพั บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. พนิิจ ราชคง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. พล แสนพชิัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. นิติวฒิุ เศรษฐสุวรกลุ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. กติติกร พงษ์ไทย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. มานพ จนัทร์งาม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. ยทุธศิลป์ ตระกลูวจิติร บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. ทรงศักด์ิ พทิักษ์ชัย บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ส.ต.อ. ภาณุพงศ์ คองแดง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. ปรีดา อนิทิม บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. ศราวธุ ปราศรี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. บพธิ จรรยา บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. สุพจน์ ปิน่ต๊ะ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. สงกรานต์ ศรีพลัง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. อทิธพิงษ์ แร่มี บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. สุเทียน ธดีิ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. ไมตรี จนัทร์แสง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. บุญชัย รัมมิกนันท์ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ด.ต. ทองสุข พร้อมตะคุ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ร.ต.อ. ธวชัชัย สุรินต๊ะ บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ร.ต.ท. สวสัด์ิ สิงหส์า บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ร.ต.ต. เฉลิม ค าสีแสง บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
ส.ต.ต. กระแสสินธุ์ ทยาน บก.ตชด.ภาค 3 ร้อย ตชด.337 กก.ตชด.33
พ.ต.อ. พรหมวฒิุ วฒิุววิฒัน์ชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
พ.ต.ท. อดุม อนิอยู่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
พ.ต.ท. รินณวฒัน์ ภวูฒันติกานต์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
พ.ต.ท. ชัยวรุตม์ พร้อมญาติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
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พ.ต.ท. ทรงศักด์ิ ไชยลาภ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.อ. ด ารง สุขเชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. สุชาติ นิลสวา่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. เอกชัย เอี่ยมพรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ภทัรเดช สายแวว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. อดุม รินทะวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. กติิศักด์ิ ลาโพธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุนทร กล่ินจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พฒิุพงศ์ วงษ์ประเสริฐชาต บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. นิคม ปงหาญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ด ารงศิลป์ บุญจบูุตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เกรียงไกร ญะเมืองมอญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ธนากร ทาจติต์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต.หญิง บุศญา แกน่ค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ธรรมนูญ สายสินธ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. รุ่งโรจน์ จารี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. สงัด อนิต๊ะปะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. ธญัญรัตน์ ค าเกดิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. ทรงพล บุตรเพง็ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. อเนก จนัน้อย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. ไพฑูรย์ เพยีตะเณร บก.ตชด.ภาค 3 กกตชด.34
พ.ต.ต. คนอง สวนวนั บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.อ. เจริญ จนัจร บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.ท. ธนัฐภทัร์ ธงศรี บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.ท. ประวทิย์ เวยีงค า บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.ท. บุญจนัทร์ บุตรเพง็ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.ต. หวนั จนัทราช บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. อภชิาต แกน่ค า บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. ฉกาจ สุทธหลวง บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. สนอง จติอารีย์ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. ธวชัชัย กนัทะรส บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. ธรีนพ อนิแนน บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. จเร บุญอิ่ม บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. ณัฐพงษ์ ยิ่งยงเมธี บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
จ.ส.ต. อนนท์ มัน่คง บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
จ.ส.ต. ธนพฒัน์ พลอยประเสริฐ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
พ.ต.ท. ฐิติพงษ์ ชื่นสมบัติ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.อ. บุญฤทธิ์ ศรีตะโจม บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.อ. สุพนัธ์ วาทา บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.ท. สุจนิต์ สายแสง บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
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ร.ต.ท. ธรีชัย เทอดโยธนิ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.ท. สุนทร ธรรมรัตนาภรณ์ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. ภทัรพล รสเครือ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. คมสันต์ ขนัติโครต บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. กฤตกร พวกแกว้ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. ธานินทร์ ปันโพธิ์ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. นิพล สิงหท์อง บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต.หญิง สายพณิ วรวฒัน์วทิยากลุ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ส.ต.อ. สุชาติ ส าราญจติร บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ส.ต.ต. พงศ์พสุิทธิ์ ชัยชาญ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ส.ต.ต. ภวูดล โตจนี บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ส.ต.ต. สราวฒิุ ค าสุวรรณ์ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ส.ต.ต. ขติัยะ สังขเ์จริญ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. ประดน ปัญญา บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ส.ต.ต. สยมุภู ใจหล้า บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
พ.ต.ท. สมชัย สังขเ์จริญ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.อ. คมกฤษ ศรชัย บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.ท. ยรรยง ทองค า บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ สังขสุ์วรรณ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.ท. อนันต์ รัตนเรืองศิลป์ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.ท. ยทุธภมูิ โลโท บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.ต. กติติคุณ มาสอน บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.ต. ธนวรรตน์ ศรีจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.ต. บุญรอด ผาติกรรม บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ร.ต.ต. พเดช เพง็เลิศ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. สุเมธ ขนุารักษ์ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. เอสนะ จตุรทิตย์ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. ต่าย สุมาลี บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต.หญิง สุจติรา พนัทิพา บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. ณัฐดนัย สนเอี่ยม บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ด.ต. สราวฒิุ จลุมุสิ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
จ.ส.ต. อาจนิต์ จติรสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ส.ต.อ. อนุศักด์ิ สังขเ์งิน บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ส.ต.ต. พชร ไสสีสูบ บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ส.ต.ต. ดนุสรณ์ ปวงค า บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
ส.ต.ต. โอฬาร สายนวน บก.ตชด.ภาค ๓ กก.ตชด.๓๔
พ.ต.ท. ไชยรัตน์ ไชยกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ธนาคม ศิริยศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต.หญิง บุปผาชาติ จอมอปู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท.หญิง ธดิารัตน์ แกว้สาร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. นิพนธ์ สาระภี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. บุญชู จนัทร์ดิษฐ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุพจน์ บุญปัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต.หญิง บ ารุง ทิพยเ์จริญพร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต.หญิง สุกญัญา ยอดฉมิมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต.หญิง อทิตยา รังคะภติู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. องอาจ คุ้มฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ค าสีสังข์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. วนัชัย เรือนใจดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. วชิัย สินสุนทรไชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ชาติชาย เตชะสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วทิยา วงศ์มณีวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
พ.ต.ท. นพกลุ ไชยกล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.อ. วชัระพร สิงหมณี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. รณชัย แกว้แสนสาย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. ช านาญ ปัญญาดวง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. เกษม ประดีจติต์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.อ.หญิง วจิติรา พรมพทิักษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ต๊ะเสาร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต.หญิง สมศรี ไพรหล า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ คชรัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ประมวล หงส์ทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. เด่นไพโรจน์ ธรรมศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ ใหม่กนั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ชาญ ทนแตะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. อมัพร สงแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. สุชาติ สุขขวญั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ไพรัช ฤทธิ์ขนุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. บรรจบ เปียไพบูลย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. มังกร เหลากจิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เฉลิมพนัธ์ ปันธยิะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประเสริฐ อาจหาญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. เนรมิต แสงสร้อย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อาคม สัตพรรธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประกติ ทิพพะหา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เกษม ฝ้ันชมภู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พรชัย การถาง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อ าพล บางโปร่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เกรียงศักด์ิ กล้ากสิกจิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ดิเรก เกดิกจิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. เสวย เพง็จนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. จรีาวตัน์ อน้อิ่ม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วรีวฒัน์ ล้ิมตระกลู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. กติติ ดวงแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุรชาติ อนิบ ารุง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เนติ เลิศศิริ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. พรีะนนท์ ทิพยะจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. วเิชียร จุ่มทา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สนัน่ ชื่นตา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ชูเกยีรติ ตาน้อย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ชนะ นวลหงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พทิักษ์เกยีรติ ท้าวน้อย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ทิวา อนิทร์เชื้อ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เดชา ง่วนทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วสูิตร ชื่นส านวน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สยาม พรหมชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ธรรศ ศิริยานนท์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. โชติช่วงชัชวาลย์ เกตุดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. เลิศทัศนะ แสนขาว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
พ.ต.ท. เทพ มงคล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
พ.ต.ต. สมภณ บุญวเิทียน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
พ.ต.ต. สะอาด ตะมะจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
พ.ต.ต. กติิพงษ์ นวลวทิยาพงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.อ. ธนศักด์ิ วงศ์ทองดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.อ. พยนต์ สถานกอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.อ. สมศักด์ิ รัคสิกรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.อ. ภาณุพงษ์ ต้องใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. กนกพล แกว้โมรา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ประธาน อมรบุตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ทศ พมิคีรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. อศิรา นิพนธ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. สมหมาย แสงทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. นิวฒัน์ พฒุวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ปริญญา กานตานนท์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. เฉวยีง ยิ้มแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. สมควร กล่ินโท บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. ชัยเทพ สร้อยสนธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ อนิทร์ภกัดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. ผจญ เทภกินั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. วนัชัย โพธิ์ค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วรีะยทุธ ยอดเพชร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ธวชั พงษ์เจตสุพรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เสวก สุขเกษม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ณรงค์ ศรีทามาตย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อดิศักด์ิ คงบุญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. นิรันดร ขนัค านันต๊ะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุนันทรักษ์ บุตรสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมศักด์ิ เปรมกระโทก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. บุญเศียร ชูเควจ็ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พรศักด์ิ อนิทรสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. คมสัน บ่อค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. จติติพงษ์ พรมชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อรุณ ดวงภกัดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. กล้าหาญ ทองทวี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. บรรดล เมืองมูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วนิิจ แยม้วงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. นริศ บานเยน็งาม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วสันต์ พุม่เกดิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมพร นากาย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประธาน เชื้อเมืองพาน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. กติติพนัธ์ สุขสัมพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ธนูภาส หวงัขอ้กลาง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ดนัย ภเูขาใหญ่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประจมิ ปิน่ปัก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. นิรันดร์ หตัถกอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. คณิต ช่างเงิน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เด่น โพธิ์นอก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ทวตัร์ พรหมมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมดุลย์ โพธิ์อน้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ลือชัย สมใจเรา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประชันย์ จนัต๊ะวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วรพงศธร ดวงรัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. กมลภพ ยศนันท์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต.หญิง กญัญาภทัร ร่องครบุรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต.หญิง วภิาดา มรกตเลิศล้ า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต.หญิง อมรรัตน์ ศรีจ าปา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. เจริญรัตน์ โมกขศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต.หญิง วลัลี อคัรไพจติร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. สุชิน ซาพมิพ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต.หญิง เสาวภา แกว้วงศ์ษา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต.หญิง กิ่งแกว้ ทะท า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. เจษฎา วนาเฉลิมจติต์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต.หญิง วไิล ธนวภิาศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. จริพฒัน์ รักเขตการ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. ไสว รุ้งวจิติร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. สุภาพ คีรีอรัญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. ประชา รุ้งวจิติร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. ครรชิต บัวขาว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต.หญิง สุภาพร เลิศเลขากจิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต.หญิง ชญานิษฐ์ นาคทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต.หญิง บัวทอง สินบริบูรณ์ทวี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. พพิฒัน์ แสนแดง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. พงษ์เทพ เสียมสกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ.หญิง ศุภกานต์ จนัต๊ะวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท.หญิง เสาวณีย์ เริงฤทัยพนม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท. ธรีชาติ คีรีไพศาล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท.หญิง นันทวรรณ ตรรกชัยภบิาล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท. เสกสรร เทพราช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท. ศรราม เยี่ยมคุณธรรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท.หญิง โชติกา เขมทัตสทานน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท.หญิง สกาวรัตน์ สนัน่อาณา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ.หญิง นงณภสั เบญจบงกช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท. ชิดชัย วไิลบรรเจดิกร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท. ประวทิย์ สิทธิ์พนากลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท. ชินวตัร คีรีดุจจนิดา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. อนิวฒัน์ บัวไลเดช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต.หญิง กรกมล กอนแสง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต.หญิง แสนดี ฟา้งสางขนุเขา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. ธรีพงษ์ แซ่ยา่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต.หญิง ณัฐพร ยอดออน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. ชุมพล สถติพนากร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต.หญิง มลฤดี เจตนาการกจิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต.หญิง สุดา สาละวนิพรพนา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต.หญิง อาภรณ์ เจษฎากลุกนก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต.หญิง วนิดา วนาศรีจนิดา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต.หญิง มานี นทีประภสัสร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. มงคล วนาเฉลิมจติต์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. ชูชาติ พไิลลาศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. จตุพงษ์ วไิลบรรเจดิกร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ฤหสั กนัยะมูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ปพนสรรค์ คีรีดุจจนิดา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท.หญิง จฬุาวดี กอ้งไกรวลัย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท. ส่งเสริม มาลีศรีไสว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท. บุญมี ครองเพชรแสน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท. นเรศ ยอดยิ่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท. นรธร์ี คีรีประไพ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. หสันัย บูชาคุณธรรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. บัญญัติ กลุชรชกายกนก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท. ยทุธพงษ์ ฤทธริณนาวี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ฤทธิ์บรรลือ แสนฉวี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สงคราม มูลดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต.หญิง สายฝน ศรีเจริญปัญญาสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
.ร.ต.อ. พจิติร ภูร่ะยา้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ.หญิง สถาพร จนัทิมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ.หญิง กาญจนา เอกบุญโสภณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท. พทิักษ์ โพธิ์เสือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. บุญฤทธิ์ ธนวภิาศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ.หญิง จนัทร์ฉาย สวา่งเจริญกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
พ.ต.ท. ศรีพนู วงศ์ละ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.อ. พสิิฐศักด์ิ โนวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ธนพล เกสุดา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. อนิจนัทร์ ไชยทอน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. พฒิุพงษ์ สืบวงศ์ษา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. สันติ อุ่นเรือน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. สมาน หงอนไก่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. สงวนศักด์ิ สังขส์ าราญสกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. สมนึก วงศ์สวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. วชิิต ชมเชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. บรรพจน์ สิริพงษ์ณภทัร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมศักด์ิ ใจยะวงั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ภเิษก ปุด๊สาร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สงวน เกตุนาค บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พษิณุ เอี่ยมแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สัประยทุธ ผ่องแผ้ว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สิริพงษ์ อนิทฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เชิดชาย นันทวงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ศักรินทร์ จกัรพรรดิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ถวลิ กล่อมยงั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ณรงค์ ธรุะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมศักด์ิ ใจแสน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. รัตน วศิรียา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วโิรจน์ อ านวนทะนะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ทักษิณ มูลรัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมคิด ท าสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ศักด์ิชาย จรุงจติร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ชูขวญั แช่มชื่น บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ปริวรรต นาแหลม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วลัลภ ก าจดั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ปยตุ รัตนชมภู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วสุิทธิ์ ศิริมาตย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมชาย พนัธวาวงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พบิูลย์ ศรีจ าปา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วรีะ สิงหแ์กว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ดิเรก เชิญขวญั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ชัยยศ มีทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ จตุแวง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. สมควร ทองน้อย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมพร ทุมเมืองปัก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. เรวตัร โปทา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. นรภทัร ปิมล้ือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สนทนา สุภษิะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ณฐกร ปินนิล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วหิค แดงพมิพ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พสิิษฐ์ วนัน า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วนัทา วเิศษสัตย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมศักด์ิ แสงสวา่ง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. สุรัฐ สุขโข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. อติธร์ี สุขอิ่ม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อรรถพล นวลแจม่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. พนิิจ อตัไพบูลย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. ราชันย์ โยธานัก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. ภฤีะเดช หมืน่จนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ยทุธนา คุณนา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประเสริฐ ปานแม้น บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พเิชษฐ์ ผิวขาว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. ทวยีศ เกษวทิย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สิทธชิัย ไชยชนะมงคล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ชายแดน อุ่นใจเรือน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ณัฐพงศ์ จนัทร์ธมิา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมพงษ์ เรศมณเฑียร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สิทธศัิกด์ิ สบายใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เทอดพงษ์ สมสาย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. จกัรกฤษณ์ เจริญศิลป์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เอกรัตน์ จนัทราช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. จกัรี โสมพา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ไพศาล ศรีดวงแปง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประพณิ หน่อแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมพร เกกสันเทียะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อ านาจ หอมจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. จ าเนียร คาดสันเทียะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. ชินทัต เมืองแสน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. เอกปัชชา ศรีค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. สมภพ บุญคง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. บุญเรือง ขนัทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. กนกพล นลินวจิติร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. ประสาน กนัสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ไชยชมภู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
พ.ต.ต. นคร รุ่งคณาวฒิุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.อ. ประยรู ปัญโญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.อ. อดุมศิลป์ นวลเกษร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ศรี นิลมูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. มาโนช เนียมค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. รุ่งโรจน์ สวนจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. เชาวลิต ม่วงฉ่ า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. มิตร สมหมาย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. กศุล วงศ์ต่อม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ชาญยทุธ ดรออ่นเบ้า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. วฒิิพงษ์ พนิิจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. กฤษณ์ ออ้งแสนค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. จ ารัส บรรเทา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. แดนชัย รักประชา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. คเชนทร์ ดอยลอม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พชิิต นาคพรมมินทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมพศิ นวลศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อภชิาต อุ่นใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ศักด์ิชัย เอี่ยมแจง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ภานุพงษ์ ธติิมูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. จริะชัย ศรีรักษา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. ประทวน ธรรมสูตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ณรงค์ ใจฮุด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมพศิ ไร่นุน่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ดนู หมอเกง่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. พงษ์พเิชษฐ์ ดรออ่นเบ้า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พรชัย ตานะเศรษฐ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ทรงศักด์ิ วสิิทธิ์ศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พเิชษฐ จงรักกลาง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. นิกร ไทยแท้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วชิัยชวน เจนการ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วจิติร เสนสอน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ท. ชวพล พรมมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. อดุม โยอนิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. สุนทร สุขขี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. อคัรพล ฤทธิ์เล่ือน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ศักด์ิ สายทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุวรรณ หมืน่จ าปา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. บรรลือ วชิาดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. มานิตย์ รัตนะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. คัมภร์ี ขวญัออ่น บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. ราเชนทร์ หล่ายพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. ฤทธเิดช เดชารัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. สุวรรณ์ สุนันทา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. ธรีะพงษ์ คงยงั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. จรัล สายค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พงษ์สิน โชยรัมย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. กติติพงษ์ วงศ์เวยีน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมภมิตร นารีเดช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. กลม ลือศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมบัติ ปัจนา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. บรรจง หมดสังข์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ชินกร อนิทรรุจกิลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ธนะวรรธน์ ธนภณไชยศานต์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อภเิชษฐ์ วงัสมบัติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. ชาตรี ปัญโญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. พงศธร ทรายแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมจติต์ สายชลคีรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. จ ารัส สายสุจริต บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ทรงศักด์ิ แสงฮาด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. ด ารงค์ เสือราช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. อนุรักษ์ ล้ีจอ้ย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ถาวร ปัญญาชมภู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ทัศนัย อาจนรากจิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. จะมินทร์ บุญเพช็ร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ชาติชาย วงศ์ทหาร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประพนัธ์ ปันศิริ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. ทศพร พากเพยีร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. จ าเริญ สัพโส บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. วฒันา พึง่พานิช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. มีชัย ศรีทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. สาย จงโปร่งกลาง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. กติิชัย สายวงศ์ฝ้ัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ส าเร็จ สุรินทร์ค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สันทนา เรือนเมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ทรงศักด์ิ แสงฮาด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ เทียนทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.อ. ยงยทุธ ยาวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. วสันต์ จนัทมาลา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. วรทัศน์ สุภาราช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ถวลิ ฟมูบุญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. หมาย ภูว่จิติร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ทรงเกรียง สถานเดิม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. บุญเหลือ ออ่นมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ไกรวรรณ์ ขนัแขง็ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. จรัส ซาพะวงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. วฒิุวฒัน์ ผดุงครบุรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. มานิตย์ มหานาม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. เรือง มัธยะจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. อ านาจ พาตะคุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ สมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. มานิตย์ สิทธิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. เอกชัย ภูบ่ัว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. สมบูรณ์ สุค ามา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. มนต์รัก ทองดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ ยาวริาช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. เอกราช ผาแสนเถนิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. ศุภฤกษ์ อวยพร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. บุญเริง มัน่เขตกร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุระเดช พุม่มาก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สงัด เรือนอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ชาคริต วทิยา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต.หญิง เนตรมัย วงษ์อบู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ถาวร ตาวตา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมพงศ์ อปุพรรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สงคราม สมนาศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. นิคม อภวิงค์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมบูรณ์ สุวรรณรัตน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุวทิย์ สกลุออ๊ด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมบัติ จั่นแจง้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุวรรณ์ แจง้ชาติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อนิโถ รินดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. นิกร เพญ็นารา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สูธา ขอนปง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ปฏพิล อะ๊นา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ภชุงค์ สุขค าฟอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ศักดา ทรัพยส์องคอน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อดุลย์ เถระ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พษิณุ แยม้มูล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. กรีฑา ช่างแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. รุ่ง ยองเพชร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พงษ์เดช บุษเนียร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ด าเนิน แสนตา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ชัยโรจน์ กลัยาปัทมพงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประเสริฐ ขตัติยะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ส าเริง สมมิตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เทอดพงษ์ สมสาย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. รุ่งโรจน์ ค าแปง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สายพรรณ จนัธมิา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เฉลิม องค์การ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สายชล บัวลอย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อานัน คติฌานัง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุนทร สิทธเดช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. นิทัศน์ บุญวงัทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมภพ แสนหอม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. นิเวทย์ แกว้วงัปวน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เร่ยศักด์ิ ตาสุธรรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วเิชียร ค าเดช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมชาย สีหามาตย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. การุณย์ ทองมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เนือน เรือนเถนิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พชิญะ หมืน่พรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประสงค์ อิ่มปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. นิรุจน์ เคร่ืองดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พฒันา แกน่ไชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. บุญยิ่ง อว่มพทิยา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมบูรณ์ บุตรพรหม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. นรินทร์ ดวงดี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ณัฐพงษ์ ปันพรม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประสงค์ อศิราพานิชพงศ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ไพฑูรย์ มนัสตรง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วนิัย หลวงยศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมพร ช้างพลาย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. แสวง ยศหล้า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุรินทร์ ดีษากลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ทศพร สอนผุย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. สุรัตน์ กาวริะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. วฑิิต เจริญกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. นัทวทิย์ ฝ้ายอา้ย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. ธนดล ธรรมไชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. ครรชิต ค าปันต๊ิบ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. มงคล ปัญญาหล้า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
พ.ต.ต. ยทุธนัย ภาคพาไชย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.อ. เอกพล รุณทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.อ. อรรถพล อน้ชาวนา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. จ านงค์ สังวาลย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. สนัน่ จนัน้อย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. สวาท กฤษสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. แสวง สายใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. วรีะยทุธ ไทสวสัด์ิกลุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. วเิชียร ปวงค ามา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ผจญ สีเสน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. นิยม โคนโท บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. โสภณ เศวตพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. สมนิจ ธรรมวฒิุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. สุชาติ ปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. จริะวฒัน์ ทุมมา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ก าแพง ประทุมทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ สุนันต๊ะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. มนูญ คาดสันเทียะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. สมชาย เกดิแกว้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. วรศักด์ิ จนัต๊ะศิริ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. สมศักด์ิ วงศ์ชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ธญัพสิิษฐ์กนุ ประกอบผล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. ธวติั แดงเถนิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. สมนึก มูลประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ยศกร ราชคม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ธนวฒัน์ ทนะวงั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ชัยสิทธ์ ล้อบุญทวชีัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. นิคม อตุิพร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วชิาญ ปัญญา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุรวชิ คุรุเจริญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ณรงค์ ใจตรง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ธงชัย ประดิษฐ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ธรีะพล กาวนิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อ านาจ หอมจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประเสริฐ คิดศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุรพล ฉายะสุโข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ธงชัย เจนใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมาน อารีมิตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. กติติชัย ด้วงหล้า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เทียนชัย ภูค่ า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. จรูญ สินธรัุกษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ปรีชา สีจะ๊แปง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สัมพนัธ์ น ามา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมบัติ ปันมะโน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. จรีะวฒัน์ แกว้ทาสี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เดช ค าหล่อ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อธวิฒัน์ สัพโส บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมบัติ ต๊ะวกิา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. รังสรรค์ พมิมะศาล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วฒันา ภริะบรรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมบัติ ทองทิพย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วรีะพนัธ์ บุญนายนื บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ดวงทิตย์ อดุเมืองอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สาคร ออ่นโยน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประทาน พละทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สาคร พวรรณา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ไพฑูรย์ แกว้บุญเสริฐ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุรชาติ จนัทร์แสง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อภรัิกษ์ ค ามงคุณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ศุภชัย เทพารักษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ปกเกล้า แสนฟอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุชาติ บัวขม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เรืองชัย ดวงคล้าย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ธวชั ลาเบ้า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สิทธิ์ ชุ่มเยน็ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วชิัย ทองใบ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ณฐภทัร ฟสูามป๊อก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สงัด อนิแสนต๊ะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมฤทธิ์ ไชยศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วชิิต ประเทือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมบัติ บัวผัด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุเมธ กฎุรักษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประกอบ นันทะบุตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ยน แกว้ประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. บุญธรรม อุ่นใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สิปปกร ผลถวลิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุดจติร อารีเอื้อ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อดุลย์ ใจจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. ถนัส จมุปา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. อนันต์ พึง่เงิน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. เจษฎา ผาทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. วรังสรรค์ แนมบาง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. สมพบ พลจอย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. อภชิาติ ศิริทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. กติยากร ศรีเจริญปัญญาสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. สุชาติ ส าราญจติร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. เอกชัย ปทุมวนั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุรวชิ คุรุเจริญ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
พ.ต.ท. ดุสิต ประสิทธิ์สุวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. คมศักด์ิ ขนุทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ฉลอม ศรีอนันต์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ธรรศ พริกทุง่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. สมจติร ไชยวงั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. มนตรี กิ่งวงษา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. วชิัย เจริญหมืน่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ปัญญา อารามพงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ประเสริฐ พเิคราะห์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ไสว เวชกจิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ไพโรจน์ จนัทร์แจง้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. สมเด็จ แพทยเ์มืองพาน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. ประสงค์ เต่าค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. มานพ พงษ์อ่ า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. ประทีป ธรรมจฒุา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. วชิาติ แกว้ทิพย์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. สกลุ ดวงอปุะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. บุญมี ล่องทอง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ ม่องเผือก บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. ประเสริฐ ทรัพยเ์จริญไว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. ชูเดช สุนันต๊ะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ต. เฉลิม สุขป้อม บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. ศิริวฒัน์ บุญศิริ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประหยดั เปีย้ปาละ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ประเสริฐ ตาค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. กรรทิพย์ งานหมัน่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ปรีชา ค าอนิบุตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. รุ่ง ไชยช่อฟา้ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. นพรัตน์ เจนใจ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. นฤชัย ศรีหาบุตร บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุพรชัย จนัทาวโิรจน์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมพร เกกสันเทียะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สกลุ สุยะสืบ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. กมล แสงอทุัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุพจน์ คงคาสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. มาโนด กล่ินค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. นิกร หวลหงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุวรรณ แสนวงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมบูรณ์ ซ้อนเขยีว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อนิทร ค าหล้า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ไพสันต์ ล้ิมประสพ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุขเสริญ แกว้ตัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมบัติ กองมงคล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. บุญเลิศ มังอนุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ปริญญา จนัทร์กลู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ชาตรี มะโนปิง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. เทวญั แสนวงษ์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. โฆษิต เลอลาด บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สวา่ง วเิศษคุณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. คมสัน บุญเกตุ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อดุลย์ ศรีนวลจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. อนุพงษ์ วาริน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ทนงค์ ฟองการ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สัมพนัธ์ ทองเรือง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุรทิทธิ์ อชัฌานภาลัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ไพวลัย์ แดงด้วง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พนัธท์ิพย์ ตากติิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พล คมขนั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สุริยนั จนัทา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พทิยตุม์ ค ายนัต์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สมชาย หาผล บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. วรุิจ ดารินทร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ไพบูลย์ ทริชาติ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. พฤษภา ปันทะสี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. บุญเรือง วนัทา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. ชาญณรงค์ พนัโยศรี บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. บรรเจดิ เปีย่มสุข บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. มงคล ตุ้มเขยีว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ ศรีค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. สุริยา กาหลง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
จ.ส.ต. นพดล ใจบิดา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. มงคล หาญประเทศ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. นพดล จนัทร์อนิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. ยอดชาย จนัทร์สิงห์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.อ. สายทอง ขวญัเยน็ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. สิทธชิัย ฟองจางวาง บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. ศิริพงษ์ ปลาสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. อคัรัช สุวรรณทา บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ ฝีปากเพราะ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. สาโรจน์ ค าวนั บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. อรรถพล จนัทร์ศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. ธวชัชัย ชนะกฤติเดช บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. ชูเกยีรติ จี้โนตัน บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. สุธธิชั จนัทร์เจริญพนู บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ส.ต.ต. สาธติ กาวชิัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ด.ต. สายนัต์ ท้าวต้ือ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
ร.ต.ท. สุชาครีย์ พรหมเผ่า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.34
พล.ต.ต. วชิิต ปักษา บก.ตชด.ภาค 4
พ.ต.อ. ไพโรจน์ สุขี บก.ตชด.ภาค 4
พ.ต.อ. พรชัย พุม่สอาด บก.ตชด.ภาค 4
พ.ต.ท. บุญประเสริฐ ทองนุย้ บก.ตชด.ภาค 4
พ.ต.ท. ชาติชาย สนิทมัจโร บก.ตชด.ภาค 4
พ.ต.ท.หญิง ดวงสมร ยนิดี บก.ตชด.ภาค 4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.หญิง สรินยา ทองเพช็ร์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต. ชัยภทัร รามแกว้ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต. ภวูภทัร สวสัดี บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต.หญิง วชิราพมิพ์ จนัทร์ทอง บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต. สุภาพ ชุมทอง บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. ทรงเดช ขวญัด า กก.ตชด.41
ด.ต.หญิง นันท์นภสั มิง่แกว้ บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. ชาญชัย ชูช่วย บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. อดุมพร สังขท์อง บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. สุวรรณ นวลบุญ กก.ตชด.44
จ.ส.ต. คณิต เรืองนุน่ บก.ตชด.ภาค 4
ส.ต.อ. ทวเีดช โฆษิตธาตรี บก.ตชด.ภาค 4
ส.ต.อ. สงคราม มุขแกว้ บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. ณรงค์ เอยีดจงดี บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. รัตนไชย ไชยสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. วรเชาว์ สุขสม บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท.หญิง วงศ์วลัย ชูใจ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.อ. วสันต์ มาวเิลิศ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.อ. วชัรินทร์ ศรีอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต. สุรพงศ์ เพชรศรี บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. สุธรรม ชุมนาค บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. สาธติ บุญเลิศ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. ประทีป เพช็รมณี บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. กมัพล ถวลิรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต.หญิง กลัยา เพยีรดี บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. พเิชษฐ์ ปานงาม บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. ชลวทิย์ จนัทร์ประทีป บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. พทิยาคม ธรรมพทิักษ์ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. บรรทัด บัวแดง บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. วเิชท เขม็ทิพย์ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. สัญญา สุวรรณชนะ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. ชาญวทิย์ หละต า บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. นุชิต จาปัง บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. ไพรัช สุวรรณวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.อ.หญิง นิภา รัพยรู บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. อรุณ รัตนพงศ์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. สมนึก สกลุวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. อภชิาต ทายโุก บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. สิรวชิณ์ ชูมาลี บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. หรัิน เกตุเรน บก.ตชด.ภาค 4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. ธนวฒัน์ ทองค า บก.ตชด.ภาค 4
ส.ต.อ.หญิง อารียา สยามพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 1
พ.ต.ต. สมญา กาลนนท์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. ณรงค์ แกว้ประดิษฐ์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. สุวทิย์ รักวจิติร บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. สุวทิย์ พวกล าเจยีก บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. วนิัย สุภาวะไตร บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต. ส าเริง จลุรอด บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. วรรณะ อปุกรณ์ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. สถาพร สุขแซว บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. บัญชา สรรสารัตน์ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. อภเิชษฐ์ หงษ์ทอง บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. สมคิด ปิน่ทองพนัธุ์ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. ธเนศ ทองศิริ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. ธรีะพงศ์ ชูโต บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. บันเทิง มณีโรจน์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท.หญิง สุกลัยา มัจฉาวานิช บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท.หญิง ศรีนารถ เซ่งเอยีง บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. สมศักด์ิ แปะใส้ บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. กติติกร สุขเอยีด บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. จ าเริญ รักนุย้ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. สมบูรณ์ สังขแ์กว้ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. ทวี พลูแกว้ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. อดุม พรหมออ่น บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. สมจติต์ อมัพพไิลกลุ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. ฐิติภคั สุขขงั บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. สุจนิต์ นิลวสุิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. เจริญ ทรงศรี บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. เชาวลิต อทุัยแกว้ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. ทวปี วรรณโร บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. อ านวย บุญชุม บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ จนัทร์บูรณ์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ หวงัเจริญ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต. สมหวงั ศรีธรรมรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต. วนิิตย์ จนัทสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต. มนต์ชัย กจิธคุิณ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. เอกรัตน์ แพง่เมือง บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. ยทุธพงษ์ ลุนหงส์ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. อทุัย กมิาคม บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. อดุมพร จนัทรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วชิาญ ปานสี บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. นิพทัธิ์ เต็งรัง บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. นิพณ อนิทสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. มนูญ รองสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. สุภาพ ยงัเจก็ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. ศรัญยณ์พงษ์ สกลุแกว้ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. สมจติร สุขสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. สราวธุ หวนัหละเบ๊ะ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. ธนพล ณ ประศรี บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. ธนพล หมัดอะดัม บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. สมศักด์ิ พานิช บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. ไพรัตน์ ยอดสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. ชาติชาย รองพล บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. สุชาติ ทวชี่วย บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. สวาท แกว้มณี บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. บัญชา บุญรอดรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. กนต์ธร ไชยรงค์ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. บวรเชษฐ์ อภวินัท์ภกัดี กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ณธรรศ แกว้เพช็ร บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. สมพร บูรณเรืองกจิ บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. ภษูิต สงอาจนิต์ บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. พรีะพง พรหมพลู บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. สาคร อาวรณ์เจริญ บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. ปรีชา เนียนกระโทก บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. ธาตรี อ าไพพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. ดิเรก ศรีกงพาน บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. พลกฤต พฒันาวงศ์ษา บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. จ ารูญ ศรีอทุุมพร บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. เอกชัย ขนุไชย บก.ตชด.ภาค 4
ส.ต.อ. อดิศักด์ิ ทองแจม่ บก.ตชด.ภาค 4
ส.ต.อ. อโนทัย ปะติสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4
ส.ต.อ. นภดล เจยีะจริะวบิูลย์ บก.ตชด.ภาค 4
ส.ต.อ. เอกชัย พลภากจิ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. เอกชัย ศิริเพญ็ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. สุเนตร์ สงเคราะห์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. อนันท์ ภกัดีสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ด าแกว้ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. ณรงค์ รัตนมนตรี บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. วรีะชัย ช่วยอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. พยงุศักด์ิ สุวรรณปักษ์ บก.ตชด.ภาค 4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต.หญิง ปรีดา วรรณบูลย์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. จริศักด์ิ สุขทอง บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต. วชิัย คงมัยลิก บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต. ภญิโญ ชัยกล่ิน บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. จติรทวสั ชูบุญลาภ บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. ชลเดช ศิริพร บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. พรีเดช แกว้ประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4
ส.ต.อ. ทศวรรณ พรมขาวทอง กก.ตชด.43
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ ชุมแกว้ กก.ตชด.43
ส.ต.อ. อานนท์ สงมาก กก.ตชด.43
ส.ต.อ. กติติพนัธ์ ขวญัสมคิด กก.ตชด.42
ร.ต.ต. โสพล สุขขวญั กก.ตชด.43
ด.ต. สัญญา ดินเด็ม บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. สมพร สันจติร กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ชาคริต ขนุด า บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. จริกร คงอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. วจิติร แหวนเพชร บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต. ด ารง สังฆรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต. วฒิุดนัย พชืผล บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ต. อารมณ์ วรรณโณกจิ บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. สมคิด พรหมหาไชย บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. ก าธร วรรณบูลย์ กก.ตชด.44
ส.ต.อ. วนัเผด็จ ยงสืบชาติ กก.ตชด.42
ด.ต. วริะ สุภาพมณี บก.ตชด.ภาค 4
พ.ต.อ. พยหุะ บุษบงค์ บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.อ. อรรถพล จนิตาคม กก.ตชด.41
ร.ต.อ. สุนทร หาญณรงค์ บก.ตชด.ภาค 4
จ.ส.ต. พนัธยทุธ ธรรมศร บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ทองนาค บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ชูก าเนิด บก.ตชด.ภาค 4
ร.ต.ท. วเิชียร แกว้ธรรมรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4
ส.ต.อ. พบสันต์ อนิทับทอง กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ปิยะพล ไชยโยธา บก.ตชด.ภาค 4
ด.ต. สกล วรรณสะโร บก.ตชด.ภาค 4
พ.ต.อ. กจิต์ณศักด์ิ เกี้ยวเพง็ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
พ.ต.ท. สุนทร จรีะวฒันผลิน " "
พ.ต.ต. กรวชิ ทองทาย " "
พ.ต.ต. วรวเิชียร คงสม " "
พ.ต.ต. จ ารูญ ศรีนวล " "
พ.ต.ต. ประเสริฐ ไชยสวสัด์ิ " "



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. เชาวลิต ฆงัคะรัตน์ " "
พ.ต.ต. ธานนท์ พรหมบุญแกว้ " "
พ.ต.ท. ฐานันดร์ ช่วยหนู " "
 พ.ต.ต. วชัรินทร์ เพชรน้อย
ร.ต.อ. สมชัย คงตะโก " "
ร.ต.อ. ค าแหง แกว้แกมทอง " "
ร.ต.อ. จ ารัส แกว้นุย้ " "
ร.ต.อ. ชัยพร ขวญัเดือน " "
ร.ต.อ. ทองเพยีน อนิบ ารุง " "
ร.ต.อ. นุกลู ด้วงหวงั " "
พ.ต.ต. ปกรเกยีรติ มุมบุญ " "
ร.ต.ท. พภิษูณ มากไชย " "
ร.ต.อ. เพิม่ศักด์ิ สองแกว้ " "
ร.ต.อ. เรืองเดช เพยีรชนะ " "
ร.ต.อ. วนิัย ทองศรีนุช " "
ร.ต.อ. ศุภวงศ์ เชาวลิต " "
ร.ต.อ. สมฤกษ์ ทองมี " "
ร.ต.อ. สมศักด์ิ แกว้ตุ้ม " "
ร.ต.อ. สุนทร ไชยสาลี " "
ร.ต.อ. สุภาพ  จนับุรี " "
ร.ต.อ. อสิรา เจตนานัง " "
ร.ต.อ.หญิง จนัทรชา ศรีพรหม " "
ร.ต.ท. ฐิติศักด์ิ วงศ์เกษร บก.ตชด.ภาค๔ กก.ตชด.๔๑
ร.ต.ท. ดอน ทองน้อย " "
ร.ต.ท. บรรณฑูรย์ บุตรวาทิตย์ " "
ร.ต.ท. ประกจิ สันจติร " "
ร.ต.ท. พชิัยยธุ เพช็รทิพย์ " "
ร.ต.ท. ระวี คงเกดิ " "
ร.ต.ท. ร่ืนรมย์ ศรีศักดา " "
ร.ต.ท. เริงศักด์ิ ไชยจติร " "
ร.ต.ท. วรรณะ  บุญเล่ือง  " "
ร.ต.ท. วรวฒิุ ณ ระนอง " "
ร.ต.ท. ววิฒันา รักษ์ราษพทิักษ์ " "
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย เสวตบุตร " "
ร.ต.ท. สถาพร สิทธเิวช " "
ร.ต.ท. สมคิด จนัทรามศรี " "
ร.ต.ท. สมเจตน์ รัตนพนัธ์ " "
ร.ต.ท. สมชาย จาวยนต์ " "
ร.ต.ท. สมศักด์ิ หนูเพชร " "
ร.ต.ท. สรศักด์ิ ถงึชาตรี " "



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สวย ทองด า " "
ร.ต.ท. สวสัด์ิ แพทยเ์พยีร " "
ร.ต.ท. สุคนธ์ มากจนัทร์ " "
ร.ต.ท. สุธรรม โปจุ้ย " "
ร.ต.ท. สุพรรณ ทองอนันต์ " "
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ ใจบุญ " "
ร.ต.ท. อกฤษณ์  ตระกลูศรี " "
ร.ต.ท. อ าพล จนัทร์มณี " "
ร.ต.ท. กติติ เกตุกนิทะ " "
ร.ต.ท. จารุวตัถ์ พรมเล็ก " "
ร.ต.ท. ชูชาติ เอี่ยมทัพ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ร.ต.ท. ฐิติพงศ์ โสดา " "
ร.ต.ท. ด ารงค์ ทองเฟือ่ง " "
ร.ต.ท. เดชเดโช ส่งสีออ่น " "
ร.ต.ท. เติม โพธโิสดา " "
ร.ต.ท. ทวี เพชรไชยา " "
ร.ต.ท. ธวชัชัย แจม่วถิเีลิศ " "
ร.ต.ท. นิกร ประพนัธ์ " "
ร.ต.ท. บัญญัติ สังขช์่วย " "
ร.ต.ท. ปฐมพงษ ศรีอว่มบู่ " "
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ภกัดีประพนัธ์ " "
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ศรีภกัดี " "
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ นวลล่อง " "
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ส้มเขยีวหวาน " "
ร.ต.ท. ปรีชา พรหมเกดิ " "
ร.ต.ท. ปรีชา บุญพา " "
ร.ต.ท. พงค์ศักด์ิ แกว้ด า " "
ร.ต.ท. ไพบูรณ์ ชุมพงศ์ " "
ร.ต.ท. ไพศาล บุญมี  " "
ร.ต.ท. ภริมย์ นาคมุข " "
ร.ต.ท. ภริมย์ สงัดศรี " "
ร.ต.ท. ภษูิต จนัทร์ประทุม " "
ร.ต.ท. มะซอและ สะดียามู " "
ร.ต.ท. ลิขติ หมืน่แกวน้ " "
ร.ต.ท. วฒันา ทับทวี " "
ร.ต.ท. วชิัย เพง็ล่อง " "
ร.ต.ท. วโิรจน์ สุวรรณรักษ์ " "
ร.ต.ท. ศุภกร ขนัทะเสน " "
ร.ต.ท. เศรษฐพงศ์ ชุมแสง " "
ร.ต.ท. สนิท สุขภลิาภ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สมพงษ์ พนัธศ์รี " "
ร.ต.ท. สมพร เทพนรินทร์ " "
ร.ต.ท. สมพลู จนิตรานันต์ " "
ร.ต.ท. สมมาตร พนูทอง " "
ร.ต.ท. สมมาทย ์ ศรีวุ่น , " "
ร.ต.ท. สมยศ นิลสังข์ " "
ร.ต.ท. สฤษดิพงษ์ สมาฤกษ์ " "
ร.ต.ท. สาทร ไหมเกตุ " "
ร.ต.ท. สานนท์ ใจสมคม " "
ร.ต.ท. สุชาติ ครุฑศึก " "
ร.ต.ท. ญาณพทัร เพชรทอง " "
ร.ต.ท. สุชาติ ร่วมพนัธ์ " "
ร.ต.ท. สุเทพ สังขศ์รีสุข " "
ร.ต.ท. สุภาชัย ทวรัีตน์ " "
ร.ต.ท. สุรเชษฐ์ ชุมด า " "
ร.ต.ท. สุวทิย ์ มณีขาว " "
ร.ต.ท. โสภณ สุขส าเภา " "
ร.ต.ท. อมรชัย สนธสุิวรรณ " "
ร.ต.ท. อดุมเกยีรติ  ขนุเศษ " "
ร.ต.ท. ส าราญ ศรีจนัทร์ " "
ร.ต.ท. วนัชัย รักคลรา " "
ร.ต.ท.หญิง รัตนา ไกรแกว้ " "
ร.ต.ท.หญิง สุจริา ราญพยฆั " "
ร.ต.ท.หญิง ดาวลัย์ แกว้ประชุม " "
ร.ต.ท.หญิง ปุณฑริก บิลแหละ " "
ร.ต.ต. วญิญ์ธนะ ศรศักดา " "
ร.ต.ต. โกวทิ จนัทร์เขยีว " "
ร.ต.ต. จรูญ  ขาวเขยีว " "
ร.ต.ต. จอมเจริญ แจง้จลุ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ร.ต.ต. จ านง ธรุะแพง " "
ร.ต.ต. จรัิฏฐ์ ยิ้มปาน " "
ร.ต.ต. เจริญจติร ทองนุม่ " "
ร.ต.ท. ชาญชัย บุตรวงั " "
ร.ต.ท. บุญเลิศ หวานดี
ร.ต.ต. ชูชีพ พลูน้อย " "
ร.ต.ต. ตฤณ พนัธเ์ล็ก " "
ร.ต.ต. ถนัด น่วมอนงค์ " "
ร.ต.ต. ถาวร ชนสุต " "
ร.ต.ต. ธญัญะ คล่ีบ ารุง " "
ร.ต.ต. บรรจง รอดกล่ิน " "



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ประทีป ช่วยสงค์ " "
ร.ต.ต. ประพฒั บุญมรกต " "
ร.ต.ต. ประยทุธ ลิกขะไชย " "
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ นกแกว้ " "
ร.ต.ต. ปริทัศน์ นวลมัย " "
ร.ต.ต. ปรินทร เมืองสุวรรณ " "
ร.ต.ต. ปรีชา ค าหวาน " "
ร.ต.ต. ปัญญา  อายวุฒัน์ " "
ร.ต.ต. ปิยศักด้ิ  เเพรกทอง   " "
ร.ต.ต. ผดุงศักด์ิ มณีสวา่ง " "
ร.ต.ต. ปรีชา สุวรรณชัด " "
ด.ต. เดโช พรหมวเิศษ " "
ด.ต. ทนงค์ ปรีชาชน " "
ด.ต. บุญฤทธิ์  คงกลับ " "
ด.ต. บุญฤทธิ์ ไกรชู " "
ด.ต. ณรงค์ วุ่นฉมิ " "
ด.ต. ไพฑูรย์ ลิขติวฒิุพงศ์ " "
ด.ต.  จรัญ  วสิิฐสุนทรนนท์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ด.ต.  สาคร ล่ิมไท " "
ด.ต. กมล สนเลม็ด " "
ด.ต. กฤษฎา พรหมด า " "
ด.ต. ก าพล โภชนาธาร " "
ด.ต. ก าพล แกว้ประดิษฐ์ " "
ด.ต. กจิณรงค์ เรืองสังข์ " "
ด.ต. กติติเทพ พลูวงศ์ " "
ด.ต. กติติพงษ์ ชัยราช " "
ด.ต. กญุชร บุญชัด " "
ด.ต. กญุฏพสิิฎฐ์ มารมย์ " "
ด.ต. โกวลัย ์  วเิศษสิทธิ์ " "
ด.ต. โกวทิ เพยีรดี " "
ด.ต. โกศัย วเิชียรรัตน์ " "
ด.ต. ขนิตร์ สุทธนิิมิตร " "
ด.ต. ขวญัชัย เทศพนัธ์ " "
ด.ต. ขะมิ แซ่ลี " "
ด.ต. คทา ปานประเสริฐ " "
ด.ต. คนึง กล่ินมาลี " "
ด.ต. คมเพชร โขสูงเนิน " "
ด.ต. คุณัญญู คชินทร " "
ด.ต. จตุพร โพธิ์ศรีชัย " "
ด.ต. จตุรภทัร พลารชุน " "



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. จรัญ พึง่ไทย " "
ด.ต. เฉลิม หนูเหมือน " "
ด.ต. จรัญ จงัพานิช " "
ด.ต. จรัญ เสือคง " "
ด.ต. จรัล เพญ็จ ารัส " "
ด.ต. จรูญ หอมจนัทร์ " "
ด.ต. จเร ทองค าชุม " "
ด.ต. จเร รักษาวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ด.ต. จารึก กิ้มซ้ิว " "
ด.ต. จ านง ลักษณะชู " "
ด.ต. จริวฒัน์ จนัทร์ศรี " "
ด.ต. เจษฏา เยน็วฒันา " "
ด.ต. ฉตัรชัย สมมัน่ " "
ด.ต. เฉลิมศักด์ิ สังขด้์วง " "
ด.ต. ชนินทร์ ยงก าลัง " "
ด.ต. ชวน สิงหด์ า " "
ด.ต. ชะเรนาฎ ธนาวฒิุ " "
ด.ต. ชัยยา มาชัยภมูิ " "
ด.ต. ชัยสิน เกตุนวล " "
ด.ต. ชาญชัย นวมสวสัด์ิ " "
ด.ต. ชุมพล กองช่าง " "
ด.ต. ชูชาติ สุขมนตรี " "
ด.ต. ชูศักด์ิ ครุฑนรสิงห์ " "
ด.ต. เชาวรินทร์ ไมตรีจติต์ " "
ด.ต. เชิดชาย สุวรรณนิมิตร " "
ด.ต. ไชยเยท หวลวงศ์ " "
ด.ต. ไชยวฒัน์ หนักเกดิ " "
ด.ต. ไชยา มีจนีา " "
ด.ต. ญาณพทัร สมขนุ " "
ด.ต. ณรงค์ ศรีเจริญ " "
ด.ต. ณรงค์ เพชรสุข " "
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ทองอนิที " "
ด.ต. ณัฐชนน ลอยเล่ือน " "
ด.ต. ดวงจนัทร์ นิลสิงขร " "
ด.ต. ด ารงค์ หน่อแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ด.ต. ดุษฎี คงสงฆ์ " "
ด.ต. เดชณรงค์ พดัทอง " "
ด.ต. ถาวร ช่อสม " "
ด.ต. ถาวร แกว้หนูนา " "
ด.ต. ถาวร สงคง " "



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ทนงศักด์ิ สาระวารี " "
ด.ต. ทรงพรศักด์ิ ทิมบ ารุง " "
ด.ต. ทวนชัย ขมัน " "
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ซ่ือสัตย์ " "
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ปานแป้น " "
ด.ต. ทักษิณ เพชรรัตน์ " "
ด.ต. ทัตตพนัธ ์ บุรพงศ์ " "
ด.ต. ทัศนากร ทองแกว้จนัทร์ " "
ด.ต. ธณี ออ่นประชู " "
ด.ต. ธนศักด์ิ แท่นอนิทร์ " "
ด.ต. ธรรมนาถ หาญเม่ง " "
ด.ต. ธรรมวทิย์ เครืออยู่ " "
ด.ต. ธวชั ศรีสวสัด์ิ " "
ด.ต. ธวชัชัย กาญจนรัตน์ " "
ด.ต. นพวฒัน์ ธรรมวฒิุ
ด.ต. ธญัพสิิทธิ์ เลาไธสง " "
ด.ต. ธาตรี มณีโชติ " "
ด.ต. ธานินทร์ เพช็รพรุิณ " "
ด.ต. ธรียทุธ์ พมิเสน " "
ด.ต. ธรียทุธ์ สุวพศิ " "
ด.ต. ธรียทุธ ออ่นทอง " "
ด.ต. ธรีะยทุธ นามเมือง บก.ตชด(.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ด.ต. ธรีะศักด์ิ สงแกว้ " "
ด.ต. ธรีะศักด์ิ ชัยสิทธิ์ " "
ด.ต. นที ฉุ้นเขา " "
ด.ต. นพดล วรรณสุวรรณ " "
ด.ต. นพรัตน์ จ าเดิม " "
ด.ต. นพรัตน์ บัวนา " "
ด.ต. นันทภพ วงศ์ววิฒัน์ " "
ด.ต. จรงพนัธ์ จรูญพงศ์ " "
ด.ต. นิกร  ชอบท ากจิ " "
ด.ต. นิพนธ ์ ภญิโญยิ่ง " "
ด.ต. นิพล  จลุอมร  " "
ด.ต. นิยม หตีเสมียน " "
ด.ต. นิยม  สังขจ์รูญ " "
ด.ต. นิรันดร์ แกว้นาขา " "
ด.ต. นิวฒัน์ ไมโภคา " "
ด.ต. บรรจบ สอนราช " "
ด.ต. บรรทูล จุ้ยส าราญ " "
ด.ต. บัญฤทธิ์ นวลสวา่ง " "
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ด.ต. บุญเกดิ กจิใบ " "
ด.ต. บุญจริง บุญคุ้มครอง " "
ด.ต. บุญชัย ขาวศิริ " "
ด.ต. บุญโชติ วงค์ประยรู " "
ด.ต. บุญถิ่น ชาดา " "
ด.ต. บุญเรือง บ ารุงแขวง " "
ด.ต. บุญฤทธิ์ บุญคงเสน " "
ด.ต. บุญเลิศ แสงพรหม " "
ด.ต. บุญเลิศ แป้นทอง " "
ด.ต. บุญแล เศรษฐพงค์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ด.ต. เบญจพล วงค์เรือง " "
ด.ต. ประจวบ พรหมเทพ " "
ด.ต. ประจกัร์ เจยีกวฒันา " "
ด.ต. ประทีป เต็มพร้อม " "
ด.ต. ประยงค์ ยงัสุข " "
ด.ต. ประยงค์ เกดินาทุง่ " "
ด.ต. ประวทิย ์ ฤทธิ์มนตรี " "
ด.ต. ประวธุ เทียนฤกษ์ " "
ด.ต. ประเวศ เกตุวงศ์ " "
ด.ต. ประเสริฐ ปานเกล้ียง " "
ด.ต. ประเสริฐ นุน่เอยีด " "
ด.ต. ปริญญ์ บุญรอดรักษ์ " "
ด.ต. ปริญญา     แขง็แรง " "
ด.ต. ปรีชา กายสะอาด " "
ด.ต. ปรีชา พลสังข์ " "
ด.ต. ขวญัเกษมชัย มีเศษ " "
ด.ต. พงษ์พรรณ ปัญญาโรจน์ " "
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ปลอดจนิดา " "
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ คงชุ่มชื่น " "
ด.ต. พชรพงศ์ เพชรจร " "
ด.ต. พชรวฒัน์ สิงหะ " "
ด.ต. พนม แดงโชติ " "
ด.ต. พนมพร ออมอด " "
ด.ต. พรชัย มุณี " "
ด.ต. พชัรดนัย  สุขขี " "
ด.ต. พฒันา ภชูงค์ " "
ด.ต. พเิชษฐ ไพบูลสมบัติ " "
ด.ต. พรุิณรัตน์ ทองสนิท " "
ด.ต. พลูจติร จนัทะนาม " "
ด.ต. ไพฑูรย์ ภสิูริรัตนากร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
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ด.ต. ไพฑูรย์ จนัทร์เพญ็ " "
ด.ต. ไพฑูรย์ ทองมูล " "
ด.ต. ไพฑูลย์ เรืองราย " "
ด.ต. ไพโรจน์ เฮงฮู้ " "
ด.ต. ไพโรจน์ ศรีรัง " "
ด.ต. ภราดร ผงทอง " "
ด.ต. ภคัธร พรหมทอง " "
ด.ต. ภาณุพงษ์ พุม่ทานนท์ " "
ด.ต. ภญิโญ ดวงจนัทร์ " "
ด.ต. มนตรี พฒัน์ธนาชัยภคั " "
ด.ต. มนตรี เศรษฐพงค์ " "
ด.ต. มนัส ประสพชาติ " "
ด.ต. มนิต  แมนหนู " "
ด.ต. มโน เรืองสุวรรณ " "
ด.ต. มานพ ไมโภคา " "
ด.ต. มาโนช กจิธารา " "
ด.ต. มาโนชย์ เทวฤทธิ์ " "
ด.ต. เมธี ไชยฉมิ " "
ด.ต. ไมตรี  อนันตสุข " "
ด.ต. ยงยทุธ ยงัศรีนาค " "
ด.ต. ยศวศั มากพชิัย " "
ด.ต. ยทุธนันท์ พรหมเดชะ " "
ด.ต. โยธนิ รอดสงค์ " "
ด.ต. รณยทุธ สุริยพรรณ " "
ด.ต. รณรณก บุญชูเชิด " "
ด.ต. เริงศรี นิฐินันท์กลุ " "
ด.ต. ฤทธริณ พลหรัิญ " "
ด.ต. วรชัย วงษ์สมุทร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ด.ต. วรรณรัตน์ ศรีสวา่ง " "
ด.ต. วรรณะ คงทอง " "
ด.ต. วรวทิย์ อนิทจนัทร์ " "
ด.ต. วฒันา ปัจฉานุกลู " "
ด.ต. วฒันา ครุฑธา " "
ด.ต. วฒันา รัญจลุ " "
ด.ต. วนัชัย พนิแกว้ " "
ด.ต. วลัลพ รอดพสิา " "
ด.ต. วลัลภ แสงจนัทร์ " "
ด.ต. วาสนา ฟองยอ้ย " "
ด.ต. วจิติร พนัธพ์ชื " "
ด.ต. วชิัย ปล้ืมจติร " "
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ด.ต. วทิยา อนันทภมูมิมา " "
ด.ต. วทิยา ขจรบุญ " "
ด.ต. วรัิตน์ แสงสม " "
ด.ต. วโิรจน์ เจริญรักษ์ " "
ด.ต. วศิาล จติต์บรรจง " "
ด.ต. วรีะ สมพงษ์ " "
ด.ต. วรีะชัย เร็วอไุร " "
ด.ต. วรีะศักด์ิ นุมาศ " "
ด.ต. แวมามุ อสิาเฮาะ " "
ด.ต. ศราวธุ ไกรนรา " "
ด.ต. ศักดา นาคประดิษฐ์ " "
ด.ต. เศียร จติโชติ " "
ด.ต. สดมภ์ กรรมโชติ " "
ด.ต. สถติย์ พรมคณะ " "
ด.ต. สุริยา ปล้ืมใจ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ด.ต. สถติย ์ พนัธุ์ทอง " "
ด.ต. สมควร ซ้อนเพชร " "
ด.ต. สมควร ไชยสิทธิ์ " "
ด.ต. สมเจต อนิทรักษ์ " "
ด.ต. สมชาย นราอาจ " "
ด.ต. สมชาย ยงก าลัง " "
ด.ต. สมชาย พว่งฤทธิ์ " "
ด.ต. สมชาย แสงชาติ " "
ด.ต. สมชาย ภมุมา " "
ด.ต. สมโช พุม่พะเนิน " "
ด.ต. สมนึก สิทธโิยธา " "
ด.ต. สมบัติ ศรัทธากาล " "
ด.ต. สมพงษ์ หอยสกลุ " "
ด.ต. สมพร ศรีไทย " "
ด.ต. สมพร แปะด า " "
ด.ต. สมพศิ เอี่ยมองอาจ " "
ด.ต. สมพลู เพยีอนิทร์ " "
ด.ต. สมโภชน์ เจริญทัศน์ " "
ด.ต. สมยศ สุดใจ " "
ด.ต. สมศักด์ิ กล่อมสุวรรณ " "
ด.ต. สมศักด์ิ บุหงา " "
ด.ต. สรรชัย กนัตพงษ์ " "
ด.ต. สรสิช สู่หญ้านาง " "
ด.ต. สรายทุธ สิทธบิูรณ์ " "
ด.ต. สราวธุ เพชรสุวรรณ " "
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ด.ต. สราวธุ กวั้งซ้วน " "
ด.ต. สวงค์ จติต์นิยม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ด.ต. สัญญา ยนืยาว " "
ด.ต. สัมพนัธ์ อนิทรค า " "
ด.ต. สัมพนัธิ์ เนียมสุวรรณ " "
ด.ต. สาคร ไชยฉมิ " "
ด.ต. สาคร  สุขนวล " "
ด.ต. สานนท์ นาคใหญ่ " "
ด.ต. สายชล ชลชลา " "
ด.ต. สายณัห์ ประพฤติ " "
ด.ต. ส ารวย เพง็สวสัด์ิ " "
ด.ต. ส าราญ ช่วยจนัทร์ " "
ด.ต. สิทธชิัย ศรีนรัตน์ " "
ด.ต. สิทธชิัย นามนวล " "
ด.ต. สิทธชิัย อนิททสมบัติ " "
ด.ต. สิทธชิัย เศรษฐประเสริฐ " "
ด.ต. สิทธพิงษ์ ชื่นจติร " "
ด.ต. สุขเกษม บุตบัณฑิตย์ " "
ด.ต. สุขเกษม สุดใจ " "
ด.ต. สุขขี แจะจนัทร์ " "
ด.ต. สุจนิต์  นุน่ยงั " "
ด.ต. สุทธชิัย จนัทเสฎโฐ " "
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ คงนวล " "
ด.ต. สุทัศน์ ศรีอทุัย " "
ด.ต. สุเทพ ปลอดสุวรรณ " "
ด.ต. สุเทพ จนัทร์เอยีด " "
ด.ต. สุธชิัย จนัทเสฎโฐ " "
ด.ต. สุนทร เกื้อเดช " "
ด.ต. สุนทร สุขศิริ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ด.ต. สุปรีชา รองมาลี " "
ด.ต. สุพจน์ นัดดา " "
ด.ต. สุพฒัน์ รัตจกัร์ " "
ด.ต. สุภกัด์ิ อาวธุ " "
ด.ต. สุเมธ ถงึเจริญ " "
ด.ต. สุเมศ แท่งทอง " "
ด.ต. สุรชัย ปุย้มนต์ " "
ด.ต. สุรทักษ์ รัตนาภรณ์ " "
ด.ต. สุรศักด์ิ มาดูฤกษ์ " "
ด.ต. สุรินทร์ สภาพนัธ์ " "
ด.ต. สุริยะ นาคมุสิก " "
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ด.ต. สุริยนัต์ กายโรจน์ " "
ด.ต. สุวรรณชัย ปริวฒัน์ " "
ด.ต. สุวทิย์ กนัตังกลุ " "
ด.ต. เสน่ห์ จนัทร์ตา " "
ด.ต. เสนีย์ สุภามาตร์ " "
ด.ต. โสธร ทองสาลี " "
ด.ต. โสภณ ปานน้อย " "
ด.ต. ธรีะพงศ์ พงศ์เกษตร
ด.ต. โสภณ แสงแกว้ " "
ด.ต. ไสว เพชรฉมิ " "
ด.ต. องอาจ บุญสิทธิ์ " "
ด.ต. อณุวติั ชูด า " "
ด.ต. อดิสร ใจหา้ว " "
ด.ต. อนันต์ คงเรือง " "
ด.ต. อนันต์ ปลอดสุวรรณ " "
ด.ต. อนันท์ โมราสิก " "
ด.ต. อนุชิต ทองรอด บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ด.ต. อนุพงค์ ผลขะจี " "
ด.ต. อภชิาต เจริญกลุ " "
ด.ต. อภเิดช พฒันสิงห์ " "
ด.ต. อาณัต รัตนบุรี " "
ด.ต. อาทร วารี " "
ด.ต. อาทร บัวแดง " "
ด.ต. อานันต์ โตวดัจนัทร์ " "
ด.ต. อ านาจ ภมุรา " "
ด.ต. อ าไพ เพช็รสมบูรณ์ " "
ด.ต. อดุมพร วบิูลยก์จิ " "
ด.ต. อดุมวทิย์ ทวชิศรี " "
ด.ต. อทุัย ค าออ่น " "
ด.ต. เอกชัย ซังธรรมคุณ " "
ด.ต. เอกชัย นาคขวญั " "
ด.ต. นพพร สามคุ้มพมิพ์
ด.ต. เอกชัย พนัธแ์จม่ " "
ด.ต. เอกพสิษฐ์ โอฬาร์พฤกษ์ " "
ด.ต. เอกสิทธฺ์  แกน่อนิทร์   " "
ด.ต. สมบัติ ขวญัเมือง
ด.ต. สหชน ผลผลา " "
ด.ต. สัญญา แสงล้อม
ด.ต. สุขสรรค์ ขอบข า
ด.ต.หญิง กสุุมา พรหมเดชะ " "
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ด.ต.หญิง ทัศนย์ คารัมย์ " "
ด.ต.หญิง ฐิติรัตน์ สุทธรัิกษ์ " "
ด.ต.หญิง ขวญัเมือง บุษบรรณ " "
ด.ต.หญิง จนัทนา หมวกทอง " "
ด.ต.หญิง พชรพรรณ เดชสุวรรณ " "
ด.ต.หญิง วลี ใจบุญ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ด.ต.หญิง ศศิธร นิตยาจารย์ " "
ด.ต.หญิง ศิริรัตน์ สุวรรณรัตน์ " "
ด.ตหญิง อารีย์ เขม็เพชร " "
ด.ต.หญิง มนัญชยา วงศ์เกษร " "
ด.ต.หญิง ยรีุ จนิตรานันต์ " "
ด.ต.หญิง นิภาพร ชูเมือง " "
จ.ส.ต ขนาน อาจหาญ " "
จ.ส.ต. มณเฑียร มณเฑียรทอง " "
จ.ส.ต. คฑา ฉมิวารี " "
จ.ส.ต. ชาญณรงค์ แกว้มณี " "
จ.ส.ต. คณัจสนันท์ แจง้สวสัด์ิ " "
จ.ส.ต. จกัริน ศรีปาน " "
จ.ส.ต. เฉลิมเกยีรติ กรรมแต่ง " "
จ.ส.ต. ชัยณรงค์ เนตรเจริญ " "
จ.ส.ต. ณรงค์ นนทสิทธิ์ " "
จ.ส.ต. ดุสิต กอ้นทอง " "
จ.ส.ต. ทรงเกยีรติ ยอดสวิ " "
จ.ส.ต. ทวศัีกด์ิ ติสิงห์ " "
จ.ส.ต. ธวชัชัย จนัทร์เพช็ร " "
จ.ส.ต. ธานินท์ ไชยสิทธ์ " "
จ.ส.ต. ธรีวทิย์ สุวรรณสินธุ์ " "
จ.ส.ต. นรินทร์ บัวสุวรรณ " "
จ.ส.ต. นฤมิต โคนาหาร " "
จ.ส.ต. บัญญัติ ค ารัตน์
จ.ส.ต. พงศธร พึง่โพสพ " "
จ.ส.ต. ประพนัธ์ เพชรนิล " "
จ.ส.ต. พชิัย ชูจติร " "
จ.ส.ต. พศิิษฎ แป้นจ านงค์ " "
จ.ส.ต. พรีะศักด์ิ ทองสกลุ " "
จ.ส.ต. ไพโรจน์ วจิติร " "
จ.ส.ต. ภวูนารถ กลุรัตนมาศ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
จ.ส.ต. ไมตรี ขวยเจริญ " "
จ.ส.ต. ยทุธพงค์ เรืองด า " "
จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ เยน็บ้านควน " "
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จ.ส.ต. วรัิตน์ ขาวสุวรรณ " "
จ.ส.ต. วสุิทธิ์ ชูชาติ " "
จ.ส.ต. วรีะศักด์ิ ทองพนัธ์ " "
จ.ส.ต. ศักรินทร์ อนิทร์แกว้ " "
จ.ส.ต. สมพร หนูจนัทร์ " "
จ.ส.ต. สัญญา มากรอด " "
จ.ส.ต. สิงหา นิรัญชอน " "
จ.ส.ต. สุกฤษฎิ์ บุญกจิ " "
จ.ส.ต. สุทธพิงษ์ สังขสิ์งห์ " "
จ.ส.ต. สุนันท์ แซ่เขา " "
จ.ส.ต. สุริยนั ทิพยพ์มิล " "
จ.ส.ต. หรัิญ สุวรรณเนาว์ " "
จ.ส.ต. อภชิา ฤทธิ์วเิศษ " "
จ.ส.ต. อจัฉริยะ เป็งใจ " "
จ.ส.ต. อาทิตย์ สมสนิท " "
จ.ส.ต. เอกชัย ทิพยอ์กัษร " "
จ.ส.ต. โอภาส ยงักิ้ว " "
จ.ส.ต.หญิง พศินภา โจมพล " "
จ.ส.ต.หญิง พจมาลย์ กลับวลิา " "
จ.ส.ต.หญิง น้ าเพชร พงิไธสง " "
จ.ส.ต.หญิง ทวตีิยา รักษ์ทอง " "
จ.ส.ต.หญิง รัชนีบูลย์ ชูโกสม " "
จ.ส.ต.หญิง ปาณิสรา ป้องศรี " "
จ.ส.ต.หญิง สุทิศา ขวญัเมือง " "
ส.ต.อ. อดิศักด์ิ สมศรี " "
ส.ต.อ. นพพร สิงคร " "
ส.ต.อ. สันติ แจม่จ ารัส บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ส.ต.อ. จริศักด์ิ สายะบุตร " "
ส.ต.อ. ชิตชัย ชอบตรง " "
ส.ต.อ. วนิัย สุนทรหงษ์ " "
ส.ต.อ. ธติิพนัธ์ ศรีเมืองช้าง " "
ส.ต.อ. จกัรพนัธ์ พลายด้วง " "
ส.ต.อ. สิทธพิงธ์ เยาวเลิศ " "
ส.ต.อ. ชูเกยีรติ ชีวะโอสถ " "
ส.ต.อ. พรชัย ทองนาโพธิ์ " "
ส.ต.อ. ประกาย นามเพงิ " "
ส.ต.อ. สุรวทิย์ ธนูศิลป์ "  "
ส.ต.อ. ทรงพล เจริญสุข "  "
ส.ต.อ. นพนันท์ สมสนิท "  "
ส.ต.อ. วรีะยทุธ ประชุมรัตน์ " "
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ส.ต.อ. ชิตพล มณีนิล " "
ส.ต.อ. พนัธธ์วชั โพธิ์ทอง " "
ส.ต.อ. ทวชิ องักนะ " "
ส.ต.อ. พนิัย ทับทวี " "
ส.ต.อ. ชาญชัย มูลลักษณ์ " "
ส.ต.อ. วนิัย ใจบุญ " "
ส.ต.อ. วสันต์ คงแง่ง " "
ส.ต.อ. พลเอก ภูท่อง " "
ส.ต.อ. ธรียทุธ พพิข์นัธ์ " "
ส.ต.อ. นราวธุ ด ารัส " "
ส.ต.อ. รณชัย สังสกลุ " "
ส.ต.อ. ชัยรัตน์ ผาสุก " "
ส.ต.อ. สมปอง ทิพยเ์ขต " "
ส.ต.อ. สายณัห์ สุทธมาศ
ส.ต.อ. พทิักษ์ ยิ้มพวง " "
ส.ต.อ. กติติพงษ์ วมิล " "
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ หตีหนู " "
ส.ต.อ. ชลเมศร์ แป้นพฒัน์ " "
ส.ต.อ. นพรัตน์ จนัทร์เทีย่ง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ส.ต.อ. ทักษิณ กาฬสุวรรณ " "
ส.ต.อ. ไพบูลย์ ทองดีนอก " "
ส.ต.อ. สัญญา เสมียนเพชร " "
ส.ต.อ. วรพงษ์ เขยีมสุวรรณ " "
ส.ต.อ. อมตะ เพช็รประเสริฐ " "
ส.ต.อ. จรีศักด์ิ หวนวงค์ " "
ส.ต.อ. ชัยฤทธิ์ หมืน่อกัษร " "
ส.ต.อ. วลัลภ แกว้ผลึก " "
ส.ต.อ. รุ่งโรจน์ แกว้สุขใส " "
ส.ต.อ. สุริยา ฤกษ์อไุร " "
ส.ต.อ. แมนสรวง พวงเงิน " "
ส.ต.อ. มานัส สุดยอด " "
ส.ต.อ. สมภพ บุญสุวรรณ " "
ส.ต.อ. ฉตัรชัย จ าปาทอง " "
ส.ต.อ. สุทธชิัย กล่ินเมฆ " "
ส.ต.อ. ศุภกจิ จ าเดิม " "
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ มานะวนิ " "
ส.ต.อ. ภลัลภ ฟเูฟือ่ง " "
ส.ต.อ. นิรุตต์ิ เบ็ญพาด " "
ส.ต.อ. อะหมัด โต๊ะขนุหลัด " "
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ ศรีสังขง์าม " "
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ส.ต.อ. พงษ์พนัธ์ ผิวเกล้ียง " "
ส.ต.อ. นนชิระทิตย์ แกว้ด า " "
ส.ต.อ. วโิรจน์ พระมนตรี " "
ส.ต.อ. สันธนะ พรมวสัิย " "
ส.ต.อ. สุบิน กิ่งเกาะยาว " "
ส.ต.อ. วนัชาติ สุขแจม่ " "
ส.ต.อ. สุวฒัน์ ไชยเดช " "
ส.ต.อ. อาทิตย์ บุญออ่น บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ส.ต.อ. บุญฤทธิ์ อนุสุวรรณ " "
ส.ต.อ. อนุวติั น้อยฤทธิ์ " "
ส.ต.อ. กรณิศ มากเกล่ือน " "
ส.ต.อ. สิทธพิร นาคแป้น " "
ส.ต.อ. ศุภชัย นวลแกว้ " "
ส.ต.อ. วชัรินทร์ นวลกลับ " "
ส.ต.อ. ปพนทัศน์ พฒันะเดชาวสัส์ " "
ส.ต.อ. บุญสิทธิ์ วฒันสุข " "
ส.ต.อ. โกมล เมืองนก " "
ส.ต.อ. วรรณะ ใจรักษ์ " "
ส.ต.อ. วชิัยชาญ ล่องหลง " "
ส.ต.อ. สกล ไกรหอม " "
ส.ต.อ. สิรวชิญ์ หวงักุ่ม " "
ส.ต.อ. สุภคั ตรีกลุ " "
ส.ต.อ. บูชา อนิทรสุวรรณ " "
ส.ต.อ. วรวฒิุ ต้ังสิริพนัธกลุ " "
ส.ต.อ. วรพงค์ เขยีมสุวรรณ " "
ส.ต.อ. ภวูนัย เทือกสุบรรณ " "
ส.ต.อ. จริวฒัน์ ชัยรัตนวงศ์ " "
ส.ต.อ. อนันต์ ระหงัภยั " "
ส.ต.อ. พลากร พลายด้วง " "
ส.ต.อ. อภชิาต ถิ่นพบิูลย์ " "
ส.ต.อ. พงศ์พฒัน์ อ านวยพร " "
ส.ต.อ. กมล พทิักษ์ " "
ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ อนิทจนัทร์ " "
ส.ต.อ. อนุพนธ์ แสงมณี " "
ส.ต.อ. นพพร บุญเจยีง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ส.ต.อ. ยทุธนา ขนัศิลา " "
ส.ต.อ. ทศพล รัตนบุตรา " "
ส.ต.อ. สามารถ กรีไกรนุช " "
ส.ต.อ. ชัยยทุธ แยม้บู่ " "
ส.ต.อ. วฒิุชัย มีสุวรรณ " "
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ส.ต.อ. นิรุตต์ เบ็ญพาด " "
ส.ต.อ. จตุรงค์ โตวงัจร " "
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ มานะวนิ " "
ส.ต.อ. ประภา เอกจติ " "
ส.ต.อ. ไกรลาศ สิมฤทธิ์ " "
ส.ต.อ. กติติคุณ ปิน่ค า " "
ส.ต.อ. จกัรพนัธ ์ ศรีประดิษฐ์ " "
ส.ต.อ. ศุภชัย เหมือนหมาตย์ " "
ส.ต.อ. ณรงค์ ศรีสด " "
ส.ต.อ. กฤตพล น่าบัณฑิตย์ " "
ส.ต.อ. ชาญณรงค์ ใจตรง " "
ส.ต.อ. เดชา  ธะนะแกว้ " "
ส.ต.อ. ธญัณกรณ์  นาคนาคินทร์ " "
ส.ต.อ. สันติ  ทองเต็ม " "
ส.ต.อ. วฒิุศักด์ิ เหมทานนท์ " "
ส.ต.อ. นิวฒัน์ ศรีประภา " "
ส.ต.อ. สุนทร  พนัสนาชี " "
ส.ต.อ. วฑูิรย ์ ศรีวบิูลย ์ " "
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ เดชาพนัธก์ลุ " "
ส.ต.อ.หญิง ออ้ยใจ ทองสกลุ " "
ส.ต.อ.หญิง สุภาวดี สวสัด์ิรักษา " "
ส.ต.อ.หญิง ปรียากร ทิพยพ์มิล บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ส.ต.อ.หญิง อรอมุา เพิม่พนู " "
ส.ต.ท.หญิง พรพรุิณ โตวงจร " "
ส.ต.ท. สมเกยีรติ นิลทัย " "
ส.ต.ท. ยทุธพงษ์ หาญชิต " "
ส.ต.ท. ยทุธเลิศ ศรีวเิศษ " "
ส.ต.ท.หญิง ธติิรัตน์ เพญ็สวสัด์ิ " "
ส.ต.ท.หญิง ณัฐวรรธน์ ด าแกว้ " "
ส.ต.ท.หญิง สุนิสา สังขด์วง " "
ส.ต.ท.หญิง เขมิกา ทองศรีนุน่ " "
ส.ต.ท.หญิง ธรีนุช ฤทธเิดช " "
ส.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ แกว้พทิักษ์ " "
ส.ต.ท.หญิง อสัมา คงทอง " "
ส.ต.ต. ยงยทุธ ขาวผิว " "
ส.ต.ต. ขจรพล เพชรกลู " "
ส.ต.ต. ธรีวฒิุ ศรีเสน่หพ์ร " "
ส.ต.ต. วรีะวธุ นาคทองกลุ " "
ส.ต.ต. เฉลิมเกยีรต์ รสมณี " "
ส.ต.ต. ปฐพงษ์ แกว้เจอื " "



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ขจรจติต์ ชัยแสนฤทธิ์ " "
ส.ต.ต. สุธรรม กงัสุกลุ " "
ส.ต.ต. นฤชัย คงยงั " "
ส.ต.ต. สัมพนัธ์ จิ้วบุญชู " "
ส.ต.ต. เอกชัย บ ารุงการ " "
ส.ต.ต. สวสัด์ิ ชัยณรงค์ " "
ส.ต.ต. อาทิตย์ มีชนะ " "
ส.ต.ต. ธรียทุธ นาภมูิ " "
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ เนียมวดี " กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. นพดล รัตนถาวร " "
ส.ต.ต. ปฐมพงศ์ พรานเกดิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๑
ส.ต.ต. ทัศไนย มีสถติย์ " "
ส.ต.ต. อภญิญา ศรีคล้ า " "
ส.ต.ต. อภชิาต ช่วยพรหม " "
ส.ต.ต. กล้าณรงค์ คงเลิศ " "
ส.ต.ต. สุริยา สมยิ้ม บก.ตชด.ภาค ๑ กก.ตชด.14
ส.ต.ต. พรีะพงษ์ แกน่ทอง " "
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ พนาลี " "
ส.ต.ต. สันติ แสงศรี " "
ส.ต.ต. ชนะพล สามใหม่ " "
ส.ต.ต. ชัชวาล อนิทรบ ารุง " "
ส.ต.ต. พศิาล ศักด์ิสงค์ " "
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ แสงพทิักษ์ " "
ส.ต.ต. เฉลิมพร เพชรแกว้ " "
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ พฒุด า " "
ส.ต.ต. อธปิ จ าปาแดง  " "
ส.ต.ต. ยทุธนา นิยม " "
ส.ต.ต. เจษฎา คูสุวรรณโชค " "
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ บุญรอด " "
ส.ต.ต. ศิริพงษ์  แสงพทิักษ์ " "
ส.ต.ต. พงศ์พนัธุ์  ดีคุ้ม " "
ส.ต.ต. ราเมธ ภมูิไชยา " "
ส.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ แสงศรี " "
ส.ต.ต. พรีะพงษ์ แต้มแกว้ " "
ส.ท.หญิง อฐัภญิญา สวสัดี " "
ส.ต.ต.หญิง จนัทร์สุดา ชูเมือง " "
พ.ต.ท. วรากร สมสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
พ.ต.ท. พมิณรัตน์ ธรรมาธปิต์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
พ.ต.ท. บวรศักด์ิ ทิพยเ์ดช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
พ.ต.ท. จอมภพ เสียงเพราะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. ธญัญา ด าแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
พ.ต.ท. อเนชา ตาวนั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
พ.ต.ท. ธรีศักด์ิ ศรีราชยา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
พ.ต.ท. วโิรจน์ บุญสนิท บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
พ.ต.ต. ชาญ ชูยก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
พ.ต.ต. สมเพช็ร แสนราช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
พ.ต.ต. สอาด สังขท์องจนี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
พ.ต.ต. กติิพฒัน์ ร่ืนรวย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.อ.หญิง ระเบียบ คงรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.อ. วชัระพงศ์ เพชรสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.อ. ขวญัชัย มายะเฉยีว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.อ. บรรจบ ช่วยรอดหมด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.อ. วรีะศักด์ิ คงเพชร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.อ. ทวศัีกด์ิ พทิักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.อ. วฒันะ ศักด์ิเศรษฐ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.อ. นิกร ขนุทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.อ. อนันตศักด์ิ วงศ์สุพรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.อ. ศิริพงศ์ สุวรรณรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.อ. ชยติุ วชิัยยทุธ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.อ. สมชาย หลีวจิติร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.อ. จริพร อนิริสพงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.อ. กณัฑ์พฒัน์ ชัยชนะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.อ. สุนทร เทีย่งธรรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.อ. ไพโรจน์ นิลรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.อ. นิพนธ์ พลอยขาว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.อ. ธรัีตม์ ชูดละออง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.อ. กติติศีกด์ิ ช่างสนัน่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.อ. กอ้งภพ โพธิ์แสน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.อ. ชนวร์ี เกื้อพนัธุ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.อ. สุทัศน์ ฉมิดิษฐ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ จนัทเอยีด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. หญิง สุกญัญา มีนุน่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. หญิง กชพรรณ ภญิโญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. หญิง พรทิพย์ สวสัดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. อดุม หลักเพชร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ธนิต อนันตเสนีย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. คมเขต แกว้ไกรษร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. วเิชียร ณรงค์รัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. เสวต ทองเสน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ประมวล กงเพช็ร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สมบัติ มณีรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สมชาย ขวดทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. พงษ์เพช็ร คงขาว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. จรัญ ต้ันสกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. อนันต์ ชูแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สนัน่ พรหมวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. นอบ มณีฉาย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สุภาพ ปลอดอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ไวยวฒิุ จนัทร์ส้ม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. อ าภรณ์ แซ่ภู่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. วรรณโชค ไพจติร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. จรูญ ทินโรจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สุธน รสจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. กติติพร ไพฑรย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ด ารง สุขเกษม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. วริะ นาคศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. อนิทัช คงเรือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สุภาพ ทรายออ่น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ชัยกนั จนัทร์แกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. พชิิต คงหาเพชร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. วทิยา มูลสาร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สุชาติ จตุัรงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ณ จนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. วนัชนะ ค าเสน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ส าเนา พมิพพ์ฒัน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. วรัิช วาสุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สุวจิกัษ์ คงรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ประจกัษ์ เมืองค า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ประภาส ขวญัแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. นาวนิ พราหมณ์คณาจารย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ปรีชา มาช่วย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. มนูญ จนัทวี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. พมิล ชุมลักษณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ยงยทุธ์ บุญเจริญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. วชิัย เทียมสม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. วเิชียร จติประคอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ปานวทิย์ วงศ์พรัต บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. วเิศษ มาตรา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. บุญเคน วงษ์จนัทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. นิกร บุษบา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
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ร.ต.ท. ไพฑูรย์ โชติเชย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สุทิพย์ วงศ์สวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. วนิัย จนีพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. มงคล พนัธสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. เร่ืองรัตน์ จนัทร์เรืองฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ปราณสุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สมพาส เพยีรดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท.หญิง สิรินาถ คงพทุธ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. บรรจง จนัดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ไชยยศ ชัยศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สุริยา จนัทราธนากลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ปรเมศร์ หวานสนิท บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. บรรณวทิย์ พรมเช็ก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท.หญิง ศรีพจิติรา หรีรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ลักษณา สุขแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. พรชัย รัตนอบุล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. อลงกรณ์ ธรีะพงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท.หญิง อารีย์ จนัทร์มีศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. เนรศ ศรีนวล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ พนัธรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. รัตนพล งามข า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ สุวรรณสาม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. มนัส สังขท์องจนี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. โกศล ปักกะสีนัง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ธริะ ญาณสูตร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ ชูแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. บรรจุ อาวรณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. สันติ สมพงษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ศิริ ขนุด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. จรัส จนัทร์ปล้อง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. อทุัย ช่วยชู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ประมวล อบุลกาญจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ณรงค์ ขนุทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. มณี โรจน์โมสิข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ละมุล พรมแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. เนตร จติบรรจง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. มนัส เหน็พร้อม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ระเบียบ หนูศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. บ ารุง นาคศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. วโิรจน์ ทองนุน่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สุพจน์ อนิทร์ทองค า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ศิริโรจน์ สมแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. สมศักด์ิ คงขาว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ชายแดน อกัษรเงิน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ณรงต์ กล่ินข า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. วชิัย พริกเสน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. โสภณ ญาญหาญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ บุญจริง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. สุนทร ทองคหะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ด าเนิน ทองอทุัย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ปรัชญา รัตนพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ช านาญ มูณีวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. สมจติร ชนะชัย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. อภชิัย เรศประดิษฐ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. จรูญ สุขศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ประวงิ โททอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ชอบ แกว้ทองโอ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. สุภาพ วงศ์โถง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. มหศัจรรย์ เณรสุวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. สุภาพ จอมพงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ท. ปรุฬห์ อนิทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ปรเมษฐ์ บุญช่วย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ประทีป อบุลกาญจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. อนันต์ เพช็รรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. จติร จติอกัษร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ญาณโรจน์ วเิศษชู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ประยทุธ์ เกตุทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. เล็ก ทองท่าพยา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สมชาย ทิพยพ์ชื บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท.หญิง แกว้กลัยา พงศ์โกศล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. วโิรจน์ ช่วยเรือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. พมิล สุวรรณวงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ นราศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. วนิันพร สุทธิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ชูปาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สมพร สิทธทิัต บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สมจติร รัตนพธั์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ถาวร ยอ้ยคุณา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ธวชั ชูไกรไทย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. วรชัย สายพรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. อนันต์ หนุตระณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. เจริญ มะลิซ้อน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. อรุณ ใจแขง็ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สมเกยีรติ เทพฉมิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. เอกมน เอยีดนุย้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ท. ปรีชา ธรรมประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ท. เปล่ียน บุตรเล่ียม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ท. ทรงศิลป์ ศรีจดัการ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ท. ประสิทธิ์ อบเชย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ท. สมภาร แกน่แกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ท. เชิดชัย แจม้า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ท. เสริมสุข อรน้อม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ท. ศึกษา ชุมแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สมหวงั เจริญพงษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ท. อน้ เยี่ยมน้ า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ท. มงคล รัตโนภาส บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ท. บัญชา เอี้ยวน้อย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ท. อนันต์ บุญล้อม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ชุม รองเดช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ท. สมศักด์ิ แซ่อิ๋ว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ท. บัญชา เปรมปราชญ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท.หญิง ปารณีย์ ชูแสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท.หญิง ปนิตา อนิทศรีนวล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สุรินทร์ ทองรัดแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สุรินทร์ กลับกล่ัน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. บุญฤทธิ์ ชูแสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. วนิัย ไกรสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. วรมรรค์ มากนวล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. อ านาจ บุญเรือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. เฉลิม เพชรโตรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. สมเด็จ ค าสังข์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท.หญิง เพลินพศิ ขาวเขยีว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท.หญิง อญัชลี อนิทร์ด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. ด ารง ฤทธมินตรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. เหวยีง เขมะดุษฎี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท.หญิง นันกน์ภสั ยาชะรัด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ท. กฤษณา ดวงจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. ยนต์ พมิเสน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. ไพรัตน์ หนูแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. สมพร พรหมภกัดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ชลิต ทองบางหรง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. เสรี ศรีศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. สุเชษฐ สักกณุา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. จ ารัส จติเพชร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. อรุณ พทุธพฤกษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. อทุัย หรัิญรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. สมชาย กอ้งเมฆนิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. ศิลป์ มังฉกรรจ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. อรรณพ บุณโยดม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. ณรงค์ ออ่นทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. พนูผล สุขทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. บุญช่วย บัวเพช็ร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. ชฑีรพทัธ์ กาญจนโรจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. สุนันท์ เตชะราช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. บ ารุง ชลยิ่งยง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. สมัย ขาวเกื้อ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. สมศักด์ิ หนูภกัดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. วบิูลย์ รัตนวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. สุมล มีศรีงาม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. ขวญัชัย สุขจอ้ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. จรัล เดชศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. จะเร ทองล่ิม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. วชิัย นาคประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. สมพงค์ ช่อผูก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. สมหมาย ชัยฤกษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. มงคล ดวงจติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. วชิัย ทุมสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. มานิต แกว้ปลอด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. ประยรู ทรัพยม์ี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. วสุิทธิ์ ใจหา้ว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. จรงค์ ช่วยนุม่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. สุริยนั สุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. สุพฒัน์ พลสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. ขจรเดช วลัิยมาศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. จรวย นนทศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. สัชฌุกร ก าพลรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. ไสว เล่นทัศน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. อภนิันท์ แดงขาว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. ทวเีดช ทองสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. วโิรจน์ หนูนุม่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สุชาติ บุญกศุล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. เฉลิม ผิวผ่อง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. อ านวย พจมานพงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. จรูญ ทวรัีตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. มานิตย์ ศรีนนท์ม่วง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. ธนพล พเิคราะห์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. อรุณ วปิุลากร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. ณรงค์ พลเยี่ยม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. สาคร บุญทวี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. นิคม จนัทร์เมธา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. จรูญ ชูทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. สุมล คงชัย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. อนัชัน กรุงแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. จารึก ปานสม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ มณีวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. วานิช ธรรมชาติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ร.ต.ต. ศุภมล คุณชน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. สุชาติ สมบูรณ์มนต์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. สุพร ความสุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. มูหะมะ สาและ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. ยงยทุธ หนูทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. ส าเริง พนัธส์วา่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. พภิพ เทพา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. จารุวฒัน์ จนัทร์บุญแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. วนิิต เกื้อมา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. ศิริ ซ่ือสกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. สามารถ ไทรแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ  ทองเหลือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. โกศล บุญทรงธรรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. สุทิน ขวญับุญจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. เฉลิมวงษ์ ปลอดจนิดา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. สุชาติ สิทธทิัต บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. อมร สุขเกษม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. ด ารง แสงทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ร.ต.ต. ชอบ ศรีนวล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ต. ประเสริฐ เดชพชิัย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ต. เทพวร กอมณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ต. ประเสริฐ จนัทะโชติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ต. อ านวย แกว้พฒั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ต. สุวทิ มุหะหมัด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

 ร.ต.ต. สมนึก ประทุมเมศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ต.หญิง กรรวริินทร์ เทพธานี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ต. ประกอบ เมืองราม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ต. สมพร จทูัศน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ต. ปกรณ์ ทองใหม่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ต. กริช สุขศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ต. ธ ารง ชูช่วย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ร.ต.ต. สมพงษ์ ชูศรีนวล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. อนันต์ ศรีเจา้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. อดุมพร ชูทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เมโท นาคชูทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ นาคฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุนทร แกว้จติงาม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ประสิทธิ์ บางโรย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สิทธเิดช ภูรั่ก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ศิรศักด์ิ จนัทร์แสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. กติติชัย ช่วยเกดิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วนิัย เดชรักษา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ไพรวนั อุ้ยน้ าเทีย่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ประชา สงขาว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สเหรบ สุดภกัดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สราวทุธ์ สมบูรณ์ประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ศักด์ิดา พจิารณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เจษฎา จั่นแค้น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ศุภกร จติส ารวย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ศุภรัตน์ ข าแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เสตวร แสงเมล์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เสกสิทธิ์ ผิวเหมาะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ชวลิต มากเพง็ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สมรักษ์ ลักษณะปิยะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เสง่ียม ชูวารี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. อาภร เสนาพทิักษ์กลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. อ านาจ รัตนบุรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. อภสิิทธิ์ศักด์ิ ป้านวนั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. นิวชัชัย ขาวนิม่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ณัฐพนัธ์ พณิสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สังคม ศรีสุธรรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ธรีะธรรม์ สุวรรณศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. พงษ์รัตน์ ร าพงึนิตย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วรีะพงษ์ สุทธชิัยวบิูลย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พเิชษฐ์ ชูสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ชัยณรงค์ พรหมเพศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ไกรสร บ ารุงสุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วเิชียร พรมทิพย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุรชัย มานพพงษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วเิชียร บุญทรง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สมบูรณ์ นิม่เรือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สัมฤทธิ์ ใจซ่ือดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ธรรมรงค์ ไม้เรียง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สรวชิ มีแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ศุภราช เอยีดแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ประสิทธิ์ บุญประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ไพบูรณ์ เพชรเรือนทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เดชเดชา แปะอุ้ย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ปรีชา หอมเกตุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุชาติ ณ พทัลุง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วชิัย แกล้วทนงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. นิกร แผ่นทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. จอมไกร นาบุญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สมโชค เดชเดโช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. อนันต์ ณ นคร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ภวูดล จนัทร์เมืองไทย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. จกัรพงศ์ แฝงเมืองเจริญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สฤษด์ิ กอราช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ชนินทร์ ศิริสมบัติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ธ ารง มังสาทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต.หญิง ชุติกร เพชรนาคิน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ทะนง บุราณรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. จเด็จ วเิศษชู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สมคิด เกา้เอี้ยน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุวทิย์ เทวบุรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สมพงษ์ ไชยสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. จรินทร์ ทองเหลือ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ศิริ ศิริมาศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เชวง สมัครแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สมจติ กาญจนสุวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ศศิพงษ์ ภทัรชุติกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต.หญิง ปรียาภทัร รักษาชล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ศรีวชิัย พรหมชีหมุน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมบัติ อกัษรธรรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุเทพ ช่วยวงศา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สุพศิ พนัธมาศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมศักด์ิ เรืองยิ่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ธรีานนท์ บรรลือพชื บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. เหนียว แซ่ภู่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต.หญิง จ าเนียร แซ่ภู่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ชาคริต ศรีรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สวสัด์ิ จนัทร์สุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. วชิิต รักหวาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. บุญเจดิ พุม่ยอ้ย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ชัยวธุ วงศ์สุวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. จริะ พรหมรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ธรรมนูญ รอดนวล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. วจิติร ประสงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. วสุิทธิ์ เพชรมณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ไมตรี ช่วยชู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. อนุชา จนัทร์เพช็ร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. อรุณ แกว้กา่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมศักด์ิ พลเกษตร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ธญัญา แดงเพช็ร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ศร บุญล้ า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สุรชัย โยจ้ิ้ว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต.หญิง น้ าทิพย์ โยจ้ิ้ว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สิทธชิัย ตลึงจติร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ณรงค์ ปัญญายทุธศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ทนงค์ รัญจวน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ธรรมนูญ ขวญัชื่น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. วรัิช นวลละออง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. วชิาญ อาภารัตนคุณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. จ าเนียร ศิริคุณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ยทุธนา จงเกื้อ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. นิทัศน์ ถาวรเศษ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ทินกร สัจจารักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ประภาส บุญกศุล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. เทียนชัย ฝอยทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. เพลิน จามจรีุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สุวชั พทุธพฤกษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมชาย สิริอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมโภช พลายมี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ณฤเบศวร์ สุขแสน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมปอง เนียมรินทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. พเิชษฐ์ ตลึงธรรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. นพพร เกื้อด้วง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. เดชอนันต์ หนูสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. อาทิตย์ ยิ้มแยม้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมศักด์ิ รักษาพล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมทบ เปาะทองค า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. นิกร จนัทร์จ าปา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมจติร ถาวรสังข์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. หาญณรงค์ ไขข่าว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. อทิธพินัธ์ ธราพร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. วศิรุต จนัทร์ขาว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. เตือนจติ เพชโรภาส บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ประกาศิต ศรีใส บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สุรพล ศักด์ิสมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ประยนูวงค์ อนุรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมปอง บัวทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมชาย จนัทร์เมือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ยทุธวยี์ ศรีเพชร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. พลสุข สุขสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. วทิยา มณีโชติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. บรรญัติ ด่านศรีสุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ปรีชา ฤทธมิาศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. เรวฒิุ เพชรลิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. เลอศักด์ิ คงชื่น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สายณัห์ โสมมาก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ชัยยศ อปุริมณฑล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สุพรรณ ทักษิณาธรรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ศักด์ิชัย นราพงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. อ านาจ ส าเภาแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. พรหมมินทร์ โกศัย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ช านาญ ทองมาก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ธารา ทรัพยเ์ลิศทวี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. เอกวทิย์ สุดสนอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ทรงธรรม รัตนพล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สุนทร รักงาม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ปรีชา จนัทร์คง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
 ด.ต. ฤทธิ์ จติชาญวชิัย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
 ด.ต. ดนุวสั จงจติต์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
 ด.ต. ศักด์ิชาย ชูขนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

 ด.ต. สมนึก สงเพชร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. กติติพงษ์ แกว้มณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สุเทพ คงฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมโชค ซ่ือสกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. กติติภณ ชูสังข์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ชัยณรงค์ ทองแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. โกศล กาญจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สุภกัด์ิ ยอดยิ่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. เกยีรติชัย จฑุาภวูดล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. พรรษิษฐ์ สุขศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. จรูญ ด าสนิท บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. จรงค์ รักขนาม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมศักด์ิ หสัเกดิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมโชค ค าดวง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. เสริญ ออ่นทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. วชัรินทร์ เพช็รประพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมพงษ์ คุ้มสุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สุริยา ต้ันซ้วน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. กติติกร กลับแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. กศุล ทองสีนวล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ทนงค์ จนัทร์เพช็ร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ยทุธพงศ์ แช่มบริรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. อมร ไกรเมศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมโชค สุวรรณสุทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ชลอ เมืองกาญจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. จริะศักด์ิ ฤทธมินตรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. วนัชัย ครองบุง่คล้า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. หสับี หน้าหู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ชัยพฒัน์ ยกทวน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ศุภชัย เซ่งสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. อดุลย์ บุญสุภาพ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. คีรี คงคาวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. มนตรี อสิรา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมโภชน์ ปานด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ณรงค์ เอกาพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ชัยชาญ ประทุมมาศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. โกสิทธิ์ กาลสงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สกล นิลวฒัน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ชัยพร ลัทธพิรหม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. จกัรพงศ์ จนัทร์แจม่ศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุรศักด์ิ ตรีรัตนกจิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ดุสิต ทองแสงแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ศิริศักด์ิ ไกรนรา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. พรเจริญ ผลออ่น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ธรีชัย วรรณสถติย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. มนูญ ค าแหง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สมพงค์ แกว้ใสพร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. จรัส รักดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ประมวล เปรมสถติย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. กฤษดา ฐานะกาญจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ศักด์ิชัย มีชัย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. นพพร สุทธพินู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. เทพรัตน์ ธรฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ณัฐวฒัน์ สิทธชิัยวชัร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สรรเสริญ นะมะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. พศิิษฐ์ ครชิต บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. วรัิตน์ ปรางแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. ชัยวทิย์ แกว้เกื้อ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สุรศักด์ิ ตรีรัตนกจิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สุพจน์ ซังขาว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. สุเทพ ศรีทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ด.ต. โชคชัย เชาวลิตร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สมบัติ โกมัย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ปรารภ พลูภกัดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วรรธนะ ศรีรุ่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ศักด์ิชัย พทิักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. โสพล ทองอยู่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. อดุม ศิริรอด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุนทร เหมทานนท์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สมหมาย รักษายศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. อรรถพนธ์ อนิอ ารุง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุชาติ สมาคม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ฐานราชันย์ ตันเกดิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วสุิทธิ์ ด้วงใหญ่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. พงษ์พนัส พนัสนาชี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สมพงษ์ นิลภู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. นิยม เนียมรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. บุญชู ประทาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุธรรมรักษ์ เอยีดมี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. นรินทร์ พลอยขาว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. มานพ บุญเรือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุพจน์ ศรีฟา้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สิริพงศ์ พรประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. พลชัย หนูคง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ภวูนาถ เดชะพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุฤทธิ์ กาญจนวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สมโชค ใจกระจา่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. จ าลอง ศรีหนู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ผดุง พุม่ดวง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุวทิย์ ทองเกื้อ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุชาติ เจย้ชุม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. หสัรวชิญ์ ศรีสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. อเนก สิงหส์วสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. กรุง บุญรอด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. บุญมาก บัวพลู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ธนาธปิ สุวรรณกาญจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สมศักด์ิ เกตุแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สิรวชิญ์ ไสยรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. อนุชิต หยหีล้าหนี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ทะนิน ด าจติุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. อทุัย สุขเนียม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ชัยยทุธ ตาเจริญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ประโมท สินทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ต.ต ธวชัชัย เกตุแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วนิิตย์ ชูสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ณรงค์ชัย กาญจนา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ไพบูลย์ สังขรั์ม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เกรียงศักด์ ตันสกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เสริมสุข จั่นเทียง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ชินกรณ์ มณีรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เจษฏา ถิ่นหนองจกิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ฐิติธน สุขศรีเจริญวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ชัยยทุธ โชติกมาศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. จ านาญ ล่องแดง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. บุญเยี่ยม มีลาโพธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ด.ต. จรรยา ยกเล็ก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ด.ต. สุรินทร์ แรงชัย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วฒิุ มาศเมฆ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. นฤดล โสภาพศิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ทรงพนัธ์ ระเหม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อรุณ เพชรจ านงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. บุญเลิศ อนุกลู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ชัยยทุธ แสงแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วโิรจน์ รัตนพงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สนอง จนัทรลือชา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. จาตุรนต์ ช านาญเวช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วเิชียร อนิทระ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. โอภาส บัวค าโคตร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ปัญญาวี ทองจติร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ประเสริฐ ยิ้มสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. จ านงค์ รุ่งทองค า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุธน สกลุรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. พนัศักด์ิ สุวรรณรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุกจิ อุ่ยยก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 ด.ต. วชิิต โบบทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วนิัย วงศ์พพินัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. นิคม วงศ์สุวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. บรรลือ เพช็รกอ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. อรุณ แปะกง๋เส้ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ถนัด กนัตังกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วฒันา สุขจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. กฤษฎา สารพงษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. พงศ์ชัย สังขแ์กว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วรีศักด์ิ เพชรฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุทิพย์ ไกรนรา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เกษม อรุณเมฆ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ประเสริฐ ชุมแกน่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุพล ล่ิมหลัก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุวรรณ วรรณศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ไพฑูรย์ ยะฝา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วรัิตน์ วฒันา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. นัดธี มีมาก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สมศักด์ิ โคมละ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สมบัติ แกน่อนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ทวศัีกด์ิ แป้นเกดิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. มนตรี วงศ์เล็ก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วเิชียร แกว้วจิติร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุวทิ สุวรรณอนิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. จรัส หมัน่แกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุภาพ ทองทิพย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. จ าแลง รสมาลี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. จรัญ บัวแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เกษม สุขรักษา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ก าธร จรจลั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ประมุข อดุมศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. อาชเชาว์ แกว้กาญจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต.หญิง เพญ็พรรณ สุทธพิลู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ภซีูณาย บูสมัน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วชัรัตน์ ชัยรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วรีชัย ตาริน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สถติย ์ ณรงค์ฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เชาวลิต หุย้ทัน่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. มนตรี เสริมสกลุเกยีรติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เกยีรติชัย เชยบัวแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต.หญิง บุญญา จนิดาวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต.หญิง พนิดา พรหมเนตร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ประภสัสร เพชรนาคิน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ประดิษฐ์ พรหมเกื้อ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. จรัญ หนูมาก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เฉลิมพล หวงัดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วโิรจน์ จนิดาวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ไพศาล จนัทร์ศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุรเชษฐ์ เพชรรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุชาติ ศิรินุพงษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต.หญิง ดอกออ้ ปัญจะเภรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ณัฐกจิ ปานชู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สุริยชาติ บุญเมือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ภญิโญ รัตนะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ปรเสรษฐ์ อศัจรรยก์าญจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. ชัยวฒัน์ เทิดธรรมปราการ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. อนุชา รักษาพล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต.หญิง ภคัมณฑน์ จนัทร์แสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต.หญิง สุธาทิพย์ ทองหนูน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต.หญิง พไิรพร จติต์สักคุณา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต.หญิง ถรินธร จนัทร์สมุทร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต.หญิง ณัฐชา บุตรทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. วชิาญ ทองหนูน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. สมพงษ์ หอมกอ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. บุญสันต์ เพง็สกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต.หญิง กนัติชา สุดสาย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. มานพ คล้าย ณ รังสี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต.หญิง เนาวรัตน์ แสงอไุรประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ด.ต. เขม็ชาติ เมืองสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต.หญิง สุดใจ หนูพริก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. วฒันา นวลแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. จตุพล มีชนะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. วญิญู แพรกเมือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. ปราการ จนัดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต.หญิง สุภาณี ประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. ภญิโญ ขาวเอี่ยม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
จ.ส.ต. อดุมศักด์ิ เพชรมณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ สุดใจใหม่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
จ.ส.ต. ธชัพล แกว้สุขใส บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
จ.ส.ต. วรัิตน์ ศรีสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
จ.ส.ต. พรีะพงษ์ อนิทรสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
จ.ส.ต. ปิยะ พรุิณกาญจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
จ.ส.ต. วมิล คุระพลู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
จ.ส.ต. สุริโย รัตนบุรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
จ.ส.ต. สุริยะ สิงหคุ้์ม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
จ.ส.ต. เอกภาวนิ บุญปาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
จ.ส.ต. ประเสริฐ พรมรัตน์พรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
จ.ส.ต. เทวดล อบุลกาญจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. วรีะวธุ สิทธิ์มาก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. รัตถพล ปรีชา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. เมธี วมิาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. อริยะ กาญจนววิญิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. วชิาญ บุญเกล้ียง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
 จ.ส.ต. พรวชิัย ทองทิพย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. วทิยา ราชเดิม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. สัญญา รักประยรู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ คงเกื้อ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. กติติกลู ฉมิรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. จเรวฒิั ทองด้วง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. ณัฐพงศ์ พทุธวฒันานนท์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. พริิยะ ช่วยหนู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. มลติชัย รักษาแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. ประดิษฐ์ ชูสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. เชษฐา ชะโณวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
จ.ส.ต. อภศัิกด์ิ ไสยโชติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. เดชา กญัชนะกาญจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. ชัยนาท พลเกษตร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. อดุลย์ พวงมณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. สนอง พฒุจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. เสาร์ สุคนธเ์ขต บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. พงค์ทอน คงหอม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ธนยศ บุญล้ า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. อนุกลู ชูสังข์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. สานนท์ สังขแ์กว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ.หญิง ญานิศา มีด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ.หญิง ไพรินทร์ ราชรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. สุริยะ ทองเพช็ร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. เสกสรร สุวรรณยศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ปัญโญ ทองหม่อมราม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. สมคิด สุวรรณชาตรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. กรณ์ษิวชิย์ มณีสม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ส.ต.อ. ภทัรกร พชิัยยทุธ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ส.ต.อ. เชาวลิตร คงเพช็ร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ส.ต.อ. สุริยนั วเิชียรภทัรกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ส.ต.อ. สถาพร ช่วยชนะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ส.ต.อ. วชัรกรณ์ สุขสงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ส.ต.อ. วรรณศักด์ิ ไทยเล็ก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด. 42
ส.ต.อ. กติติพนัธ์ ขวญัสมคิด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ภวูนัย แกว้มุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. วชิระศักด์ิ มีแสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ฤทธศัิกด์ิ อ่ าลอย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. นิพนธ์ หนูชัยแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ฤทธิ์ด ารงค์ ด ารงฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ณัฐชนันท์ แวกจิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ ศุภรัตน์ เต็มรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ สุชน ไชยขาว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ ชาติสุวรรณ พนัธแ์กว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ โชคชัย พลายด้วง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ ธรีะพนธ์ ร่มพฤกษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ ส ารวย  ไชยรักษา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ ศรทอง แกว้แท้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ ธรีะยทุธ คงจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ สกล จนัทร์ตรง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ รติวฒัน์ สุขวจิติร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ ชาญณรงค์ ชนะสุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ อมัพร บุญสนอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ นิซานูซี นิกา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ ปติวติั แจง้แกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ ทวศัีกด์ิ  ละอองทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ฮาหรน สาดีน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. วริวฒัน์ สังขท์อง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. อธลัิกษณ์ ล๊ะหมาด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. กฤษณพงษ์ ปัน้สุขสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. วรีะศักด์ิ แป้นแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. สันติชัย บุญมะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ธนาดิษฐ์ บัวศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. สมชาย ช่อผูก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. เศรษฐา ค าหล้า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ณัฏพงษ์ เรืองรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. อภวิฒัน์ จนัพุม่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ธรีะศักด์ิ ชูผล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. สุทิน ยาบา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. จกัรพงษ์ ปานด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ศรายทุธ์ ปริศวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. สมปอง สุวรรณจลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ศุภชัย ชิดตะคุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. นรินทร เชาวพ์ลกรัง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ชัชชัย ช่างสอน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. จกัรฤทธิ์ ใจเร็ว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ยทุธพงษ์ ทะปัญญา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ธรีเชษฐ์ ศรีกาญจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. อภรัิกษ์ แกน่อนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. จรัญ กญัจนกาลณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. อนวชั จนัทร์สา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ประวทิย์ สุขยงั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ภานุวฒัน์ เจยีะรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. สุธชิัย จติติศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. มนต์ชัย บัวจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. กษิด์ิเดช ล่ิมธรีกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ศรศักด์ิ จติรสมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ เอยีดแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. เลิศศักด์ิ ช่องลมกรด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. สิทธโิชค ใจกระจา่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ธรีศักด์ิ บัวกิ่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. จตุรวทิย์ ฤทธากรณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. สุดัง บุญเดช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. สุเชษฐ์ รัตนา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.อ. ธรณัส วราวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ท. จกัรี ช านาญแป้น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. อดิศร คู่มณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ณัฐพงค์ นาวารัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. กษิด์ิเดช ยี่จนี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ พงัแพร่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ดิเรก ดิเรกวฒันสาร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. หตัถพล พนัธมาศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ครรชิต เจย้ทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. อวรุิทธ์ ยกชู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. กรวชิญ์ พรหมด้วง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ หนูทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ครรชิต ภกีดีชน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ฤทธชิัย ณ นคร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. สมรภมูิ กล่ าทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. สายชล พรหมสุด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. วรีะยทุธ สุวภา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. จรีะยทุธ แกว้พรรณราย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. อานนท์ พลพทุธ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ศรัญญู กิ่งรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ภทัราวธุ บุญรอดชู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ณัชชา ธานีรัตนานนท์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. อรัญ รักชาติไทย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. อสิระพงศ์ ตรีทานนท์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ปฎญิาณ คงแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. อศันัย ยานพะโยม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ระวงัสุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ปรเมศวร์ สาระยาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. วฒิุชัย คงสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. พพินัธพ์งษ์ แซ่ซู้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ศุภวฒัน์ ไชยพลบาล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. มนตรา ไชยศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. เอกราช รัตนะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ปฐมพร จนัทร์ศิริราช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ฉตัรนลิน กรุดจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ปริวรรต พรหมวเิศษ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. วรียทุธ์ แดงขาว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. วรีวฒัน์ เมืองทวี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ หนูทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ วงศ์สวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. สุริยาวธุ บ ารุงศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. สกนธ์ อนิทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. ธนกฤษ ช่วยธานี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
ส.ต.ต. กติติกร พนัจนิา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.42
พ.ต.อ. พหล เกตุแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
พ.ต.ท. พนม เพช็รมีค่า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
พ.ต.ท. บัณฑิต เกดิเสวยีด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
พ.ต.ท. ปรีชา นุย้เถี้ยม บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
พ.ต.ท. สุเทพ สังวรกติติวฒิุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
พ.ต.ท. ประยงค์ รักเกตุ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
พ.ต.ท. จาริพฒัน์ ทองแดง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
พ.ต.ท. วฒันา เพง็แกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
พ.ต.ท. พภิพ พรหมยก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
พ.ต.ท. พทิักษ์ ใจสมุทร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
พ.ต.ท. เดชา ด าวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
พ.ต.ต. สมบูรณ์ บางพระ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
พ.ต.ต. สมเกยีรต์ิ เจริญเฉลิมศักด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
พ.ต.ต. อภสิิทธิ์ รอดน้อย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
พ.ต.ต. วเิชียร มาศแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
พ.ต.ต. จรอบ ดิษสระ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
วา่ที ่พ.ต.ต. ค านึง วรรณโก บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.อ. รังษี ปุริสาร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ ซุ้นหัว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.อ. ธาดา       มานิตย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
ร.ต.อ. ส าราญ ฟองสุวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.อ. สมคาด ชัยศิริ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.อ. สิทธพิร ระฆงัทอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.อ. เดชา บุญรอด บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.อ. สมบัติ บัวจนี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.อ. สมหวงั ยอ้ยพลแสน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.อ. สัมพนัธ์ มรกต บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.อ. จกัรชัย ขอสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.อ.หญิง ลลิสา เผนานนท์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. สถสิ นิลอนันต์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. เรืองศักด์ิ ชินวชิานาม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. จติติศร เรืองด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. สมเดช แกว้วงศ์พรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ปรีชา จติร์สุริวงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ถาวร หวานแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สมภพ รักทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. เสนอ สุวรรณวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ชม เลจา้ย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. สมพร ไชยสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. หฤษฎพ์ชิญ์ บุญชู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. วนิัย จนัทร์แกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ด้วงทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. อภเิจตน์ ปานแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. เจริญ บุญทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. จ าเริญ วงศ์อรุณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ไพโรจน์ จติมานะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. สมาน มีศิริยานนท์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. อารีย์ เวฬุบรรพ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. มานิตย์ ไตรภมูิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. สุรวจัน์     อนันตพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. วรัิตน์    ชาพมิล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. ประสิทธิ์  ฤกขะวฒิุกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. ธรีะวฒิุ      แสนอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. ณฐภทัร   ทองศรีนุน่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. จรูญ กรงไกรจกัร บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. คณิชพนัธ์ สุวรรณรัตน์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. วรีะ มโนเรศ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ธวฒั ยามาเจริญ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. จรีะศักด์ิ หมืน่ทิพย์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. อทิธพิล พนัธชนะ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. วริศักด์ิ ปฐมรัตน์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. สมพศิ กล่ินหอม บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. บุญยนื วฒิุรัตน์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ เวชรัตน์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. โกวทิย์ พนัผูก บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. บรรจง สุนทะโก บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ณรงค์ชัย ทองทรัพย์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. อนุสรณ์ พนัธนียะ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ปรีชา สุขไกร บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ อนิทรัตน์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ประยทุธ เซ่งเขม็ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. บุญลือ แสนพนัตรี บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. เสริม พศัระ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. อนันต์ ทองอทุัย บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. มนิตย์ ช่วยวงศ์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ดาเรด สันหรีม บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. สมพงษ์ นาคแกว้ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. อ าพนัธ์ เขยีวประดิษฐ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ปรารภ ทองหนูเอยีด บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ถาวร สุขธรณ์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. สุชาติ ชายแกว้ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. พงศ์ภมูิ สุวรรณโณ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. สมนึก แกว้หมุน บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. สุรัตน์ ขนุทอง บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ปราการ เกสโร บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. นพ ปราบณรงค์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. วรเชาวน์ สุขสง บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. พศุตม์ รักษ์วงศ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ ชูช่วย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. สมพงษ์ แกว้สวา่ง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. ทวโีชค จนัทร์แกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. ประเสริฐ จนัมุณี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. สุวฒัน์ บุญวรรณ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. เร่ิม เคล้าดี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. วนิัย ซุ้นสุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. จ าแลง ทองนวล บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. มาโนตร สังขพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. สมชาย สุวรรณรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. ฉตัรเพชร ไชยขวญั บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. จติร ประชุมทอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. อาคม เนคะมัชชะ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. เอกพล ณ พทัลุง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ปรีชา ประสาร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ทรนง เอยีดตรง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ด าบัว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. วชิาญ สินไชย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ประเทืองทัย จนัทองพนู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. เอกลักษณ์ ทองแดง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. เอกชัย ดุสรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ชาตรี ร่ืนเริง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ประจวบ แยม้จติ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ส าราญ ขนุทองเพชร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ศรีสมัย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. โอภาส พลูสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ทวี จนัทสุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สะหรี แดงงาม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. สมมาตร สะมะบุบ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ทนงค์ ลัภบุญ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. อ านาจ ศรีนวลกล้า บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. วฒันพล ดาแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. วนิัย ชุนเกษา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. สุวขั พึง่นุสนธิ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ส าราญ เพชรยาบาล บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ประมวล จนัทร์อนิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ส าราญ สุวรรณข า บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. บุญเรือง โสมะพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. กระจา่ง อ าภาพร้อม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. วยิทุธ บุตรราษฎร์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. นิคม ทองเจริญ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. ประสงค์ นาคะพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. วรัิตน์ แสงสุวรรณ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. กฤษณะเทพ    สุขค า บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. มูหะหมัด หมัดเต๊ะ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. อนุกลู อนันต์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. หสั ทองพงศ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. ค านวณ ไชยสาลี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. บวร ทองหอม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. สุพฒัน์ ข าหวาน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. เชิด ชูคงนวน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. ธรรมรัตน์ จนัทร์เอยีด บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. เจริญ นามสังข์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. สมคิด ค าคง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. สมบูรณ์ จนัทร์พุม่ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. เจยีน ยิ้มเกื้อ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. ภากร อตุะปะละ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. ณฐวธุ เรืองอนิทร์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. อนุชา คุณสุทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. สันติ เอยีดยวง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. สุทิน ด ารงสกลุ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. สาธร ทองรุต บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. ยศพนธ์ แกว้เส้ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ประเสริฐ เทพศรี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. นิคม กลุศรีหะรัญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ ตัญจะโร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท. แนบ วชัชะนะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สมบูรณ์ โชคเกื้อ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ท. เอกชัย ศิริเพญ็ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท. วโิชติ หมีพลัด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท.หญิง อทัยทิพย์ นวลนิม่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท.หญิง ชวนพศิ บุญรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท.หญิง ศศินุช ทวชิศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท.หญิง สุรัตน์ ฤทธรัิตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ท.หญิง อนัตรา  แกว้ยะรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ท.หญิง เบญญาสิร์ิ รักขโิต บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. อภชิน แกสมาน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. ภกูจิ ตันฑสวกลุ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. สุพร สุสานนท์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. บุญปลอบ เมืองแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. สัญญา นุย้ปลอด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. เมธี บุญยะตุลานนท์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. วสินันท์ กณัหา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. วสิาร รักษ์ทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. ทวี หมืน่จนัทร์ทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. ประพนัธ์ รัตนอดุม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. อภนิันท์ บิลสุริยะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. ธนัชชา ทมราตรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. ประกอบ มุสิกพงษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. ชัยชุมพล พทิักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. ยทุธศักด์ิ หวงัดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. จ านง ขาวมาก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. ศราวฒิุ บินและหมัน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. วฒิุชัย คงทอง บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. มานพ แกว้คงธรรม บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. จ ารัส ไชยสาลี บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. โสพล พลูชาติ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. เฉลียว อนุสาร บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. ศักด์ิชัย จนิดา บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. มนัส พนัธค์ง บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. ยาลา แกสมาน บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. จรรยา ใจแกล้ว บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. ปราโมทย์ อนุตรีจนัทร์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. เสริญ เสียงชื่น บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. อมร ศรีสุข บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. ปรีชา      มณีอนิทร์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. สมบูรณ์   วศิพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. จ าแลง ชูช่วย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. เฉลิม เทีย่งตรง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. เดชา ทองชุม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. ธรียทุธ ดูหมาน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. ทวนทอง ดาวราย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. บุญเลิศ รัตนมุณี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. วทิยา โถนาค บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. เสวยีง พนูภกัดี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. เหวยีน ปานเมือง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ สิทธศัิกด์ิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. ศักดา ดุกหล่ิม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. นิยม รักษารักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. วไิชย สงทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. พฒัน์พงค์ แกว้บัวสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. ยิ่งศักด์ิ พวงโพธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. อดิสรณ์ สุขชุม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. จ าลอง แกว้ทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ร.ต.ต. ประพฒัน์ ชูนวล บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. วสุิทธิ์ พทุธกลู บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. นิรันดร์ มาราสา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. โยธนิ บุญวรรณโณ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. อ าพร นิลบรรพต บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. ยทุธศักด์ิ หวงัดี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. พภิพ แกว้มณีโปรด บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. จารึก สัมพนัธมิตร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. สะมะแอ บูเ่อยีด บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. สุธี ผิวสร้อย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. กศิด์ิเดช สวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. สิทธพิงศ์ ศรีจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. สุนทร บุญเรืองรุ่ง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. ประวงิ มัน่คง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ร.ต.ต. สุชาติ เล็กบ ารุงสกลุ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. ชัยวตัร วจิติร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. สมคิด เพช็รวงค์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. สมพงษ์ จนัศรี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. ถาวร   ธรรมปัญญาสกลุ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. มานพ โปนุย้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. ทวปี ชูสุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. บุญทรง คชรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. วชิาญ คชกาญจน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สมบูรณ์ ยทุธกาศ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. สมพงศ์ กลับเอยีด บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. ทักษิณ ชนกชนีกลุ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. ขนบ จ านงนิจ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. นิคม ศิริอนันต์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. ฉบับ สารานุรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. ณรงค์ หนูอกัษร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. สมมิตร ทองพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. วจิติร กจิเวช บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. จ าเริญ ชิงแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. วเิชียร บัวบาน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ร.ต.ต. นฤดม สุขโข บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สมพงศ์ ยอ่งเส้ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ธรีะพงศ์ พลันสังเกตุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. เถลิงศักด์ิ เอยีดไฝ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. รัฐธยี์ บุญเลิศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ทรงกลด วเิศษศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. จกัรพงศ์ สุวรรณรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. มงคล เกื้อกอ่ออ่น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. รัฐพล จติภกัดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สง่า เพชรช านาญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สมพงษ์ แกว้เป็นบุญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. อ านวย นวลชุม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. บรรจบ วรรณบูลย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. วโิรจน์ จนัทน้อย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ภทัรเดช สิทธโิชติพงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. เชวง ธรรมรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สุรชัย แออดุม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. พนม ชิตมณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ฉตัรชัย ขวญัเอยีด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สมหมาย ยอดสวปิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. วชิัย แดงหนอแดง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ไกรสิทธิ์ โยมศรีเคน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ภาณุภณ ศักรินทราภบิาล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ภกัด์ิ เกตด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ประคอง ช่วยกลับ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สมพจน์ เหมือนแป้น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ประจกัษ์ ซอนรัมย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. อ านวย เสนอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ถาวร ศรีชูทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. จเร แกว้ฉมิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. อภวิฒัน์ รุ่งโรจน์นภากร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ขวญัศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. มนัย จติรหมัน้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. เอกราช นภากลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. เชตุ เดชทองค า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. วนิิจ ยิ้มยิ่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. คงกระพนั ธรรมชาติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. บุญยงค์ ชมเชย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. มนัย จติรหมัน้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ไชยรัตน์ จนัวฒันะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สกลุทีป์ นาคเกล้ียง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สุกาจ โสบผอม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สมบัติ ไชยเสนะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. พงษ์ไชย ปิน่แกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ณัฐพล เบ็ญหมี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ชุมพล เซ่งเขม็ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สมมาตร เกดิแสงสุริยงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. วจิติร เกื้อกอ่ยอด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ธนวฒัน์ บัวเนีย่ว บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. เสรีรัฐ เต็มราม บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. ประวทิย์ เขยีวมาก บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. มาโนทย์ ภกัดี บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. เจริญ จอกน้อย บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. สายหยดุ แกว้โสตร์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. นพเดช เซ่งฉิ้ว บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. จรัิฏฐ์ นาคะวโิรจน์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. บุญเหมิ ชูชื่น บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. สุธี สุขแสงศรี บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. ณรงค์ เพช็ร์ขาว บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. ทรงศักด์ิ ชูมณี บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. อภสิิทธิ์  ไชยประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. อาคม ศรีละมุล บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. สุนันท์ บุญปถมัภ์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. กฤตพล เชิดปัก บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. ผดุงศักด์ิ ธรรมชาติ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. เลิศชาย ยศขนุ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. ณัฐวธุ เรืองพทุธ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. อะสัน หมีสุหรี บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. พทิูร มะอกัษร บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อ าพร จนัทระ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. กจิติกร ยมมาก บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. ปรีชา ขนุเพช็รแกว้ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. เจริญ บุญแอ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. ประสิทธิ์ ออ่นรักษ์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. สมพร ราชเรืองศรี บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. พพิฒัน์ แสงดี บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ด.ต. ช านาญ          ศิริพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สาคร จรจะนะ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ชยพล ช้างนรินทร์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ประวทิย์ เพช็รการ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ส าเนา ณพงศ์ภสิูทธิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สุนทร ขวญัหวาน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. พทิยา พอ่ค้า บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ฉลอง จนัทร์ทอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สมคิด แจม่สุวรรณรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ธโน ชินนา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ธวฒัน์ เจี้ยนเซ่ง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. วรวฒัน์ ชูไทย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สมนึก ทองชู บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สุมาศ จนัทเขต บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. เมธี คงร่ม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สะอดี หมานยะ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. อเนก อาจวชิัย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สมพร สัตบรรย์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ศิริวฒัน์ สังขศิ์ริ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. วรัิตน์ แกว้สุวรรณ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สมปอง พยอม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สันทัด ต้ังเซ่ง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สมเวช ไชยสองแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. มงคล สะหะคะโร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ทวี หมวกวรรณ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. พนิโญ จตินุกลู บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ศราวฒิุ สายสินธุ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. วรัิช สังหอ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สานิตย์ สงข า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. นัทที เพชรแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สุเทพ จ าเริญรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ธวชัชัย หตัถยิา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. พลายแกว้ เหมนแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมภกัด์ิ รามรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สุมงคล นิม่คร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สกล ขวานเพชร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. อดิศร กงัแฮ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ประเสริฐ ชูจ า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. นุกลู ไกรเทพ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สุธเิมธ หวงัชัย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ยงยศ ติงหงะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สังวรณ์ เรืองสุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ประยรู คงหนู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ชอบ จติรเวช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. วรชัย เส็นฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. นพรัตน์ อนิทรนก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สุทิน สุกกรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สัณญพงศ์ แกว้สุวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. วชิัย อมุาจิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ด ารง วเิศษสันติศิริ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สมโชค ขนุไกร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. อ าพร ชูแสวง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ค ารณ เมืองทวี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สมบรูณ์ เพช็ร์ศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ฉตัรชัย มงคลประดิษฐ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. วโิรจน์ หนูฉง้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. อนุรักษ์ รักสกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. นงค์ สงไข่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สุชาติ ทหารไทย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สุนัน คงแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. อมัมร พลฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. สังวร มุสิกะเจริญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. วรัิตน์ ด้วงนุย้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. ประภากร บุญคุ้ม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. มุฮัมหมาด บิสนุม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. สุนทร เณคราช บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. สุรวธุ ขนุอาวธุ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. จริพงศ์ รังษีสวา่ง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. วเิชษฐ์ มะลิวรรณ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. พชิิต เพยีรดี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. สมศิลป์ จนัทกลู บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. อดิศักด์ิ นิศวอนุตรพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. เสรสรรค์ ดีนายงั บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. บุญเลิศ ชูช่วย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. ประสิทธิ์ ทวรัีตน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. สุทิน หนูด า บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. ด ารง อสิระทะ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. บัญญัติ เจี้ยนเซ่ง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. ลิขติลาภ เกตุแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. อนุวฒัน์ มะมุดีน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. อสิมาแอล หลีมานัน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. จรูญ แสงอบุล บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. อารีรักษ์ โอมณี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. รังสิต รังสิโยภาส บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. พงศธร บัวแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. ประจวบ ปัน้แกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. พรสวรรค์ เส้ียมหาญ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. สุภชัย จงรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. วรวฒิุ เตบสัน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. สุบิน ชนะพล บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. อาซัน ละใบสอาด บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. เสริม หนูนิม่ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. พงษ์เดช หวนัเต๊ะ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. กรันต์ ล่านุย้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. วนัณรงค์ ช านาญนา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. สุเทพ หนูจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. อรุณ หลีมานัน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. สมพงค์ ฤทธริงค์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต. อ านาจ อะนวล บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. พสิษฐ์ พณุรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. อดุลย์ พรหมรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ชัยวฒัน์ เซ่งฉมิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. อดุลย์ แกว้ชูเสน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สมจติร ศิริสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. เจริญ ยิ้วออ่น บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. จติติ ชัยชาญ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สายชล มูลตะกอน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. วชิยตุม์ กติิยามาศ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ปราการ แดงอร่าม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ศักด์ิชาย นาคะวโิรจน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ปฐมพร นมรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ธวชัชัย อนิทมะโน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. พสักร เดชาปกรณ์ชัย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วชิา ถอืทอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ยทุธนา  สันติธรรมวฒันา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. นันทิพฒัน์ จอมทอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. เสกสรรค์ พรรณร่ืน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สมเลิศ ธรรมสุโข บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. คล่อง ด าเรือง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สวสัด์ิ จนัทสุริยา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ทรงยศ แสงแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. วชิัย สังขพนัธุ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ศักดา เพชรสังข์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ภกัดี ทองทรัพย์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. พงศ์ปะณศ กงัแฮ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สมหมาย ด าน้อย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สมชาย ไชยชนะ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สุรศักด์ิ หดัสาหมัด บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ฐิติรัตน์ นัมรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. จริน คังคะสุวรรณ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. อนันต์ ธนะปาละ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สัญญา ส่องประกาย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. เกรียงไกร อนิประดับ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. พทิักษ์ แกน่ทอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สมหวงั คงแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ชัด ขาวทอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. จริวทิย์ ศรีรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. เจษฎาภรณ์ ใยดี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สุวทิย์ จติศิริ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ประสาท กลุยะ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. โกศล แกว้มณี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ถาวร   ศรีชูทอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. องักรู บุญโสภา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. วรัิช ศรีสุวรรณชนะ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. รุ่งระวี ฉายประดับ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ประโลม นวลแสง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. เขยีน ตุดบัว บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. วริะกติ สงขาว บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สมชาย จนัทราชา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. วโิรจน์ วงศ์ภกัดี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สุชาติ ศรีทวี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. จกัริณค์ ศรีนวลขาว บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ประหยดั กรประชา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ประเสริฐ ปานมัง่ค่ัง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ศักด์ิชัย จ านง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. วนิิต แปะด า บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ส าเริง เกตุแสง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ไพบูลย์ ศรีโอสถ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. จารึก ศุภพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. เจริญ ออ่นแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. จ าแลง สิทธิ์มาก บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ธรรมนูญ ดวงคะชาติ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ศิลปชัย ปลอดข า บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. จรัญ รอดกจิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สุพจน์ ชุมภทูอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. อทุัย ขนุทอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. วเิชียร นวลละออง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. กติติชัย สงหล่อ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สมพงษ์ สุขมิง่ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. นพเกา้ ด้วงใย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ชูทิพย์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ประสิทธิ์ สุขรุ่ง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ปรีชา เซ่งกิ้ม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. วโิรจน์ สุขคุ้ม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สมโชค ไขเ่สน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ธรีธรรม ด ากิ่ง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. วาธี สงผอม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ทวพีงศ์ รามวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สุพฒัน์ ลายขวะ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ทวปี ด าเอยีม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ไชยสิทธิ์ จนัทร์แดง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สุนทร ขวญัหม้ง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. สุทธยิะ จนัทร์ช่วย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. ประดิษฐ์ ไชยขวญั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. นิวาส ดิเรกวฒันสาร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต. เกรียงไกร อนุพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต. เด่นยง สวสัด์เกื้อ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
 ด.ต. จกัรกฤษณ์ ผดุงจติ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
 ด.ต. นิมิตร หลีนิง่ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
 ด.ต. รุ่งฟา้        พรหมจรรย์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
 ด.ต. รุจริะ คงจนิดามุณี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
 ด.ต. วชัรพงษ์ นกแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
 ด.ต. วจิติร          พมิพง์าม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

 ด.ต. วรีะ ชุ่มจ ารัส บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
 ด.ต. สมพร หนูช่วย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง ประไพ เกตุใหญ่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง จารุณี ปานแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง ฉลวย ลักษณะเลขา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง ธนัญญา บุตรราช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง ประไพศรี บุตรจนียิ้ว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง ณิชารีย์ ศรีชูทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง สุกญัญา แกว้จนัทร์แกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง จนัจริา บุญช่วย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต.หญิง มัทนา สังหอ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง จนิดา แกว้กลาง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง ภทัรานิษฐ์ จนัดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง นูรีน่า ชิตวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต.หญิง รติกลุ ไชยวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต.หญิง พชัรี ปานถาวร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต.หญิง ศุทธา ธรรมรังษี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต.หญิง กฤษณา นวลละออง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ด.ต.หญิง นฤมล ดิเรกวฒันสาร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง ธญัพชิชา รัตนแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง อบุล ไขโพธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง วไิล มณีอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง อารียา ชูช่วย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. วรีะเดช เดอะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. จกัรินทร์ แกว้มณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ธรีพงศ์ รอดถนน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. อาทิตย์ ฝาชัยภมูิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สมเกยีรติ ทองเพง็สวา่งศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ประเสริฐ อทุัยเกษม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ถนอม สิขฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ณกฤช อนิริสพงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. จติติวฒุ ป.ปาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ณรงค์ชัย มณีโคตร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. วรชาติ วรีะฑูรย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สาธติ แกว้การไร่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ปิยะวฒัน์ กลุบุตร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. พงษ์ศิริ ด าด้วง บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ภาสกร ศรีสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. นิกติ สิทธพินัธ์ บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สากล ปอศรี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. สุทธกิลุ มีกริิยา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ไพศาล นุน่ก าเหนิด บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ไกลยวล วชิัยโย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. สุชาติ พรมกล่ิน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. กติติจฑุาสรณ์  ทองน้อย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. อแุพน     ภลัูบ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ประการ   จนัทร์แสง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ณัฎฐพล สายค า บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ไชยกาญจน์    จรินพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. วฒิุกร หาญละคร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ศิริมงคล จนัปุม่ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. จริพนัธ ์   วดัแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. เอกรัฐ แกว้แท้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. อนุกลู ชาตะรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. อภนิันท์ ดีโชติ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. เดชฤทธิ์ ทองงาม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ประจกัร เพชรวเิศษ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. วาที ทองยอ้ย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ แกว้เรือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. บรรจง กงนะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. พชิิต ศรีปรางค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ววิฒัน์ แวงวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. บรรชา พลวนั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ธงเพชร ประดับพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. กติิพงษ์ ชัยทิพย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. จรีะชัย หนูหวาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. เปรมศักด์ิดา ถาวร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. มนัส รักโอ่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ภมูิศักด์ิ เหมาะจริะกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ ถงุสมบัติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. อดุม อว้นผุย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ประถปี ถนิกะไสย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. พงค์ศักด์ิ บุญดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สิงหโ์ต สุดสาย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สุรัตน์ โพธิ์ไทร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สุพฒัพงค์ ไทยราช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. เทพกร ลือสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. นพนันทร์ จนัทร์ทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สมพร สุดชาดา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ธรีะศักด์ิ เกดิสมบรูณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. วาทิน มีสมพร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. บรรดิษฐ์ นาคบุตร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. กฤษดาพงษ์ หงษ์เหนิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สมชาย บุญประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ธนัญชัย วนัทา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. วทิยา จ าปาศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. เอกสิทธิ์ พานทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. อาคม สงเล็ก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สมพงศ์ ขนุจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ประดับ ชินฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ศักด์ิดา ศรีสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สมโชค สิทธกิลู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สิงหห์า สายสา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. วฒิุพงษ์ เขยีวสด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สันติชัย เจริญสุข บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สุขกรี หนุง่อาหลี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. พษินุ เอม็บุตร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ภาณุ ฮะอรุา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. บุญส่ง เม็งประโคน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สุระเดช ใจต่ืน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. รวภิาส อนิออ่น บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. นพดล ภูเ่นตร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ทินกฤต จนีวงษ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ขวญัชัย ชูเมือง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. อะหลีม ขาวเขาใคร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. อบัดุลกอเดช เกปัน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. จตุพร ชัยพรหม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. จนัทร์แรม นาสถติย์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ชนนต์ พงศ์นุรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ธญัพสิิษฐ์ ยอดขยนั บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สมพงค์ หลังชาย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ธนายง สนิทนอก บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ประทีป ไกรแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต. คมสันต์ ศึกสม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. อาทิตย์ อนันต์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. สุวทิย์ นิลอา่งทอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. พงสันต์ สุภาจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. บัญชา ทรงศิลา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ววิตัธนาคาร  ล่ิมพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. สาธติ วนัสูง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. เสรี ค าเรือง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. พรชัย เกยมาศ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. มนูญ ด้ามทอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ธนิภทัร์ ยิ่งยง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. สุมน ทองซุ่ย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ทนากร สถาพรวรกจิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. สุวรรณ เกตุเวชสุริยา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ณัฐพล ปุนปอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. กฤษณ์ ภนูาเขยีว บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. วรีะพนัธ์ ปัญญานันท์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ปราโมทย์ ธรรมจติ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ หอกกิ่ง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. สมยศ ทองทะวยั บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ถริายทุธ์ เหน่งแดง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ไพรัตน์ สังขก์จิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ศิขรินทร์ ศรีเฉลิม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ธรีะ สูนกลาง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ชาญชัย ใจกล้า บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. จริะศักด์ิ เต็มราม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. สหกจิ มหาเกตุ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. อนุชา ไชยสีหา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. สัญญา      สาสังข์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. มานะ หมัน่เจยีก บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ประสงค์ ตาค าสุข บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. อนันต์ จนัทวชีัย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. เด่นชัย อวดหา้ว บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. อนุพนธ์ นุน่เขาออ้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ภญิโญ สมฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ประวทิย์ วงศ์ภเูยน็ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. มานพ อายวุงศ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ธมกร ไชยสาลี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. สิทธพิงศ์ ภูท่อง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ เต็มรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. อนุศิษย์ ทองรักษ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. วฒันาคร ด าช่วย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ดนัยมาตร์ รัตนะศรี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ธานินท์ นิลวงค์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. คณิต ศรีนวลขาว บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ฤชัย ทองดวง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. อมรพงค์ เกตุแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. พทิยา แกว้จนัทร์แกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. เอกชัย เกื้อคลัง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ด ารงค์ศักด์ิ ด านุย้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. บุญส่ง โคตธาดา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ รักษ์แกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. พนม นุม่น้อย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ปราโมทย์ ชมภนูุช บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. อทิธพิล อะมะมูล บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. อรุณชัย ชูประดิษฐ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. เฉลิมเกยีรติ ไหมสุข บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ประมวล จนัทร์เกต บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. สุนทร สุวรรณรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ปรีชา มะศักด์ิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. เสถยีร หมืน่ศรี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ยรรยง ถิ่นละออ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. เพชรรัตน์ มาตยแ์ท่น บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. อทิธกิร กล่ินพงษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สมพงศ์ เขี้ยวด้วง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. สุลัยมาน สีคราม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ศักด์ิชัย หนูโหยบ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต. ครรชิต จอนใจ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ฐานศักด์ิ มังกรพทิักษ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. ประจกัษ์ ทับธานี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
จ.ส.ต. พลูลาภ มูลรังษี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
 จ.ส.ต. ธนัญชน นันทรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
 จ.ส.ต. ธราพงษ์ ชมภพูืน้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
 จ.ส.ต. บุญเกดิ บุระพวง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
 จ.ส.ต. ยศดนัย เนียมหอม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
 จ.ส.ต. สมพรศักด์ิ คล้ิงบัวทอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
 จ.ส.ต. สัญญา ล าน้อย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
 จ.ส.ต. เสน่ห์ ธรรมจกัร์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
 จ.ส.ต. หริพงศ์ ประถงัธานี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
จ.ส.ต.หญิง กาญจนา เขาแดง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต.หญิง เปรมใจ สีสมทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต.หญิง พชัรี เกื้อมณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต.หญิง จ าเรียม พรมเพช็ร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต.หญิง วรรณดี หนูด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
จ.ส.ต.หญิง ศิริภรณ์ ชุมชู บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. พชิาญ ชูมณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.อ. ลมศร บุญสนิท บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. ตะยบิ     หมัดผอม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. สุริยา เอยีดปราบ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. เอกชัย ช่วยเทศ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. กรกมล รักษ์ทอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. เอกพจน์ บูกง้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.อ. สมพงษ์ โคกเขา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.อ. วรีพงศ์ ขาวดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.อ. นิรัตน์ นุสคง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.อ. ฤทธเิดช สีจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.อ. อบัดุลมาหนับ สาริปา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.อ. พงษ์พนัธ์ สันขาว บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.อ. สาโรจน์ บุญรอด บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.อ. ธรีศักด์ิ ไมมะหาด บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.อ. พพิฒั ยนืนาน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.อ. นิวฒัน์ ถิ่นแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. พานิช ศรีวใิจ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. วาสนา มากศรี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. นพพร พลูกจิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. ฉตัรชัย จนัทศรี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. อภชิาต ชุมแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. ศรายทุธ์ คชวงศ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. ววิตัร เขาแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. เนติธร มีสา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. กนก พฒันา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. ชัยวฒิุ เกรียติสิงหท์อง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. สุทธรัิกษ์ สุวรรณมณี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. ทรงฤทธิ์ ชายแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. ปรัชญา คงแกว้ช่วย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.อ. เอกชัย ขวญัทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.อ. พภิพ หมายประสงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.อ. วศิิษฏ์ บัวศรี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ. ทววิฒัน์ ด้วงจลุ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.อ. สรชา อนุญาโต บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ.หญิง ธนัยช์นก กะตะจตินะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.อ.หญิง สุดาวรรณ เรืองพทุธ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.อ.หญิง เพญ็พชิชา ปรีดาภาค บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.อ.หญิง นันทิรัตน์ บัวเนีย่ว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.อ.หญิง สิริกาญจน์ พมิศร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.อ.หญิง นันท์นรินทร์ ศรีเพชร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.อ.หญิง ซัยตูน มีนจาด บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ.หญิง พรพรรณ แกว้จลุกาญจน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ.หญิง อบุล พรมคงแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ.หญิง เพญ็พชิชา ปรีดาภาค บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.อ.หญิง อาริยา คชเสน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ท. บุญแรง แสนหมืน่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ท. สุวรรณโณ ยอดเทพ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ท.หญิง กชกานต์ เณรานนท์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ท.หญิง วนิดา โสภาจารย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ท.หญิง อรเวง เกศรินทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ท.หญิง วรรณา หรีมหนก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ท.หญิง บุษรินทร์ จโิสะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ท.หญิง สถาพร จนัทกิ่งทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ท.หญิง ไหมกะโสม หมอชื่น บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ท.หญิง ศิริเพญ็ มนต์แกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ท.หญิง มณัญญา ไชยสาลี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. นันทวธุ    อไุรรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. เกษมสันต์ ศิลปสถาปน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. จตุพล    เดชเดโช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. พงศา แกว้ระบายสี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. อภชิาติ   ทิพยรั์กษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. กววีฒัน์ บุญคง บก.ตชด.ภาค4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ก าพลวทิย์ ศรีปาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. บัญชารัตน์ มาละ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ศุภกฤต แกว้วรัิช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ยทุธนา มีศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. สถาพร เพชรดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ครรชิต เสมอโภค บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ จนัทร์สระคู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. อดิเชษฐ อปุเทพ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. มังกร ศรีโสภา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. พรอนันต์ มานะสาร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. กติติพร รักเกยีรติคุณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. นันทวฒัน์ สมบุตร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ศานิตย์ ศิริสังข์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ปัณณวฒัน์ ยางงาม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. วรีศักด์ิ สุธรรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ภทัรพงษ์ กรวาทิน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. วรีะยทุธ ศรีเผด็จ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ทศพร แกว้มา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. โชติพงศ์ เพชรรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ศุภโชค แจม่จนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. สุธี กนัทะป้อ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. กฤษณะ สระเจริญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ศิรศักด์ิ ใจแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ ศิริเรือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. พชัรพร ใจแจง้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ขวญัชัย หามูลใต้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. สิทธา กวนิภพ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ แสนศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ณัฐกร เกา้เอี้ยน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ธนาวฒิุ จติใจภกัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. วฒันา มานะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. นริศชัย เกษรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. วฒิุชัย บุญฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ ก าแพงแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. อนุรักษ์ ทาแนน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. อติเทพ ศรีพยคัฆ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ทรงยศ จณิารักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. อภชิาติ นนทะสร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ธนิพงษ์ อนิพรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. พงศกร กอดทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. พทิักษ์ เงินวงค์ใน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. รณชัย ธารารักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. สุทธฤ์ทธิ์ ดวงแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. วฒิุชัย สทานสัตย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. เพลิน เมามูล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ส ารอง ปันเจริญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. พทิยา มณเฑียรมาศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. บัณฑิต กนัทะมา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ปริญญ์ แสนเพง็เคน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ธรีพงศ์ นันทะชมภู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ปฐมพงษ์ พราวศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. กอ้งธรณี หมืน่แปง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.ต. กรียทุธ ใหม่เทวนิทร์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.ต. ประจกัษ์ เผือกผ่อง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.ต. สมชาย กจิจาสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.ต. เกรียงไกร เครือพรมมินทร์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. เจษฎา พรรณราย บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ณัฏฐชัย ฐิติยารัตน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ศรายทุธ ศิริวรรณ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. วรีะยทุธ พรายอ าไพ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. อธภิทัร ศรีสุข บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ภทัร แซ่มรักษา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. สิทธกิร อนิต๊ะเสาร์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ทรงวฒิุ ธนาศิริโชติ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. เพิม่พนู กา้นกนก บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ฟติรี กาเต๊ะ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ภทัรพล ภูท่รัพยสิ์น บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ภวูนาท โชติมณี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. กษิดิษฐ์ กายพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. เกยีรติภมูิ สมบูรณ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. พสุิทธิ์ อตุธรรมใจ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. วกิรม ปานแยม้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. พรพพีฒัน์ บัวจ ารัส บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ภาณุวฒัน์ ยศปัญญา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. พรีะพฒัน์ ศรีบัวชุม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ธวชัชัย เจริญราษฎร์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ภทัราวธุ ทองออ่น บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ชะลอ บัวเพช็ร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. วศิรุต เรืองรอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ธรีภทัร ยนิดี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. สุชาติ เด็ดดวง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. กฤษดา คงเยน็ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. กฤษณะ มณีนวล บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ฐิติพงษ์ เจริญทรง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. จรีะนันท์ ฤทธโิภค บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. กติติพงษ์ แทนโป บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. สุชาติ สุกหอม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. คงเกษม นวลเต็ม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. เฉลิมชัย ต๊ะตุ่น บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. นรากร ฤทธเิกษร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ประสงค์ แซงดาว บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. พนัธวฒัน์ ศรีโคตรฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ประกติ พนิกลับ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. จริยทุธิ์ ฤทธรัิตน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. ณรงค์ คงคาเมธากลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ส.ต.ต. วษิณุรักษ์ บุญแยม้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต. จรงค์ เพชรศรี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.ต. นฤพร จรัสศรี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.ต. พนมกร เมืองพรหม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. วรศักด์ิ โม่ออ่น บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.ต. วทิวสั สายสวะ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.ต. สถติ ศรีอบุล บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.ต. อภเิชษฐ์ หมูณี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส.ต.ต. อรรถพล อิ่นแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.43
ส..ต.ต. สันติพงศ์ คงเพช็รนุน่ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓
ส.ต.ต.หญิง กฤตติกา ด ารงสุภลักษณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.43
ด.ต.หญิง ศิริรัตน์ สุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. อาคม หมูห่ดั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. สราวธุ เนียมบุญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. กริชรัตน์ เฉดิพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สานิตย์ เนตรปัญจะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ธติินัย หมวดสิงห์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ จนัทร์อนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. นรวฒัน์ เฉลียวชาติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. สมนึก ชินช่วยแรง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. นิวตัร แกว้กลาง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. แวสะมะแอ สัสดีวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. วรีะพล เจะ๊มุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ประทม ธรรมโชติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. วกิร วงศธรพทิักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สิทธชิัย เพช็รแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ประยรู วรรณะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.อ. ววิฒัน์ วงษ์สุนทร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.อ. วเิชษ แหว้ขนุทด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. วลัลพ ชะวชิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. กจิติศักด์ิ วรรณคีรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. วญิญา ขวญัเกล้ียง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. อาทิตย์ อนิทรสกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. กอณี บ่าวแช่มช้อย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต. สมพร อนิทร์ศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต. อดุลย์ รักษ์ปราชญ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. อมรา หนูคูขดุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ด าริห์ เกษสยม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ชัยณรงค์ วงศ์เทพบุตร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ช านาญ แสงอไุร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สามารถ แกว้พฒุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สุธี สระกระวี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. วโิรจน์ แกว้เกาะสบ้า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. วฒันา ลาพนิี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. เดชา หนูเรือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. เกษม สาและ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. มุสตอพากามา มะดรอฮิง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สิทธพิร ผาริโน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สง่าพงศ์ โสภาผล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. พทิยา ชูเชิด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ ศรอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. วฒิุชัย ไตรสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท นิยม สุยแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. สันธชิัย พรหมทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ทหญิง เสาวคนธ์ จนัทรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. ตระกลูพนัธ์ สุทธสิวาท บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. พจิติร ชาดา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. เศรษฐา แสงโพธิ์ดา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สมโภชน์ จวิะพงษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. นภดล สกลุหงษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. อะยบุ อาลีดีมัน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ถาวร ศรีหนูสุด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. อบุล มันแหล้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สุทีป ค าแหง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สถาพร จนัทร์ทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สุชิน เพชรรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. อภชิาต สวา่งรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. กติติพงศ์ สายทิพยจ์นัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ปรมินทร์ นาทองเจริญสุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท ธม วภิาสุรมณฑล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. อภยั แอโสะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
พ.ต.ท. สมศักด์ิ สุวรรณสุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท.หญิง ศรีไพร เพชรสีไหม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท.หญิง นวชัภรณ์  เบ่งฮ้อ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. เอกราช พทุธานุวติักลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. เจริญ หนูด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. วนัชัย ออ่นศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. วรวทิย์ ธรรมสะโร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สมศักด์ิ บริสุทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. วเิศษ ประดับเพช็รรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. นิรัตน์ เพช็รมรกฎ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต.หญิง บุปผา พลูสวสัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ทวปี ทองดียิ่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. บัญชา ทองโชติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. ศักด์ิพชิัย สุคันธวณิช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. สุวรรณ เรืองเพชร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. นัฐพงค์ ด ามาก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. คเณศ ชุมเกื้อ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. ศักดา เพช็รสุก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. สุพฒัน์ คงศรีพทุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
พ.ต.ท.หญิง อญัชิสา เรืองณรงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. มะดูฮา หะยตีาและ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. วศิิษฐศักด์ิ ปรีชา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท.หญิง อรอมุา แกว้เทวดา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท.หญิง ประไพพศิ แซ่แต้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท.หญิง อไุรวรรณ สังเทระ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. พนิิต สุขเถี้ยม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สายตีู ตาเยะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. กวี เทพฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. จริวฒัน์ จอมวเิชียร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต.หญิง สุภาภรณ์ จฑุานันท์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. โกวทิย์ ออ่นยะลา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
พ.ต.ท. พลศักด์ิ แสงพลสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ เกล้ียงสุก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. สยบมาร ไมตรีจร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. สถาบัน สุวรรณการณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
วา่ทีร่.ต.ท. สนิท หนูรอด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
วา่ทีร่.ต.ท. จริญ จรูญโรญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. หรัิญ จนัทร์ทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. เจริญ โต๊ะหมอ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ทนุวฒัน์ มัคอาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ประพนัธ์ พมุนวล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สมศักด์ิ นาคเสน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ณรงศักด์ิ องัคุระษี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ไพรัตน์ คุ้มยวง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. พยงุศักด์ิ ตงธิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ประดิษฐ บุญทา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. เอกพล พลส่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. วชิัย คงนุรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. อมรเทพ ทองเหลือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. อนุชา วอ่งไว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ปพน รักษ์มณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. คฑาวธุ อวนป้อง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. อดุมชัย สนัน่นารี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. สมพร ไชยศรี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ สุขโต บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. นิพนธ์ มรรคถาวร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. อ าพล หลักหาญ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต. ชยพล บุญรัตนัง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต. ชัชรินทร์ เวฬุวนัใน บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต. พรพงษ์พนัธ์ รัตนโกศล บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต. วนิัย ชัยเวทย์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต. วรีะ ควรเรือง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต. สง่า เผ่าวชัรพล บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. กฤษณพล กาวก าเนิด บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. เกชา พวงแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สัญญา หมิดหนิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. โกวทิย์ แกว้หนูนวล บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. วฒิุนันท์ บรรยง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. จ านงค์ หมืน่สระชุม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. รุ่งชัย จนัทรรังสี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. นรเทพ มณีนิล บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ประยทุธ วงศ์สินราณ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ปาน หนูมณี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ภานุ กลุชุม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ภญิโญ เพช็รแท้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ยโูส๊ป โระศรี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. วทิยา มณีรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. วมิล อภยัพงษ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ศักดา พนัธด์ า บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สมบูรณ์ มากหนู บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สุกมีา ลอนิง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. กรกฤต พรรณภกัดี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สุดแดน กระจา่งยศ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สุธี เกื้อเพชร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สุนทร ทองราช บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. อบัดุลการิม จารง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. อาแซ วชิา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. อ าพล สุวรรณลอยล่อง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. เอม็ มุณีฉมิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. โอฬาร เสนารัตน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. จรวย ศิริพนัธ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. เตชสิทธิ์ บ ารุงศรี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ธรีภกัด์ิ ปุยะติ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. ธรียทุธ์ หมะบ๊ะ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. นิพนธ์ พชันี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. วนัชนะ ยิ้มชื่น บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. เอกพล รักจนัทร์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
 จ.ส.ต. อนุษิศฎ์ สิทธศัิกด์ิ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. สุพนิ พวงเพชร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. อนุวฒัน์ คงทอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ท. จริศักด์ิ บริโท บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. พนัธยทุธ สมศรี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. พฒันพงค์ กรดเต็ม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. อรรถพร อรุณพาส บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. บุญมี อรุณรัตน์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สิทธวิฒัน์ พนัยาง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
พ.ต.ท. ส าเนียง องค์การ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
พ.ต.ต. มนูญ ทองขาว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.อ. วนิัย สุจริตธรุะการ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.อ. สมหมาย รักเอยีด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.อ. อาดัม ขนุจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.อ. ชัยวฒัน์ วเิศษดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. ชญตว์ พรหมชาติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. เทพ ศรีราช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. สุพจน์ หมัดโซ๊ะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. จกัรพนัธ์ แอบไธสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. อามะ มะอกีะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. เจริญ พรหมแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. สมบูรณ์ พรมจนิโน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. สุวทิย์ ช่วยเทวฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สมานมิตร ไชยฤกษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. พศวตั นวลวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สัญญา หยาหลี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. อทุัย เมืองฝ้าย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สุทิน ชุมภแูสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. อสัมัน อาแว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ปรีชา ทองรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สยาม สุพทิักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สันติ สามวงั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สมชาย แพทยา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. วโิรจน์ ชูแหละ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ปรีชา ชาญปราณีต บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. รัฐภมูิ ศรีโยธา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. ทินกร ภเูฮืองแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สมศักด์ิ หนูเกล่ือน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ชนะชัย แกว้ทูล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. คฑาวธุ อว้นป้อง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ชวลิต สิทธเิจริญธรรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ มาลาวนั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. อ านวย เพชรเต็ม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ธนา ยานุมาศยคุล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. พชร รัตนเตโชพฤต บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. จ ารูญ ชนะพล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ราชวฒัน์ ธรรมโชติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ปพน รักษ์มณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. อสิมาแอล ปะดุกา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต.หญิง อญัยรัตน์ อาหน่าย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต.หญิง อายเสาะ สาและ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต.หญิง ผูกจติร์ หนูคง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต.หญิง นริศรา ศรีจนับาล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต.หญิง ประพนิ มะลิชู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต.หญิง กศุล ศรีจนับาล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต.หญิง อรอมุา วลัิยรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. ธวชัพงษ์ เจนทาง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. มานพ ค ามณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. อเนก กาญจนะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ.หญิง ริยาภรณ์ หนูคง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ท. ฐาปกรณ์ ปราบภยั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ท. โดม ช่วยเทวฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ท. ดัตช์ ช่วยเทวฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ท. จรัญ จรงค์หนู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ท. สมรักษ์ จรงค์หนู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ท. อดุมพร สังขแ์กว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ท.หญิง รัตนา สามารถ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ท.หญิง ฮายาตี ยเีจะ๊แว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ท.หญิง นรารัตน์ ทุม่วงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ท.หญิง อรวรรณ จนัทร์ชุม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ท.หญิง เรวดี ไชยกรด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ ขาวแป้น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ท.หญิง วไิลพร ชูบาล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. นฤดล สายนุย้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. คมเพชร สงค์เกื้อ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. วนัเพญ็ ธยิะแสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต.หญิง ภทัราพร ธนูอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ยทุธภมูิ สุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. เฉลิมชนม์ มะลิชู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต.หญิง ฮานีบะห์ สานิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต.หญิง อานี วาหะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต.หญิง ปรียานุช คงคืน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต.หญิง รุสบีฮี เจะแม็ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต.หญิง วรีวลัย์ ชาญวทิยสกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต.หญิง ปัทมา ดาเฮ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต.หญิง นินูรีดา นิยอ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต.หญิง สาลีสะห์ เจะโวะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต.หญิง ปารีด๊ะ สาแม็ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
พ.ต.ต. ณรงค์ ทรัพยส์มบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.อ. ไมตรี ศิริ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. ไพรโรจน์ ยงัเพง็ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. ณชนม์ สุวรรณเดชา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. นิพนธ์ ออ่นรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. วนั เพชรหว้ยลึก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. ศุภโชติ มีทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
 ร.ต.ต. สมพร สงผัด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ศักรณรงค์ หนูเอี่ยม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. การณ์ฉตัร ธานะวนั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. อาทอน ชะนะกจิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. เจริญ อุ้ยด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. พเิชฎฐ์ เพง็ทิพย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สมนึก รัตนสมบัติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ช านาญ สังขส์ร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. อารักษ์ ชูนุย้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สากล ต้ิงเพง็ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. มาหามะสายดี กลีะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. วรีะชาติ อโณทัย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ศักดา อายะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. อติพร สุขสมาธจิติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สุทิน ค าแผง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. กฤษณพงค์ อนุพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ธรียทุธ์ ดามันดะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สมชาย นพรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สุริยะ แท่นทิพย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สุคนธ์ แกว้แดง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ปริวฒิุ เทพชูแดง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สัมฤทธิ์ ประสิทธิ์ศร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สายชล ออ่นรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ประวติั รัตนจ านงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. เกษม บุญยะฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. เสนีย์ สุวรรณรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. จ ารัส สุวรรณสะอาด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ศิโรจน์ คชพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. เรวตั จนัทรศิริ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. อยทุธยา ฉุ้นยอ่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ธรรศ อั้นทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. นัทธี มลสุขราช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. จตุพล พลายด้วง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ธวชัชัย เซ็งจา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. อาทิตย์ แสงทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. อานนท์ ไชยศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ณรงค์กร โยแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. โสภณ อนิทองดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ยทุธศักด์ิ สังขก์ลู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. กฤษณะ วู้นา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ศิริพนธ์ ค าแน่น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ศราวฒิุ พกุรอด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ณรงค์ชัย ขวญัออ่น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ทรงศิลป์ วนัศุกร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ประดับ ขวดน้ าแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. กติติกร มณีรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สุเมธ บุญทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. วชัรินทร์ จนัทรทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สง่า ต่อซอน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. วฒันา ด าริห์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. จรีะพฒัน์ บุญใหญ่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ฉลาด หนูโพนทัน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. อ านวย ศรีมาวงษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ยศกร รุมภกัดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ดนัย เหตุเหล๊ะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. อ านวย ศรีนวลจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. พฤกษ์ รักเด่น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. อสันัย สิงหเ์ถื่อน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ไมตรี สุกนัอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สุธี ส าเภาแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. สนธยา จมุปาจม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. เรวตัร เพง็หนู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. ชาคริต จนัทร์หอม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. รักชาติ สิงค า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. วรวรรณ ดวงสีใส บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. ดิเรก เพง็หนู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. อภเิดช มีชัย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. วทุธพิงค์ โครตสมบัติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. รังสรรค์ จนัทร์ขาว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. ธรีพงษ์ โพธิ์คู่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. กรุงทอง ดงบัง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. สุวรรณ ภแูกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. ธรรมรัตน์ หนูมณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
พ.ต.ท. พชรพล พรมตวง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.อ. ประสิทธิ์ คงเรือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. ภกูวนิ สุขเกษม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. สนิท รอดทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. สมภพ ชม้อยเดชานันท์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. สันติ หะยลีาเตะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. สายเจต เสือยอ้ย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. สุธรรม ศรีทวปี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. สุรินทร์ พลายด้วง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. อาคม จรรีบรัด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต.   ชาญชัย วงัสวา่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต.   ต่วนมะ ลอมะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต.   สุชาติ รัตนบริคณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ช านาญ รัตน์น้อย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ณัฐพร แสงทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ทิวาวฒัน์ ทรงเดชะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ธรรมชาติ ณ แฉล้ม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ธานนท์ กาเส็มยมิล่า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. นิพล แกว้เสน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. นิสิต สาหล า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. บรรเจต มงคลชัยพฤกษา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ปรเมษฐ์ ลัคนทิน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ประเทือง เรืองพทุธ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ประนม พฒิุร่ืนเจริญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ประมุข บุญเพชรแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ประโยชน์ สงแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ประเสริฐ ตัณฑพงษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ปัญญา ฤทธเิดช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พนัส ภานุวฒัเดชา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. พรีะ แสงงาม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ภสัิณห์ สังขช์่วย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. มนพ นุน่ปาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. มูฮ ามัด ฮะซา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. รักษ์พล พรหมเดช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. เลิศ ไชยสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. วลิาศ วงเฉลิม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต.หญิง แวนะ วนัหวงั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สมนึก บ ารุงวงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สมนึก บุญเต็ม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สมพร แกว้ประชุม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สมภพ ด้วงหวงั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สมยศ เต็มศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สันติ พรหมเพญ็ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สุพจน์ สุขรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. เสริม อนิทชื่น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. อร่าม รักษ์ปราชญ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. อานนท์ อกิะศิริ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. จกัรินทร์ บุญมาก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. เจนวทิย์ รุ่งโรจน์ปรีดากลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. เจษฎา หอ้งเส้ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. เฉลิมศักด์ิ ขรุาศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. เฉลียว เรืองรัมย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ชัยกจิ นาทธนานนท์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ชัยเจริญ พรหมรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ชาลี สงวนแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ซูลกฟิลี ยะโกะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ฑีฆาวธุ อกัษรทิพย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ธรรมศักด์ิ พลกลาง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ธานุวฒัน์ สมประกอบ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. บุญส่ง จงยอ่กลาง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ประสิทธิ์ เลาแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ปริญญา เพช็หวล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ปริญญา สิมาขนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. พลบดี พรรครักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. พเิชต ชายแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ สุระชน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. มนัส แพงแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. วราวธุ สารานพกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. วรีะศักด์ิ กนัธมิา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ศักรินทร์ คงเจริญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. เศกสรรค์ เศียรอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สมนึก จนัประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สมบูรณ์ สุรินแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สหพล แสงสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สัญญา สีเหลือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สิทธชิัย สีเพช็ร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. องอาจ  พทุธสัโร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. อนุชา อนิทกาญจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. อาทิตย์ คงม่วงหมู่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. อาทิตย์ โมฆรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. อศิเรศ อนิทรเพช็ร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. คธาวฒิุ บัวสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. ทวศัีกด์ิ ทองบริบูรณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. ประวทิย์ จนัทวฒัน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. ไพรัตน์ บุญมี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. ศักด์ิชาย หมานแอ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. หสัชัย ไชยฤทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. อานัต อสิอดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. อศิรศักด์ิ ศรีคร้าม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ท. ภเูบศ การสรรพ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. กรกฎ นวกะคาม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. กติติ รัตนพบิูลย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. กติติ บุญเรือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. กติติชัย อ ามลา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. เกษม สมศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. คณิศร แหวนวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. จริาคม แสงจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. จฬุา กาหลง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ชัยชนะ เพชรโชติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ชาญชัย ใจชอบงาม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. เชาวลิต พุม่มาก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. โชคคล่อง ทินโรจน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ณเรณธร จ าเริญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. เดชา เสาทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ถวลัย์ สีคราม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ สัตยแ์กว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ธเนศ สุทธรัิกษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. นฤรงค์ เชื้อข า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. นิสาธติ คงเทพ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. นูรูดิง ดาเลง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. พงษ์พฒัน์ ปานสนัน่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. พลากร บุญกาวนิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. พชิญ์พายพั ปิยะนันท์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. พธิพงษ์ พรมทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. พนิิจพงค์ กองเงิน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. พรีะพงศ์ สีหาบัว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ภานุมาศ โคตรแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ หนูนะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ภชุงค์ ชนะพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ภวูดล ภกัดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. วราวฒิุ ทองชูใจ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. วราวธุ พลูพทุธา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. วริะยทุธ พรหมพฒัน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ศราวฒิุ พมิพบ์ูรณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ศุภชัย ชาติวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สมมาตร หาสกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สมศักด์ิ ราษฎร์ปิติสุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สมศักด์ิ หดีเสน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สราวฒิุ สุขขี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สัณฐิติ ทิพยห์นู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สันติ ซ่อนศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สาทิตย์ ทองน้ าแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สิทธชิัย คิอนิทิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สิทธชิัย ทับทิม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สิทธพิร พลับปลอด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ ยศประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. อธคิม ค าปันแปง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. อนันต์ จนัพุม่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. อภชิาต สาระอาภรณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. อฟัฟาน หวงักหุล า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. อทิธกิร จนิดา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. เอกลักษณ์ คชเสนีย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ฉตัรชัย ค ายศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. พเิชษฐ์ สุขแกว้มณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. วนัรุ่งโรจน์ อโนสา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สมบัติ พระคโส บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. เฉลียว เรืองรัมย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สิทธพิร พลับปลอด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ววิฒัน์ รองเดช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. วนิิจ มังเหลา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. รณสิทธิ์ รอดปาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. มาตุภมูิ ธรรมเนียม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. จรูญ พฒัสงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สมคิด อนิมณเทียร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ทองอนิทร์ ไชยป่ายาง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สัมฤทธิ์ บุญชูเชิด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. โยนา ส่าโล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ปรัชญา ขนัธชัย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. วฒิุพงศ์ เส้งด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. พงษ์พนัธ์ สุนันต๊ะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สุรศักด์ิ เฉลิมเมือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ทศพร เสริมสุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. วฒันา นาวาเดช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ศักด์ิสิทธิ อบเชย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ คุณสาร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. นัฐพล หนูชัยแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. มะลี เจาะเอาะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. นิรันดร์ ดือราแม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ประสพ ช่วยบ ารุง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. อภเิชฐ์ เปียฉมิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ทนง ทองวเิชียร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. สุรพงค์ ราชมนเฑียร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ธงชัย สิทธิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. ภาคภมูิ กระบัตร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. เล่ือน สงจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. บรรพบ วงศ์ผาคุณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. จกัรพงษ์ ศรีจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. สัญหพฒัน์ ช่วยด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ชยตุม์ แสงประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ธเนศ ทองจติร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ชัยณรงค์ เพชรเรือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ จนิาวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ธรีะวรรธน์ เทวกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ ทองจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. พรพพิฒัน์ ทองค า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ภานุสรณ์ เพยีงโนนตา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. หรรษา แทนธานี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ทววีฒัน์ รัตนวรรณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. สุรินทร์ อปุมัยรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. สุรชัย อนุชาติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. สืบพงษ์ พมิพเ์สนา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. วรัิช ไกรษร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. คัมภร์ี รักสุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. จรัญ จนัทร์ทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. นรินทร์ โอบุญสดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ สาสีสุก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ทเณสวน หอนบวย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ไพโรจน์ เยาวแ์สง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. โอภาส ประดิษฐจา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. วนิัย นิโยนรัมย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. เอกชัย ออ่นแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. พชิัยภษูิต ไชยาค า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. บรรจบ วชิัด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. วฒิุชัย แซ่ภู่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. อคัรวติั สระทองโน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. อนุชิต ชูพรหม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. เอกพนัธ์ โกษาแสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. นราศักด์ิ มาตวงัแสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. เอกชัย รองเดช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. สิวา กองชนิน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ศุภกร สุคัญธารุณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. จริายทุธ์ พลพวก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. สรรเสริญ จนัทรสาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ จวูรรณะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. สงคราม อบรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. สุวรรณ พนัธน์้อย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ภานุมาศ สรัสสมิต บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สุพจน์ ศิลปประพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สุนัน หมูห่มืน่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ธรีะศักด์ิ ขจดัมลทมิน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. วษิณุกร สมพงษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. สุรัติ รามหนู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. จกัรพงษ์ ศรีอนิทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ คุณสาร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. จริวฒิุ ชูศรีหะรัญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. จริวฒัน์ เอี่ยมรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. สมบุญ จนัทร์นิเวศน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. วจิติร ทองวจิติร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อนันต์ เวยีงค า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. อดุร ไชยแสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ชุมพร แกว้ด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. วฑูิรย์ บุญงอก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. วชิาญ เพชรจ ารัส บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. อ านาย สามงามเล็ก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. วเิชียร พรหมแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. บรรพต บาฮา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. เจริญ นุย้พร้ิม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. อนนท์ พรมกิ่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. วทิยา ปิติพนัธภ์กัดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ยศกร บุญศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ธานินทร์ อนิทะเสน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. วรศิลป์ สารทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ ชูศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. ชูชาติ นุน่เหวา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สมพร พรหมด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ตจ. อารมณ์ หากนัได้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ประดิษฐ์ คงสนิท บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สุพนิ สมคณะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. อนุสรณ์ กองจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. พรพนม ชัยแป้น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. วชิิต ศรีปลัดกอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. บวร บุตรศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ขรรค์ชัย ราชเสนา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. โสภณ แกว้กนัหา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สมคิด บุญหล้า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. รณศักด์ิ มาสอน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ภวูนาถ แฉล้มขนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ศุภณัฎฐ์ แสงทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. เสรี ข าอนันต์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. พงศกร พาทีชอบ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. สิทธชิัย จารุภกัด์ิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ จนิาวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. จรีวฒัน์ อนิเอยีด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. บริหาร ปรีชาเสถยีร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ชลวทิย์ ไวแสง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. ชูสกลุ วงศ์วรรณา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. อนัฐพงษ์ เทีย่งแท้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. กติติพนัธ์ ด าคง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. พงศา แกว้ระบายสี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. วริวฒิุ บุตรเขยีว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. วรีพฒัน์ สัตยซ่ื์อ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. เชษฐา ไชยรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. อภชิัย คงเยน็ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. ประวทิย์ บาศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. ประทีป ชูประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. นิคม นราภริมย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. วโิรจน์ ขนุด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. พลากร ผิวออ่นดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. สุพดั สุขขวญั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ทรงพล ฉายไสว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. เชิดชัย ชูเกษร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สะอารี อบัดุลตาเละ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สราวธุ บุญธรรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ต่อเอส็ เหล็มปาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. จาตุรันต์ กสุุมาลย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
พ.ต.ท. วรากรณ์ ไชยเสือ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท วมิลชัย อภยัพงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. กอ้งภพ สุนี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. พงศ์อนันต์ สุวรรณโณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ประสงฆ์ สุวรรณชัยเลิศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. รณรงค์ คงทน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. นิวฒิุ สุวประพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ศิลชัย ศิริพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สมภพ ศุภพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ไพรัตน์ ชิณราช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ภมร รอดคืน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ศักด์ิชัย ทวพีล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. อนุวตั ยโูซ๊ะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สุชาติ อนิทองปาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สุพศิ จนัทร์สอน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ธณรรต แกว้มณีศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. เอกรัตน์ จนัทวลิาด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ณัฐพงศ์ อนุสุนัย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. วริทธิ์ เพชรมณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ภวศิ ไชยนวล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. มานะ น่วมนารี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ยทุธนา เซ่ียงโห บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. วรีวตัร์ ธรรมสะโร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อ านาจ จนัทมณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ประวทิย์ สุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สมชาย จนัทรังสี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. นิรุติ สุขบัว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สมาน มะฝน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. มนูญ พรรคทิง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ประภาส พรมบุญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. เกยีรติกลุ พฒุจอก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. อนิรุทธ์ เสือแพร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. พสุิทธิ์ คงตุก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ เกื้อคลัง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. พงษ์เทพ ค าผาย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. พนัธวงค์ ชูสิงห์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เงินถาวร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. สรายทุธิ์ สุดฉมิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สมยศ หนูเอยีด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ทวี ช้างชนะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ชูชาติ แดงบุตร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ฤทธริน นนทะโคตร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ภวูนาท เดชารัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. พจิติร รักทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. ประลอง เศษคง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. นพฤทธิ์ ชัยทิพย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ศรัญญู จั่นแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. กฤตนัย ไชยสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. จอมทอง โลหะประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. จกัรนรินทร์ หอมชื่น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ภาณุวฒัน์ นาชนเขตร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. สกลุชัย สุดไชยา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ศิวะพล มาลาพงษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. สาธติ เปรมปรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ พานิช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. วรสรรณ บุญเผือก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ศรัฏฐ์ ปิติ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. มานะ เมฆเรือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. วานิตย์ วลิาทร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ครรชิต นาครอด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. บุญมี สายค ามี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ปิยะวฒัน์ บุญพรหม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ศักด์ิศรี มีสุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. กติติ เชื้อปัญญา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. เฉลิมพล หนูสี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. นรินทร์ แกว้ทวี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. พทุธพิงษ์ งานยางหวาย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. สุทิน ขนุวจิติต์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. องอาจ เกื้อรักษ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. เอกลักษณ์ ศรีโพธิ์งาม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. อนุกลู บุญลาภ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ประสิทธิ์ แสงสีรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. วรัิช ไฉนวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สุทิน เพชรพมิล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. เกยีรติชัย บัวแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. วรียทุธ ชูด้วง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. จตุรงค์ ทิพยแ์กว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. พชิัย พมิพท์อง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. เฉลิมพล แวหามะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สมบูรณ์ ผาน้ าค า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. รอสดี มูดอ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ธปิไตย ไกรทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. สมจติร คงทิพย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. เกรียงศักด์ิ ใจมูลละ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. วชัระพล พรมคง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ธรีะพล ใขท ามา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. เอนกวทิย์ ขวดทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. พชร ศรีด้วง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. คธาวธุ แกว้ตา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. วชัรพล ชูศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. อบัดุลอาลี สูนสละ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. มนตรี สลีมีน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ศราวฒิุ เขื่อนเพชร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. นาคินทร์ หารบุรุษ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ภมูิพฒัน์ ปานหตัถา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ ฉตัรสุวรรณ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. โยธนิ พนัธง์าม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. พสักร ชัยรัตน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. จกัราวฒิุ พรหมกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ทองประเสริฐ ราชไมตรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สุวรรณรัตน์ พรมเกดิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ แสงสวา่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ ขวานคร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. นิวฒัน์ หวานแท้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. จกัราวธุ ขนุหอม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ประวทิย์ สินทร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. รัฐศักด์ิ ประกอบมูล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ธนาศักด์ิ บุญโต บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. เอกพจน์ ขยนั บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. แวยโูซะ เจะ๊อบุง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สุริยา บัวคง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สิพนั ศิริพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. วจิติร แกว้ดีเลิศ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ปรีชา เกตุสุริยงค์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สุภาพ กลุทวี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ พยายาม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ต้นตระกลู ค าสระ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ปรีชา โคตรเถร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. อนุชา ส าราญล้ า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. วโิรจน์ เส้งเซ่ง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. พนมศักด์ิ พลูทรัพย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. วนิัย ไชยชนะสงคราม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. มะหะซัน สาและ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. นิติธร ตรึกหากจิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. รอยฮาน ยรีะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. มูหะมัดซีบี บินมะมิง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. กณัฑการณ์ ใจปวน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. จรีะวฒัน์ เพชรจ ารัส บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. นิกร จฬุามณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. รวมพล มากพลู บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สมพงษ์ วงศ์งาม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. วรีะยทุธิ์ กองสอน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ณรงค์ หลงเกม็ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. ก าพล คงที่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สนัน่ แซ่ต้ัน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สวาท ชูแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ธนกฤต พยคัวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. รักศักด์ิ ตันซ่ือ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. เกรียงสุวรรณ สามเมือง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ครรชิต รักแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. คงประพนัธ์ จนิะยะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.อ. เอกชัย กิ้มนวน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ด.ต. สิทธชิัย เพชรวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. สิทธเิดช กล่ินหวล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ เชื้อปัญญา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. อภชิาต เรืองพธุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. สมใจ โทตบุตร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. อนุสรณ์ ขาวเต็มดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ไชโย หนูเจริญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ส.ต.ต. ปัญจพล ภกัดิราษฎร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. สุทิน เวทโอสถ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต. เดิม สีจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต. ประเวช ชูศรีพรหม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. อบัดุลฮากมี เจะ๊เม๊าะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต. ส าราญ เวทมาหะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต. มาโนชน์ คงสุข บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต. สายณัห์ สิงหนูด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต. พสัธรณ์ เดชะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. สักล้ี สะอะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. พพิฒัน์ แกว้สีขาว บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. จกัริน ทองรมย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สุชาติ ขนุธนูศิลป์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ธรีะศักด์ิ ลายขวะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. นิคม ขนุทองภบิาล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ภญิโญ เทพสุริบุญ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. อาคม ชาววงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. นิราช อสิโร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สุวทิย์ หนูสงวน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ประเสริฐ แกว้ศรี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สมบูรณ์ ยบุลวฒัน์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. พรุิณรัตน์ พทุธศิริ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ศุภกติต์ิ จนัทร์ทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ประสิทธิ์ พฒุด า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สถาพร สุจณิโณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ หนูรอด บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. เนตร์ ไขมุ่กข์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สามารถ กรดมณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สมพร ลอยเมฆ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. อามัน มะแช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. นพรัตน์ ออ่นแช่ม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สมวงศ์ ศรีสะระ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. กล้า เรือนสังข์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ปิศอล ใจดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. อนันท์ ภขูลัง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. อาทิตย์ แกน่พรหม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ส าราญ สีหาวงศ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สุรพล บัวแยม้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. จารุบุตร คลังกลาง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. พทิักภมูิ แสนค า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ เพช็รเทพ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ หนูทอง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. ฟาริก มาลินี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. สุวทิย์ จิ้วต้ัน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. จริวฒัน์ นะกลับ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สิทธชิัย หมอหวล บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. เอกวทิย์ แกว้นุย้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ ชมภนูุช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ไพฑูรย์ อกัโขสุวรรณ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ ณ พทัลุง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต.. เอกพล ทองแท้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. จกัรกฤต หวงัศิริเวช บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ชนินทร์ จนัทร์โท บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. วราวฒิุ แสนมุก บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. นิกร เขื่อนเพชร บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ปิยะวฒ้น์ รอดประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ธนากร เพชรมีดี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ณรงศักด์ิ หนูกราน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ธรีะยทุธ พานพรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. วทิยา คงแกว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ สาขนุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. บุญวฒัน์ ตระกลูพรม บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ประชา แกว้กล้า บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ไตรภพ ประเสริฐ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สมพร พมิท ามา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สุขสวสัด์ิ วงษาสนธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. มาลิกี หนิเร่ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ปัณณวฒัน์ ทองนวลจนัทร์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ประเวช โสสนุย้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ชัชนัย ไขแ่กว้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. มูสา สานิง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. พริิยะพงศ์ จติรพนัธ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ศิวกร ลามมณีย์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สุรเดช บูแวยโูซะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. สุชาติ กั้วพศิมัย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. วนิัย ฉดีเกตุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. สถาพร ทัดทาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. อนุสรณ์ แกสมาน บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ศรัทธา ทองบาง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. เอกฉตัร สมทราย บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. อนุพล จนัทะมาลา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. พมิล ค ามณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ณัฐพล ตาเดอนิ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. ต่อศักด์ิ ศรีพทุธา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สมโภช อารุมาณี บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. สมหวงั รัตนะ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ประสิทธิ์ แสงประสิทธิ์ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.๔๔
พ.ต.ท. จกัรกริช รังสิโยภาส บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. คณิน มะลิลา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ปอสู ดีแม บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. เทวฤทธิ์ ยิ้มพวง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. จริะพงค์ แกว้เกาะสะบ้า บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ มูลเทพ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สถติยพ์งษ์ ส าเรียนรัมย์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สมหมาย เขม็รัมย์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ประมวล รัตนอปุพนัธ ์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. วทิยา ไชยลาภ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สุรเดช กญัญา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. วาสนา ไกวงษา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ จนัทรา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สมพร ไพศาล บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
จ.ส.ต. สุวทิย ์ พรหมภกัดี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ส.ต.อ. สิทธศัิกด์ิ มณฑาทิพย์ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. วศิรุต กลุศรี บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. กฤษณะ ปาค า บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. มหบิดี แสงประจวบ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ท. สินชัย จนัทร์คงเดชา บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ร.ต.ต. จงิ หนูทอง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. ฟืน้ จนัทร์เพชร บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สุวชิัย หน่อเอยีด บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ด.ต. สมบูรณ์ แดงแกว้ บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ส.ต.ต. นราศักด์ิ มาตรวงัแสง บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
พ.ต.อ. ณรงค์ ธนานันทกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. เจริญ ทองเมฆ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. ยศพล โคตา บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.อ. วศิรุต สุขแท้ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. วนัชนะ ยิ้มชื่น บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
ร.ต.ท. บารเมษฐ์ ยอดแดง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. สาโรช ชมพวูรีกลุ บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
จ.ส.ต. ธรีวฒัน์ ศิริช่าง บก.ตชด.ภาค 4 กก.ตชด.44
พ.ต.อ. พงศ์ศักด์ิ ล้ิมเฉลิมฉตัร บก.กฝ.
พ.ต.อ. ประกอบ พลเตชา บก.กฝ.
พ.ต.ท.หญิง สวยสม บุญโนนแต้ บก.กฝ.
พ.ต.ต. เชิดชัย หน่อทอง บก.กฝ.
ร.ต.ท. ล าจวน คลายจากทุกข์ บก.กฝ.
ร.ต.ท. วรีชาติ ราชราวี บก.กฝ.
ร.ต.ท. พนม ช้างต่อ บก.กฝ.
ร.ต.ท.หญิง ภคัฐิยา ยรูะวงค์ บก.กฝ.
ร.ต.ท. เช้า เพญ็พวง บก.กฝ.
ร.ต.ท. ศกนุต์พงษ์ ดาลาด บก.กฝ.
ร.ต.ต. ประทีป มีเวชสม บก.กฝ.
ร.ต.ต. ศุภสิน วรศิริ บก.กฝ.
ร.ต.ต. วฒิุชัย เวชคง บก.กฝ.
ร.ต.ต.หญิง ชุมพนูุท ตันติธนูทอง บก.กฝ.
ด.ต. ชุมพร วนาภานุเบศ บก.กฝ.
ด.ต. ชัยพร ผาริโน บก.กฝ.
ด.ต. ธรียทุธ สงพลู บก.กฝ.
ด.ต. อรุณ ศรีหาพฒุ บก.กฝ.
ด.ต. นันทชิต ไชยชนะ บก.กฝ.
ส.ต.ต. วรัิตน์ อบุล บก.กฝ.
พ.ต.ท. ภคิน ภทัรฐิติดิลก บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
พ.ต.ท. ณัชพล ช้างแกว้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
พ.ต.ท. อนุชิต เพญ็สดใส บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ แต้มจนัทร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
พ.ต.ต. วชิิต เครือจนัทร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
พ.ต.ต. ประวนิ คุรุเสถยีร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.อ. พยงุศักด์ิ เจริญสุข บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.อ. พรพจน์ จติตธรรม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.อ.หญิง มณัฐสวี ชูวงศ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท. ฑวี จนัทร์แกว้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท. นพพร เทพทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท. กนกศักด์ิ กล่ินพกิลุ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท. มงคล ปานออ่ง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท. สมกริช ศรีวศิร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. เจริญ อมรวริิยะนนท์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท. พฒันไชย คงปรีชา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท. โย บัวบาน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท. สาโรจน์ อว่มแดง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท. ประสงค์ ระยา้ยาว บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท. บุญโชค มะลิโชค บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท. ส าราญ บุตรราช บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท. อรุณ พลูเพิม่ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท.หญิง ญาณินท์ เลิศวเิศษแกว้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท.หญิง อรชร ผุยม่วง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท.หญิง อษุา เล่ียมนาค บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท.หญิง แสงจนัทร์ แกว้ฉวี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ต. ณรงค์ กล่อมกล่ านุม่ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ต. ปรีชา เขื่อนจนัทึก บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ต. เกรียงไกร มะลิทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ต. ธนัวา เกาะเกตุ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ต. ปัญญา ไชยชาญพนัธ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ต. สุรชัย หอมสนิท บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ต. เฉลียว เฉลิมสุข บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ต. บุญร่ม สีค า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ต. อนพทัย์ อิ่มเปล่ียน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ต. ณัษฐพงษ์ สิงหเ์ทียน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ต. พรีะ หรัิญวงค์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ต.หญิง มณีรัตน์ อาชนะชัย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ธนิตย์ วงศ์รักษา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ชัยพร ปัญญากจิ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ชัยณรงค์ จนัทร์บูรณ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. เสริมพงศ์ ไชยณรงค์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ประมวล ตรีสัพท์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ดอกรัก พจนารถ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ทอง ยิ้มเยาะ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ปราโมทย์ ทองสุข บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. เรืองกติต์ ร้องจกิ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ณรงค์ แสงศิลา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. โชติกลุ ควบพมิาย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. อทิธพิทัธ์ ชัยนา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. วชิิต ม่วงหมิพาน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. นริศ บุญภกัดี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. พรีพทัร์ กาญจนศิลานนท์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. อดุร สกลุพงษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ภทัรพล พุม่เจริญ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. อ านาจ จั่นหนู บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ณรงค์ อนิทร์แป้น บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ปราโมทย์ พนัธพ์ล บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. สุชาติ ชูผล บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. สาเทพ ผักไหม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ชาตรี เวชสวา่ง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. มานพ กองอาษา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. สมชาย สุวรรณบูรณ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. มานิตย์ โคกแกว้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. สวอง จนัทรบูรณ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ชูชาติ น้อยม่วง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. วโิชค แกว้เม้า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. พนมพนัธ์ วงัทะพนัธ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. เทิดศักด์ิ ภาคีพนัธ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. สุนทร สมงาม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. บรรทูล สีบัว บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ธรีชัย ขดัทรายขาว บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. สง่า ปลอดโปร่ง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ววิฒัน์ ประทุมวงษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. รังสรรค์ แยม้กล่ า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. เนตร ทับทิมทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ภาณุพงศ์ สายอร่าม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ยทุธพงษ์ พลอยบุศย์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. วสันต์ิ อว่มเมือง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. นาทวชิัย ม่วงสังข์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต.หญิง เด่นดาว ปัน้เทียน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต.หญิง เฉลิมศรี มงคล บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต.หญิง ชัญญานุช พงิภกัตร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต.หญิง ภทัร บุตรโคตร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต.หญิง พาขวญั ไกรพนัธ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. วฒันา คมข า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
จ.ส.ต. เพริดพร้ิง จนัทร์มาก บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ส.ต.อ. สุวฒัน์ นกแกว้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ พรมเวยีง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
จ.ส.ต. สุรชัย สาสังข์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ส.ต.อ. ปิลันธน์ หนูขวญัแกว้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
จ.ต.ส. ราชัน คงประสพ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ส.ต.ต. ณัฎฐ์ชยางกรู ทาค า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ส.ต.ต. มุง่หมาย ภวูชิัย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. เฉลิมชัย รุ่งแผน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ส.ต.ต. ศุภจติ ไชยชาญพนัธ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ส.ต.ต. ธเนตร จนัทรัตน์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท. สมาน นิยมธรรม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ท. ผดุงศักด์ิ สงคราม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ต. โอภาส กลุเจริญ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. อดิศักด์ิ วฒิุญาโณ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
จ.ส.ต. อทุัยวฒิุ ติธิ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ส.ต.อ. รุ่งโรจน์ กล่ าศรี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ด.ต. ด ารงศักด์ิ ศรีสวสัด์ิ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๑
ร.ต.ต. ณรงค์ รุ่งแผน บช.ตชด. ศอพ.
ร.ต.ต.หญิง จนิดารัตน์ ปรางค์ภผูา บช.ตชด. ศอพ.
ส.ต.ต. บรม แต้มจนัทร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๘
นสต. ศรนรินทร์ จ าปาน้อย บช.ตชด.
นสต. ศานติกร เรืองวลัิย บช.ตชด.
นสต. นัฐวฒิุ ค าหล่อ บช.ตชด.
นสต. ปพน มุงคะเมน บช.ตชด.
นสต. ปิยะพงษ์ โพธิ์ทอง บช.ตชด.
นสต. วรัญญู ราชบัณฑิต บช.ตชด.
นสต. พงศ์พพิฒัณ์ ค าเกดิ บช.ตชด.
นสต. สดุดี เดชขนุทด บช.ตชด.
นสต. ปฏภิาณ วระพนัธ์ บช.ตชด.
นสต. ศุภกติต์ิ อนิทรบ ารุง บช.ตชด.
นสต. วรีะพล กาศสนุก บช.ตชด.
นสต. ณัฐพล พงษ์พร บช.ตชด.
นสต. ณรงค์ฤทธิ์ วทิยาวฒิุไกร บช.ตชด.
นสต. ไชยาวธุ ทองปัญญา บช.ตชด.
นสต. พรีนันท์ เงินฝร่ัง บช.ตชด.
นสต. ปฏภิาณ วงศ์สุวรรณ บช.ตชด.
นสต. ณัฐวฒิุ ร่ืนมิตร บช.ตชด.
นสต. นนทวฒัน์ มูลศาสตร์ บช.ตชด.
นสต. ธนาคม หบีแกว้ บช.ตชด.
นสต. ธรีพนัธุ์ บดไธสง บช.ตชด.
นสต. โชคบดินทร์ บุญเลิศ บช.ตชด.
นสต. ณัฐพงษ์ ประสาทแกว้ บช.ตชด.
นสต. วรพจน์ ปัญญาสุมิตร บช.ตชด.
นสต. เมธา บุตรดาพงษ์ บช.ตชด.
นสต. รณชัย วรรณะ บช.ตชด.
นสต. ศักดา มุพลิา บช.ตชด.
นสต. กรกฤต แกว้พยงค์ บช.ตชด.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. ปิยะศักด์ิ โสมรักษ์ บช.ตชด.
นสต. พศวตั ศรีนวลกล้า บช.ตชด.
นสต. จกัพงษ์ มงคล บช.ตชด.
นสต. ธวตัรชัย เครือคุณ บช.ตชด.
นสต. ณัฏฐ์ปฏพิล สุริยะโจง บช.ตชด.
นสต. วชัวทิย์ วฑุฒิรักษ์ บช.ตชด.
นสต. ยทุธพงษ์ โพธิ์สระคู บช.ตชด.
นสต. ณพล วรินทร์ บช.ตชด.
นสต. ณัฐวฒิุ ดีธงทอง บช.ตชด.
นสต. ธรีะ จนัทร์แจง้ บช.ตชด.
นสต. ถริยทุธ พดุตาลดง บช.ตชด.
นสต. เทียนชัย งามตา บช.ตชด.
นสต. เกตุปะธมุ ถาพร บช.ตชด.
นสต. เขมชาติ ดีหนู บช.ตชด.
นสต. ณัฐพงศ์ นามค า บช.ตชด.
นสต. จติุธรณ์ แกน่บุตร บช.ตชด.
นสต. ต่อวงศ์ พงษ์ศิริ บช.ตชด.
นสต. อนุสรณ์ จนัทร์แกว้ บช.ตชด.
นสต. พงศ์พทัธ์ ภมูิพระบุ บช.ตชด.
นสต. นิติพล บุญธรรม บช.ตชด.
นสต. วชัระพงษ์ ไชยวงศ์ บช.ตชด.
นสต. สุวรรณชัย แสงศร บช.ตชด.
นสต. พนัธศั์กด์ิ ตันเตชัย บช.ตชด.
นสต. ธนากร พรฟา้นิมิต บช.ตชด.
นสต. ฐานพงศ์ ทองธนเสฏฐ์ บช.ตชด.
นสต. สิทธพิล ทรัพยท์วี บช.ตชด.
นสต. พสิิษฐ์พล สวนวนักลุ บช.ตชด.
นสต. ชัยวฒัน์ สอนพดู บช.ตชด.
นสต. ฉตัรชัย ประชุมจติร บช.ตชด.
นสต. อนุกลู ราชชมภู บช.ตชด.
นสต. อธนิันท์ พนัธฤทธิ์ บช.ตชด.
นสต. กฤตนันท์ วงศ์เครือศร บช.ตชด.
นสต. ศุภกจิ จติจกัร บช.ตชด.
นสต. ณัฐพล สังขท์อง บช.ตชด.
นสต. อรรถกร จนิะธรรม บช.ตชด.
นสต. นัฐพล สุจริต บช.ตชด.
นสต. ปรัชญา ทาสุบิน บช.ตชด.
นสต. วรภพ มูลสุวรรณ บช.ตชด.
นสต. สุพชิัย สิงหค์ า บช.ตชด.
นสต. ธรีพนัธ์ กนัทะวงค์ บช.ตชด.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. บุญญฤทธิ์ ถาวงค์ บช.ตชด.
นสต. พทิวสั โต๊ะถม บช.ตชด.
นสต. ศรายทุธ วาหนองแซง บช.ตชด.
นสต. สฤษฎี มีทุน บช.ตชด.
นสต. คทายทุธ์ ค าสาลี บช.ตชด.
นสต. วชัราวธุ พลวงค์ บช.ตชด.
นสต. พรรณสิทธิ์ เส็นติระ บช.ตชด.
นสต. ฐาปกรณ์ โพธะกา บช.ตชด.
นสต. กนัตพงศ์ จนัทร์เอี่ยม บช.ตชด.
นสต. ณัฐภทัร สาแช บช.ตชด.
นสต. จารุพฒัน์ ภปูาง บช.ตชด.
นสต. สฤษฎพ์งษ์ วงษ์เวยีง บช.ตชด.
นสต. พทิยพนัธ์ แสงเกาะ บช.ตชด.
นสต. ภวูนัย ทบง่อม บช.ตชด.
นสต. ธมุาการ ถานทองดี บช.ตชด.
นสต. ศราวฒิุ ศรีเชียงสา บช.ตชด.
นสต. จกัรินทร์ ไชยชาติ บช.ตชด.
นสต. ทนงศักด์ิ โพธิ์มะฮาด บช.ตชด.
นสต. ทิวากร พรหมทา บช.ตชด.
นสต. ณรงค์ชัย ดีใจ บช.ตชด.
นสต. ยทุธนา มุกดา บช.ตชด.
นสต. ณธนพล จนัทร์แกว้ บช.ตชด.
นสต. ทิสยพงษ์ ดวงจติ บช.ตชด.
นสต. ปิลันธน์ บุญยโกวทิย์ บช.ตชด.
นสต. ยทุธพงษ์ จุ่มแปง บช.ตชด.
นสต. อคัรชัย ชัยสุข บช.ตชด.
นสต. วรากร เลิศสุวมิล บช.ตชด.
นสต. พชิัย บุญมา บช.ตชด.
นสต. สุปรีย์ กล่ าบัว บช.ตชด.
นสต. สุรทิน ปัญบุตร บช.ตชด.
นสต. ณัฐนิช สมแกว้ บช.ตชด.
นสต. จกัรพงศ์ กาฬภกัดี บช.ตชด.
นสต. ทักษิณ อนิต๊ะ บช.ตชด.
นสต. นที กิ้มเฉี้ยง บช.ตชด.
นสต. วชิิต ภโอวาท บช.ตชด.
นสต. นรินทร์ โคตรพนัธ์ บช.ตชด.
นสต. พสิษฐ์ สุขใย บช.ตชด.
นสต. ชรินทร์ สีลาชาติ บช.ตชด.
นสต. วทิวสั โฉมทอง บช.ตชด.
นสต. บรรเจดิ ใจชื้น บช.ตชด.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. สวรินทร์ เรือนศักด์ิ บช.ตชด.
นสต. วนัเฉลิม กอ่กศุล บช.ตชด.
นสต. วฒิุไกร แกว้แสนเมือง บช.ตชด.
นสต. ปลายมณัฐ เกศโร บช.ตชด.
นสต. ก าพล ผัดเรือน บช.ตชด.
นสต. ปฐมพงศ์ จนัทร์ผา บช.ตชด.
นสต. วรีวฒัน์ หอมหวล บช.ตชด.
นสต. นพพล ศรีสุขใส บช.ตชด.
นสต. วรินทร์ วงศ์คูณ บช.ตชด.
นสต. สยามรัฐ เดชศิริเจริญชัย บช.ตชด.
นสต. เอกชัย ลือขจร บช.ตชด.
นสต. ณรงค์พล กนัยะมี บช.ตชด.
นสต. นิรุต พวงเกตุ บช.ตชด.
นสต. นิวฒัน์ ต่วนข า บช.ตชด.
นสต. ววิชัรา จ าปาหอม บช.ตชด.
นสต. ศังกร โครตแกว้ บช.ตชด.
นสต. นพดล ออ่นนิม่ บช.ตชด.
นสต. สราวธุ พณิรัตน์ บช.ตชด.
นสต. นพรัช รัตนวรรณ บช.ตชด.
นสต. ไชยภทัร มัน่เจริญศิริ บช.ตชด.
นสต. กติติพศ ค าเมือง บช.ตชด.
นสต. ธนาวฒิุ ค ามี บช.ตชด.
นสต. สิทธพิล สุยสุทธิ์ บช.ตชด.
นสต. พรหมมาตร์ กาเหวา่ บช.ตชด.
นสต. ชนินทร์ มาตะราช บช.ตชด.
 นสต. ววิฒัน์ มโนจติร บช.ตชด.
 นสต. ศุภศิลป์ นาคะอนิทร์ บช.ตชด.
 นสต. บุญฤทธิ์ ศรีวะวงศ์ บช.ตชด.
 นสต. อนุชา ตันเต็ม บช.ตชด.
 นสต. ชลิตพล สวสัดี บช.ตชด.
 นสต. มนธนัช แต่งงาม บช.ตชด.
 นสต. อภนิันท์ สวา่งแสง บช.ตชด.
 นสต. ชาญจติร วงษ์ลคร บช.ตชด.
 นสต. รพรัีฐ ปัดเกษม บช.ตชด.
 นสต. ธรีวตั ตันชูชีพ บช.ตชด.
 นสต. ประมุข ไชยสวสัด์ิ บช.ตชด.
 นสต. โอภาส สิตวงศ์ บช.ตชด.
 นสต. ปวณี แกว้มณี บช.ตชด.
 นสต. จริพงศ์ จติสุข บช.ตชด.
 นสต. คมกริช อาสาสนา บช.ตชด.



บก. กก./สน./สภ.
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 นสต. ศศิวรุตม์ กองสิงห์ บช.ตชด.
 นสต. ศรราม ค าภวิรรณ์ บช.ตชด.
 นสต. อทิธพิล ไชยโคตร บช.ตชด.
นสต. ศุภกติต์ ม่วงรอด บช.ตชด.
นสต. ต่อสู้ ค ายา บช.ตชด.
นสต. ภานุวฒัน์ ทอนจอก บช.ตชด.
นสต. ภมูิษา อนันตสุข บช.ตชด.
นสต. กฤษณชัย ธรรมสอน บช.ตชด.
นสต. สมัคร หนองหวา้ บช.ตชด.
นสต. ปฏยิทุธ สวา่งยิ่ง บช.ตชด.
นสต. สิทธชิัย ทิมแท้ บช.ตชด.
นสต. สุวจิกัขณ์ มหายศนันท์ บช.ตชด.
นสต. วสิาข์ วเิศษขลา บช.ตชด.
นสต. ธรีภทัร วา่มุข บช.ตชด.
นสต. อนุรักษ์ โคทวี บช.ตชด.
นสต. ณัฐพงษ์ ขอเชื่อมกลาง บช.ตชด.
นสต. ปลายมนัส สมหนองหวา้ บช.ตชด.
นสต. พรีพล จนิดากลุ บช.ตชด.
นสต. ธรีพนัธ์ จนัตา บช.ตชด.
นสต. สิทธกิร กาฬหวา้ บช.ตชด.
นสต. พนัชาติ ประพาฬ บช.ตชด.
นสต. ธวชัชัย จปูระโคน บช.ตชด.
นสต. จตุพร สัตยาวนั บช.ตชด.
นสต. อดิศักด์ิ ศรีปัญญา บช.ตชด.
นสต. เศรษฐา เกตุภงูา บช.ตชด.
นสต. เอกชัย พรมมงคล บช.ตชด.
นสต. เจนณรงค์ วาจาสัตย์ บช.ตชด.
นสต. เจษฎา ขนัทอง บช.ตชด.
นสต. ชิตพล บุญวเิทียน บช.ตชด.
นสต. ภาสกร นนทะค าจนัทร์ บช.ตชด.
นสต. อนุชา กาวี บช.ตชด.
นสต. จริะศักด์ิ ริมปราชญ์นาม บช.ตชด.
นสต. ไกสร พร้ิงเพราะ บช.ตชด.
นสต. ปัญญา นามจมูจงั บช.ตชด.
นสต. นันทภพ ทาแกง บช.ตชด.
นสต. กฤตเมธ คล่ีบ ารุง บช.ตชด.
นสต. ภริูเดช เผ่ากนัทะ บช.ตชด.
นสต. ธรีเกยีรต์ิ แสงแกว้ บช.ตชด.
นสต. คณิต ปุยฝ้าย บช.ตชด.
นสต. เจนภพ อทุธโยธา บช.ตชด.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. ดุสิต ใครบุตร บช.ตชด.
นสต. วะสินธุ์ โพระกุ บช.ตชด.
นสต. เดช ดิษฐประสบ บช.ตชด.
นสต. ธรีพงษ์ วะชะโก บช.ตชด.
นสต. กฤตภาส นรสีห์ บช.ตชด.
นสต. อนิรุต สังฆะวงศ์ บช.ตชด.
นสต. อภชิน ป้องนานาค บช.ตชด.
นสต. ศุภรัตน์ วงษ์หาแกว้ บช.ตชด.
นสต. วชัรากร บุญศรี บช.ตชด.
นสต. เอกพจน์ เคนหวด บช.ตชด.
นสต. บรรจงศักด์ พลูเกษม บช.ตชด.
นสต. อาทินันท์ รวมสุข บช.ตชด.
นสต. อลงกรณ์ ยติุมิตร บช.ตชด.
นสต. ฉตัรดนัย ชินวงศ์ บช.ตชด.
นสต. ชลวชิิต ยบุลชิต บช.ตชด.
นสต. อนุกลุ เอกศิริ บช.ตชด.
นสต. มงคล อนิธแิสง บช.ตชด.
นสต. รัชพล ผลเกตุ บช.ตชด.
นสต. กฤษกร ช่วยชูหนู บช.ตชด.
นสต. จกัรกฤษณ์ อู่ผลเจริญ บช.ตชด.
นสต. ทิวา บรรณกจิ บช.ตชด.
นสต. ธรีศักด์ิ อปุแกว้ บช.ตชด.
นสต. กมัปนาท รอดพานิช บช.ตชด.
นสต. สหรัฐ บุญทด บช.ตชด.
นสต. สิทธศัิกด์ิ แคลนกระโทก บช.ตชด.
นสต. อกุฤษณ์ อู่ผลเจริญ บช.ตชด.
นสต. ธวชัชัย หนูพนัธ์ บช.ตชด.
นสต. ศุภชัย ไพรสณฑ์ บช.ตชด.
นสต. อนุพงษ์ เกดินอก บช.ตชด.
นสต. สุริวฒัน์ ปาริสังกา บช.ตชด.
นสต. พนัธย์ศ พจนา บช.ตชด.
นสต. กฤษณะ บุญมารอง บช.ตชด.
นสต.หญิง อจัฉรา สาจ าปา บช.ตชด.
นสต.หญิง ฐิติมา ชุ่มเชื้อ บช.ตชด.
นสต.หญิง ธนาพร จนัทร์ทองอุ่น บช.ตชด.
นสต.หญิง ทิติยา แกว้ศรี บช.ตชด.
นสต.หญิง รชนีกร บุญส่ง บช.ตชด.
นสต.หญิง ชนากานต์ วงษา บช.ตชด.
นสต.หญิง กมลลักษณ์ บุญพว่ง บช.ตชด.
นสต.หญิง อริสา ทาแกง บช.ตชด.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต.หญิง กรรณิการ์ ขอดเตชะ บช.ตชด.
นสต.หญิง หทัยา คงมนัส บช.ตชด.
นสต.หญิง อรอนงค์ กลับดี บช.ตชด.
นสต.หญิง ศิริวภิา เต็งเทีย่ง บช.ตชด.
นสต.หญิง ธนภรณ์ กนัอนิต๊ะ บช.ตชด.
นสต.หญิง สุลีวลัย์ อนิทอง บช.ตชด.
นสต.หญิง ชัชญาท์ณัฏฐ์ คลังดงเค็ง บช.ตชด.
นสต.หญิง ชญาดา คลังดงเค็ง บช.ตชด.
นสต.หญิง เกษศิรินทร์ รอดเครือทอง บช.ตชด.
พ.ต.อ. จกัร์กฤษฏ์ จรีะเศรษฐ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. อ านาจ หาญไฟฟา้ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. แสงเพชร ทะเลน้อย กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท.หญิง บุญศรี หอมเหมือน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ ละมุล กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. อาทร ท้าวศรีบุญเรือง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท.หญิง วภิา เกง่ปานสิงห์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. จมุพลภทัร์ มณีวรรณ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ต. พงษ์อ านาจ สมศรี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. คม นพโสภณ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. วโิรจน์ ศรีมาฤทธิ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ.หญิง     พชัรีย์ ชาภวูงค์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. วสิาร เพช็ร์แกมแกว้ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. วนัรัตน์ พยคัโส กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ประธาน แจง้สวา่ง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท.หญิง พจนีย์ วรรณโสภา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อนันต์ ถาวงษ์กลาง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ชัชวาล พมิพค์ า กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. มานพ ศรีจนักลัด กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สกดั จา่มีเคน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ท.ท.หญิง อรวรรณ บุญศรี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท.หญิง จนิตนา สุขประยรู กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. วศิรุต ฤทธิ์ศรีบุญ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สนธยา พรหมสุวรรณ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท.หญิง วรณัน อนุรักลาภวงษ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ทองเบิม้ ไร่ดี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ปัญญา สินเจริญ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สุเมฆ พลเยี่ยม กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. วชัรพล ภทัรวงค์จนิดา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สุชาติ ทวพีงษ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สมยศ ทองธรรมชาติ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. นพเกา้ อสิราก าพต กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. วรัิตน์ เอรัสสะ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ทวปี สมินเย กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ทน ช านินอก กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ปรัชญา ชาบุญเฮือง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. จ านงค์ อยู่ครบ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. บริพฒัน์ เวชศาสตร์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ปรีชา วงค์วงค์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ศุภชัย หนูสุวรรณ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. สรวชิญ์ วารีรักษ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. จรีะเดช ดวนจนัทึก กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ทวศิีลป์ ทานะปัทม์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. พงษ์พนัธุ์ ภทัรปิยวฒัน์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. บุญเสริม มณีวงษ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ประพนัธ์ พรหมรักษ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ชนินทร์ บัวส าอางค์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ปรีชา สุขรุ่งเรือง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ขวญัยนื ศรีเกษม กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. หลง โสดาธาตุ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. จ านงค์ กนัฮก กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. วรีะพงษ์ สามเสือ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ชูศักด์ิ เขตดอน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. มงคล พทุธโคตร กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. สุริยนัต์ จนัทนาม กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. กติติชัย ใจใส กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ดนัทธ์ ดาวลัย์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ฑิฆมัพร ดาวลัย์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ทวศัีกด์ิ มีราคา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ธรรมนูญ พลอยแดง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. อมัพร พระโคตร กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. นิติรัฐ กองสิน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ประพล สวสัดี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. เอนก บริกลุ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ณัฐหกร เลิศศิรินิธกิลุ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. กติต์ิธเนศ นาสุริวงษ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ศุภเสกข์ แกว้สุข กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ชัยวฒัน์ เชิดสระน้อย กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ไทยมณี ไชยฤทธิ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง อนุนาฏ ซงดอน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง ประภาภรณ์ พรหมรักษ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. มานพ บูชา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. อ าพล อน้จนัทร์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. มนัส ประทุมมานนท์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. ธรีะศักด์ิ สิงหนาท กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. วายุ เทีย่งแท้ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. ธรา อิ่มส าราญ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สมภพ นิรมล กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ ขนัเพช็ร กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. นรินทรักษ์ คนกล้า กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. พงษ์พนัธ์ คงรัตน์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ปรพฒัน์ กลุณา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. อมัรินทร์ นพโสภณ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. พงศนาถ เรืองทอง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. วสันต์ พลิาตัน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. พรโกวทิย์ เพง็เลิศ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. สมพงษ์ โสภาวรรณ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. เมือง นพโสภณ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ส าเร็จ นาคศรี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. เอนก ถนอมเงิน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. สมศักด์ิ ลาดเหลือ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ณัฏฐ์ นามสอน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง ล าใย มาตแสง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ท. สุธรรม หวงัสุข กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. กานต์ ธรีะเกตุ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ธรีะวตัร กติติศรีวรพนัธ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. จลุจกัร พรมมี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ชัยวฒัน์ เติมวฒันากร กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. รณกร บูรณศิลป์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. นิเทศก์ หนองเสนา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. อนุศาสน์ ช่วยชูหนู กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. จกัรพงษ์ ภาไรแกว้ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วทิวฒัน์ วรรณพฒัน์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. พทิักษ์เกยีรติ ยาตรา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วรากร ดวงวงค์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ชัยนเรศ ชิณสีดา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ศรัณยพ์งศ์ หอมประเสริฐ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เกรียงไกร นาคโต กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. นฤเบศร์ ถาวร กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ชัยธวชั ศรีพลมาตย์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ฉนัทิต ศรีวชิัย กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. วษิณุ จอมทอง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. อาทร ใจเทีย่ง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. กติติพล อนิทรสิทธิ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. อรรถพล แกว้งาม กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วศิธร กาบไกรแกว้ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. มีนทร์ สงกระสันต์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ไพโรจน์ ดิษยิ้ม กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ดนัย หตัถกรรม กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วฒิุพงศ์ เงางาม กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. พงศกร ศิริ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. อษัฎาวฒิุ ค าสระคู กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เปรมวฒิุ ศรีเมือง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วชัรพงษ์ พนัชน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. อนุสรณ์ ขนุทวี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วรายทุธ เสมาทอง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. กฤษดา แปงขาว กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ณัฐพล เอยีดแกว้ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ไพโรจน์ นิรันพรพทุธา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. พรพพิฒัน์ เพง็จนัทร์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. พงษ์พฒัน์ อญัญสิทธโิยธนิ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ปราการ เนตรสุนีย์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ณพพล งามข า กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ปฏพิทัธ์ ชอบจติ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. พลวฒัน์ ปะวา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วรวฒิุ ศรีอดิศักด์ิ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ศิวนัต อนิจนัทร์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. กติติคุณ บุตรโยจนัโท กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. กฤตธี ศรีวารินทร์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. พเิชฐ จ าภู่ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. อนุรักษ์ ทองคับ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ไกรณรงค์ ศรีใย กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ณรงค์ศักด์ิ ข าพทิักษ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เจริญชัย สรรพปัญญา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. สันติภาพ แกว้วเิชียร กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ธนากรณ์ วรรณสอน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. สุรชัย ผดาศรี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. อภนิันท์ ประเสริฐสังข์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. พงษ์พพิฒัน์ เฉลิมกล่ิน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. สหภพ วงษ์นอก กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ชนะชัย หงษ์ทอง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. ชยาวชิญ์ ร่างใหญ่ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ศรัญ พทุธสระแกว้ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ธวชัชัย ทองค า กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ศุภชัย กาญจนเกตุ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. อดุมศักด์ิ ศรีพรหมมา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ธรรมรัตน์ คงผล กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. สิทธิ์ ชิตรัตถา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เสฎฐวฒิุ ชัยกลุ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. อานนท์ รามาส กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เกยีรติยศ ยิ้มเทียน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. จกัรกริช กอ่คุณ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เฉลิมพล ตุ้มปามา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วมิล ตุ้มบุญ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ปฎวิติั ไตรยวงค์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วชัรินทร์ สิงหห์าญ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. สุชน ใจค า กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ถริพทิย์ เรือนอุ่น กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ไกรลาส สอนสุกอง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ปวณีวชั มะขามหอม กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ประสิทธ์ ปุราชะโก กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เอกกมล เปรียบนาน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วรีะพนัธ์ จนัทร์บุญเรือง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ชัยณรงค์ โพธิ์เงิน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. จรีวฒัน์ กองขนุทด กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. นิรุตน์ ศรีรักษ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ธนกจิ แกว้หล า กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วชัรวทิย์ รัตนวรรณี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เอกราช นาคบุรี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วริศ ล่ิมอติบูลย์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ศาสตราวธุ ประกายมณี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. นรุตน์ จนัทร์จติต์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. องอาจ ทิพยโ์ชติ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วสุ อไุรรุจน์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. จรีศักด์ิ ชูรี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ธวชัชัย เชษฐพรพงษ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. พงษ์ยคุล พมิพรัตน์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ถาวร ปุม้ไสว กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ชัยรินทร์ ไชยเปีย่มฤทธิ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ชาญชัย จอนเจก๊ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. โชคทวี สีมา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. พงษ์พฒัน์ ยาโสภา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ชาติชาย อนิทร์สูงเนิน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. จกัรพงษ์ เพช็รพนิิจ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. คิมหนัต์ เจนใจ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. จกัรวรรณ์ บุญมา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ปัญญากร ทองค า กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ฐิติวสัส์ พนัธุ์นก กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. อภรัิกษ์ อดุยอด กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. พนมรุ้ง ภพูวก กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. พงศ์วสิิษฎ์ กล่ินแกว้ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ศุภฤกษ์ ศักคุณี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ทนง บุญสม กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. สุรทิน พวงประยงค์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วชัระ ชะเต กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ศิริศักด์ิ ทะรารัมย์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ศตายุ จลุรักษ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ณัฐพงศ์ แกว้เนตร กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. สราวฒิุ ค ายอด กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. พงศธร ไชยมงคล กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ศุภฤกษ์ สิงหค์ า กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. จกัรกฤษณ์ แกว้มาหา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วทิยา สายทอง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. พฒิุสรรค์ จ าปี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. มนต์ สงกระสันต์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ชัยวฒัน์ อนันตรัตน์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ยทุธการ ทองฤทธิ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ธรีเดช พรหมจนัทร์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เทวนิทร์ ข าศรี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วารินทร์ โสดาจนัทร์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ณัฐฐากร ตะโกบ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ไพศาล ธนกมุาร กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ภมูิรพี ค าผง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วฒิุภทัร ช่างปัด กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ปนัยณัฐ ศรีภมูินทร์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ววิรรธน์ อชุุภาพ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. อบัดุลมานับ หมาดเต๊ะ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. มงคล หาญวงศ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. นพดล คมกฤช กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. สุนทร ศรีสกลุ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. กติติพงษ์ แกว้ศรีออ่น กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
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นสต. ชุมพล อนิประชา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วชัรพงษ์ พทุธจร กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. กฤษณะ เสนากสัป์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. นันทวฒัน์ พลูสวสัด์ิ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วนัทชาติ ศรีกนั กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วทัญญู ภมูิง่เดือน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วษิรุทธิ์ ณะแกว้ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ธนาเด่น สกลุจอืเจริญ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. กล้าณรงค์ เต็งสุจริต กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. น าพล ทองนาค กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ดนัยฤทธิ์ ทองสลับ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วทิยา อาษา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ปิยะพงษ์ คิดหมาย กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. สมพงษ์ กรองบริสุทธิ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ณัฐพงศ์ ข าอนันต์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ไกรสุวทิย์ สุวรรณโคตร กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. อรรถพล ประสมทอง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เจตน์ อนิทรขนัตี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วทิยา เครือเหมย กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เทพนิวติร โนชัย กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. นพรัตน์ นนเทศา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เอเชีย ศักด์ินทีธร กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ธนภมูิ ช่อล าไย กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. กติิทัต สุนทรา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. กติติ จนัภา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ทศพร เขยีวสา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ปริวติั เขยีวค า กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. กรชนก เจริญนาม กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. นพพร ปานิน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ถริวฒัน์ ทะนานทอง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. จกัรกริช พมิพล กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วชัรพงศ์ เพยีงตา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. อาทิตย์ สืบสกลุ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. อภชิัย ศรีวชิา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ฉตัรชัย แสงไกร กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ณัฎฐชัย ศรีคราม กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. พชิัยสิทธิ์ ส าราญสุข กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ธนานนท์ เวชวงษ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ณัฐพล ป้อมนารถ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ณัฏฐพนธ์ จ าปาค า กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
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นสต. วชัระ มะโนใจ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เอกลักษณ์ มัสการ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เอกพจน์ เจริญศรีเมือง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. สุริยา อนิอุ่นโชติ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. วชิชานนท์ ทางทอง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เอกสิทธิ์ ภาโสภะ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ศิริชัย บัวสิงค า กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. บริธาน สุรินทร์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ณัฐวฒิุ แกว้พวง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ปพนธนัย ใจมา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เทพพทิักษ์ ชูกร กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ศุภกติต์ิ ศรีพนัดร กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ธรรมนูญ บุญประถมัภ์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. กนัต์ธร เหลากลม กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. น าชัย โสภณันา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. มีนทร์ สงกระสันต์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เลอเกยีรติ บุญชูเชิด กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ณรงค์วฒิุ แป้นช่วย กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. สัตยา แรงครุฑ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. สิทธโิชค ศิริมงคล กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ธนากรณ์ วรรณสอน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ณัฐพงศ์ เดชสุภา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. พงษ์นิรันดร์ ขยนัขาย กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. นันทพงศ์ ค าเรือง กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. เทอดเกยีรติ ตรีสอน กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. กรกฤษ พรมใจ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ปฏภิมูิ ใหม่เฟย กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. จกัรกฤษ อนิทโลหติ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. จริวฒัน์ สุขจติ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ชนานนท์ สืบรอด กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ชลสิทธิ์ สิงหเ์สนา กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. ณัฐพงษ์ ออ่นน้อมดี กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
นสต. อดิศร แยม้พรายวงส์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.อ. ประจวบ จรูญธรรม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. ค ารณ ถสูีงเนิน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. ศุภดล วงศ์ชีวะ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. ชูศักด์ิ ลดขนุทด บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. กฤตพล ศิริภธูร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท.หญิง ธรีะรัตน์ ทองกระจา่ง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ต. จ าลอง ก ามะหยี่ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
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พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ บุญประสม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. สุวทิย์ บัวถา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ.หญิง เพยีงพศิ ค าเหลือง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. วนิิตย์ จนัทร์สงค์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ราชวตัร ลาบุตร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. วเิชียร สุขอว้น บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สุรชัย ยนืยง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. คณิธร กา้นจกัร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. เดชา อยู่สวสัด์ิ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. เศวต จนัทะศรี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ผิน รุ่งเรือง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. เสกสรค์ อรรคบุตร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ศุภมิตร เป้งทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. เรืองฤทธิ์ ผ่องศรี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. เสถยีร ผิวทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ.หญิง ณัฎฐณิชา เพง็พี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท.หญิง ญาณิศา ไวยวรรณ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท.หญิง กสุุมา มีโชค บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อนุชิต คลังทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ไพโรจน์ อาจวชิัย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สมนึก แสงงาม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. สมคิด สารโคกกรวด บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สุขสรรค์ บุญมาก บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. สุวรรณ เผ่าภรีู บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ฉลองลาภ ทริรัมย์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ปัตพรรณา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อทุิศ ค าแหง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อทุิศ แพงดี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. เวยีง โมลา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ โยธา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. เตเม ตาบุดดา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. คูณ หยาดทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. เฉลิมพล สถริะบุตร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. จ ารัส ทิมาบุตร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. วชิัย พมิพานิช บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ประถม กรุกนก บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ก าพล บุญหวา่น บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ประมุข ทัณฑ์รักษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ณรงค์ สุดอดุม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ทรงฉนัท์ สุวรรณโชติ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
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ร.ต.ท. ไพศาล ทบธรรม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ธนวจัน์ โสดามรรค บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. จติร์มนัส พึง่สลุด บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. กรวทิย์ วงศ์จนัทร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. มานะ นาคพนัธ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. สุภาส จนัทร์วฒันะ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. ประจวบ ประเสริฐแกว้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. วทิยา เติมประชุม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ประเสริฐ แสนทวสุีข บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. เดชา ทองค าบุตร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ สายงาม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. วถิี สมยนื บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. คมสัน ลาดกระโทก บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. อาทอน อาจเอี่ยม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. เฉลิมพล มณีเทพ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. เดช ลาสอน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. สมชาย มาลา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ส าราญ พลกอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. อภวิฒัน์ ศรีเจริญ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ภกั สุทธจิกัร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. บุญปลูก ศรีจนัทร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. พระพาน ประดับวงษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. เดชาธร ชาลีนิวตัร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ทวี ปฐมชาติ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. โกญจนาท โสมโสภา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. สุรสิทธิ์ บุตรชน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ค าพนัธ์ ไชยนา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ภบูัวนาค บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. มนตรี ศรีตะชัย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. สมาน ฐิตสาร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. อชิระ พึง่นา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. อ านาจ ชุมฝาง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. พทิักษ์ พนิิจ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. น าพล จนัทรา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ไพสิฐ โพธศ์รี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. พรทิพย์ กลุบุตร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ฝันดี สุนี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. นฤนาท เรืองนา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. นิพนธ์ สินทับศาล บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ศุภกร แกว้เสนา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
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ส.ต.ต. ศิรสิทธิ์ แสงแกว้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. หฤษห์ คุณาจารย์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต ชุมแสง วงศ์สายตา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต อนุรัตน์ ชาสุรีย์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต ไชยยา พึง่นา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. ธรีะยทุธิ์ ชูไทย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. กฤษดา พฒันสาร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ธรีศักด์ิ บรรจมาตย์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ประกาศ ศีลาสาร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. มนตรี อตุสาหก์ราน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. พเิชษชัย กาสา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ธรีเดช โรมรัมย์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ผดุง ภตูะเวช บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. เจริญ โคลนกระโทก บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. เกตุ เล้าสุริพงศ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ปรีชาญ สิงโต บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. สมบูรณ์ บัวขาว บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. วนัชนะ แดงงาม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.อ. บุรินทร์ ชื่นอารมย์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. ประสพโชค จนัทราเรืองฤทธิ์ "----------------"   "----------------"
พ.ต.ท. นพรัตน์ กองเมืองปัก "----------------"   "----------------"
พ.ต.ท. รณวนั ปิน่ทอง "----------------"   "----------------"
ร.ต.อ. พชิญ์ทักไชย ท้าวพา "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. สมบัติ พลหาญ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. วริษฐ์ เจริญทอง "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท.หญิง หญิงบุณยานุช เหลืองสุรภสีกลุ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ต. สติ มีมูล "----------------"   "----------------"
ด.ต. มานพ พนัธรุะ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. เฉลิมพล องิชัยภมูิ "----------------"   "----------------"
ด.ต. สมบูรณ์ สมัญญา "----------------"   "----------------"
ด.ต. วรีะชัย เติบกายา "----------------"   "----------------"
ส.ต.ต. เสรี ศรีอบุล "----------------"   "----------------"
ร.ต.อ.หญิง หญิงวรัญญา ท้าวพา "----------------"   "----------------"
ร.ต.อ.หญิง นันท์นภสั เอื้อธนวฒัน์ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. ประทิน ไปแดน "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. ศิริชัย พรมแสนปัง "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. กมัพล ศรฉตัรารักษ์ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. ชัยยศ ชมลา "----------------"   "----------------"
ด.ต.หญิง มนัสนันท์ มงคลสวสัด์ิ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. กอ้งภพ ทุมชะ "----------------"   "----------------"



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ชัยโรจน์ นิม่พศุิทธิ์ "----------------"   "----------------"
พ.ต.ท.หญิง ยพุาพกัตร์ สายสุทธิ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. อศัวนิ สีดา "----------------"   "----------------"
ด.ต. ประดิษฐ์ พนัแสง "----------------"   "----------------"
ส.ต.ต. วทิยา ฤทธาพรม "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท.หญิง สุพศิ โคตรศรีวงษ์ "----------------"   "----------------"
ด.ต. เทพดล โพธิ์ศรี "----------------"   "----------------"
ด.ต. นิมิตร สานกอ้ย "----------------"   "----------------"
ด.ต. ทรงศักด์ิ พรมเรียน "----------------"   "----------------"
พ.ต.ท.หญิง ลัดดา ฟลิลิปส์ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. ชาครีย์ โยชัย "----------------"   "----------------"
ร.ต.ต. เฉลิมพล ทิพยมาตย์ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จ าปี "----------------"   "----------------"
ร.ต.ต. ส ารวย ขติัยนนท์ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ต. อานนท์ พฒันโชติ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ต. บุญเกดิ นราพงษ์ "----------------"   "----------------"
ด.ต. ศักดินันท์ สกลุนินนท์ "----------------"   "----------------"
ด.ต. วรีะชัย ทะชิตะสิงห์ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. ธวชั อริุนค า "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. ค าผล จ าปาทอง "----------------"   "----------------"
ร.ต.ต. สุนัย บาเปีย "----------------"   "----------------"
ด.ต. ฉตัรชัย เหลาสิทธิ์ "----------------"   "----------------"
ด.ต. ทองพนู สิมมะโน "----------------"   "----------------"
ด.ต. ค าเพยีร แสนหล้า "----------------"   "----------------"
ด.ต. กศุล สีมาวงษ์ "----------------"   "----------------"
ส.ต.ต. ระบิน บุตรเกนา "----------------"   "----------------"
ส.ต.อ. วชัรชัย โยธาฤทธิ์ "----------------"   "----------------"
ด.ต. ศรีธนนท์ มูลเพยี "----------------"   "----------------"
ด.ต. ไพบูลย์ โถชัยค า "----------------"   "----------------"
ด.ต. บุญศิลป์ ค าไสล "----------------"   "----------------"
ด.ต. โชคชัย อ่ าสุวรรณ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. ค าไมล์ แพทยจ์นัลา "----------------"   "----------------"
ร.ต.ต. ศาสตรา หงษาค า "----------------"   "----------------"
ด.ต. ณรงค์ ขปิวติั "----------------"   "----------------"
พ.ต.ท. วชิัย ชาภคู า "----------------"   "----------------"
ร.ต.ต. สง่า เหล็กกล้า "----------------"   "----------------"
ด.ต. กมัปนาท บุปผามาลา "----------------"   "----------------"
ด.ต. อานนท์ นนทะค าจนัทร์ "----------------"   "----------------"
พ.ต.ต. สงบ ค าญา "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. ลิขติ พลเยี่ยม "----------------"   "----------------"



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. โกมินทร์ ทองสม "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. ราชิต อนนทสีหา "----------------"   "----------------"
ด.ต. พยคัฆ์ เพญ็พนัธุ์ "----------------"   "----------------"
ด.ต. พชกร วงศ์พฒุ "----------------"   "----------------"
ด.ต. เสถยีร ลากครุฑ "----------------"   "----------------"
ด.ต. สังเวยีน บุญกล้า "----------------"   "----------------"
พ.ต.ท. บรรหาร กองพมิพ์ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. พนิิจ ฉมิพสุทธิ์ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. ทิวเพชร แสนโคตร "----------------"   "----------------"
ด.ต. สมควร ภจูอมจติร์ "----------------"   "----------------"
ด.ต. พชิิตร์ ขวญัพรม "----------------"   "----------------"
ด.ต. สมพงษ์ พมิสา "----------------"   "----------------"
ด.ต. ทรงศักด์ิ ดอนประถม "----------------"   "----------------"
ร.ต.ต. บุญคุ้ม นามสีฐาน "----------------"   "----------------"
พ.ต.ท. ค าสอน ค าจนัวงษา "----------------"   "----------------"
ร.ต.อ. ช านาญ สุขตีา "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. สุกรี นิละดา "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. ทองด้วง ยาโสภา "----------------"   "----------------"
ร.ต.ต. ทวี ทองศรีไพร "----------------"   "----------------"
ด.ต. พตุธา ไชยพร "----------------"   "----------------"
จ.ส.ต. กษิดิส พลาเลิศ "----------------"   "----------------"
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ มาวเิศษ "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. วรีเดช สืบสาย "----------------"   "----------------"
ด.ต. วรภฎั โคตะมี "----------------"   "----------------"
จ.ส.ต. อภชิัย จนัทอตุสาห์ "----------------"   "----------------"
จ.ส.ต. วชิาญ พมิสุวรรณ "----------------"   "----------------"
ส.ต.อ. กติติพงษ์ จนัทวตัร "----------------"   "----------------"
ร.ต.อ. เวชชา จนัทร์ศรี "----------------"   "----------------"
ด.ต. สากล น าสุย "----------------"   "----------------"
ด.ต. สหรัฐ ค าแหงพล "----------------"   "----------------"
ด.ต. ตะวนัฉาย ขนัตรีสะพงัหลวง "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. บรม พสัดร "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. ณรงค์ คงดี "----------------"   "----------------"
ร.ต.ท. อ านาจ ดนตรี "----------------"   "----------------"
ด.ต. ศิริพงศ์ จนัทสาร "----------------"   "----------------"
ด.ต. เบญจพล ปัญสังลา "----------------"   "----------------"
ด.ต. ธรีชาติ ศรีพล "----------------"   "----------------"
ด.ต. พทุธพงษ์ โพธิ์ศรี "----------------"   "----------------"
พลฯ หาญชัย  ขนุทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด.
พลฯ ณัฐพงษ์ เขยีนวงศ์ "----------------"       "----------------"



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พลฯ พงศธร มูลฐี "----------------"       "----------------"
พลฯ นิยม จ าจติต์ "----------------"       "----------------"
พลฯ สุภเวชย์ คันทาใจ "----------------"       "----------------"
พลฯ อาควร ทองรักษ์ "----------------"       "----------------"
พลฯ วรีะพงศ์ บัวเขยีว "----------------"       "----------------"
พลฯ คุณากร อดุยอด "----------------"       "----------------"
พลฯ วรียทุธ บัวละหงษ์ "----------------"       "----------------"
พลฯ เกยีรติพทิักษ์ แกน่การ "----------------"       "----------------"
พลฯ วฒันา ข าค า "----------------"       "----------------"
พลฯ ไววทิย์ มณี "----------------"       "----------------"
พลฯ วศิรุต ฮามะ "----------------"       "----------------"
พลฯ อภรัิกษ์ แพงอามะ "----------------"       "----------------"
พลฯ อนุรักษ์ วดัสุระ "----------------"       "----------------"
พลฯ บุญธรรม ผาแกว้ "----------------"       "----------------"
พลฯ อนุรักษ์ ไทยประยรู "----------------"       "----------------"
พลฯ เจษฎากร แหลมทอง "----------------"       "----------------"
พลฯ ธญัเทพ แสงเทียน "----------------"       "----------------"
พลฯ กนกพชิญ์ ยติุธรรม "----------------"       "----------------"
พลฯ มลเทียร เม้าค า "----------------"       "----------------"
พลฯ เสฏฐวฒิุ จกัรอะโน "----------------"       "----------------"
พลฯ กติิศักด์ บุญภา "----------------"       "----------------"
พลฯ กติติศักด์ นาทอง "----------------"       "----------------"
พลฯ นัฐพล วฒิุเจริญ "----------------"       "----------------"
พลฯ อนิรุตต์ หงษ์แกว้ "----------------"       "----------------"
พลฯ ปฐมพงษ์ สมปานวงั "----------------"       "----------------"
พลฯ สุวทิย์ สุดางาม "----------------"       "----------------"
พลฯ อภสิิทธิ์ ภดูวงจติร "----------------"       "----------------"
พลฯ วกีจิ อ านาจศิริสกลุ "----------------"       "----------------"
พลฯ อ าพล โชควนากลุ "----------------"       "----------------"
พลฯ ศุภสิน สนิทบุรุษ "----------------"       "----------------"
พลฯ สรายทุร ออ้แยม้ "----------------"       "----------------"
พลฯ ปรีชา พาลึก "----------------"       "----------------"
พลฯ ชาญศักด์ิ กนัตรง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด.
พลฯ ศราวธุ เตจา "----------------"       "----------------"
พลฯ เชิญจติุ หวงัคุณธรรม "----------------"       "----------------"
พลฯ วชิระ กศุลพนัธ์ "----------------"       "----------------"
พลฯ ปณิธาน สาม "----------------"       "----------------"
พลฯ ภพพล สานกอ้ย "----------------"       "----------------"
พลฯ ณัฐพงค์ บุญแสน "----------------"       "----------------"
พลฯ สุรเชษฐ์ สร้อยจติร "----------------"       "----------------"



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พลฯ กติติพฒัน์ ค าเรืองศรี "----------------"       "----------------"
พลฯ วฒิุชัย สุยไสย์ "----------------"       "----------------"
พลฯ พงศ์อภลิาศ ภวูนาทโยธนิ "----------------"       "----------------"
พลฯ พศิน เหมรา "----------------"       "----------------"
พลฯ ภทัรพงศ์ เจริญศิลป์ "----------------"       "----------------"
พลฯ จรีะศักด์ิ ขวญัด า "----------------"       "----------------"
พลฯ ชวลิต บ่อสารคาม "----------------"       "----------------"
พลฯ ภทัรพล พมิล "----------------"       "----------------"
พลฯ ปรีรัน มหาวงศ์ "----------------"       "----------------"
พลฯ ปัตทวี ยรัีมย์ "----------------"       "----------------"
พลฯ เจษฎาพร มหาชัย "----------------"       "----------------"
พลฯ จาตุรัตน์ อนิธรรม "----------------"       "----------------"
พลฯ ปิติพล แสงอาทิตย์ "----------------"       "----------------"
พลฯ ประมวล ชาวโพธิ์ "----------------"       "----------------"
พลฯ ศุภวฒัน์ เสียงชื่น "----------------"       "----------------"
พลฯ จกัรพงษ์ นนทะไชย "----------------"       "----------------"
พลฯ ทวชีัย ค าแกว้ "----------------"       "----------------"
พลฯ ประสบชัย วเิชียรสรรค์ "----------------"       "----------------"
พลฯ ธรีพงศ์ ฝ่ายสีลา "----------------"       "----------------"
พลฯ ธรีะพงศ์ นวลกิ้ม "----------------"       "----------------"
พลฯ สิรินธร เคียงกลาง "----------------"       "----------------"
พลฯ ภาณุวฒัน์ สุขตีา "----------------"       "----------------"
พลฯ วนัเฉลิม ศรีลาศักด์ิ "----------------"       "----------------"
พลฯ ธนัญชัย อดุมลาภ "----------------"       "----------------"
พลฯ วเิชียร จนัทร์กล่ิน "----------------"       "----------------"
พลฯ วรพล พลิาคุณ "----------------"       "----------------"
พลฯ ศุภชัย วงศ์เมือง "----------------"       "----------------"
พลฯ ฐมปกรณ์ บุบผามาลา "----------------"       "----------------"
พลฯ อกุฤษฎ์ ขนัทะบุตร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด.
พลฯ พงษ์พทิักษ์ ยวนพนัธ์ "----------------"       "----------------"
พลฯ ปุณณรัตน์ ววิฒัน์สรรพกจิ "----------------"       "----------------"
พลฯ วรุิฬหก์ติต์ิ หาญสันเทียะ "----------------"       "----------------"
พลฯ ตรีเพชร ผ่องเพช็ร์ "----------------"       "----------------"
พลฯ บุญณสิริ โปธติา "----------------"       "----------------"
พลฯ วษิณุ อนิเหมย "----------------"       "----------------"
พลฯ นพพล ป่าหวาย "----------------"       "----------------"
พลฯ สุบรรณ เงินงอก "----------------"       "----------------"
พลฯ สุเมธ ยศอนิทร์ "----------------"       "----------------"
พลฯ ศราวธุ ศรีหวัแฮ "----------------"       "----------------"
พลฯ วทิยาธร สทุมรัมย์ "----------------"       "----------------"



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พลฯ บรรณวชิญ์ เหล่ียมแกว้ "----------------"       "----------------"
พลฯ จาตุรนต์ พุม่แกว้ "----------------"       "----------------"
พลฯ อธวิฒัน์ ปานกลาง "----------------"       "----------------"
พลฯ กฤษดา ทองยาใจ "----------------"       "----------------"
พลฯ เจษฏา ฟองการ "----------------"       "----------------"
พลฯ ทีระศักด์ิ มาลัย "----------------"       "----------------"
พลฯ สถติย์ เพยีงโนนตา "----------------"       "----------------"
พลฯ หาญ ฤทธิ์โยธา "----------------"       "----------------"
พลฯ เติมศักด์ิ กนัทะวงค์ "----------------"       "----------------"
พลฯ ธนวทิย์ กระบองเพช็ร "----------------"       "----------------"
พลฯ ภาณุพงศ์ ผดุงพงศ์วฒันา "----------------"       "----------------"
พลฯ ณัฐพล แจม่กลาง "----------------"       "----------------"
พลฯ วนิิจ เงินมี "----------------"       "----------------"
พลฯ ชัยรัตน์ พฒันศักด์ิ "----------------"       "----------------"
พลฯ ชาติชาย ภมูิชัยโชติ "----------------"       "----------------"
พลฯ ธวชัชัย บุญกองชาติ "----------------"       "----------------"
พลฯ ศุรวธุ กิ่งจนัทร์ "----------------"       "----------------"
พลฯ ณรงค์ศักด์ิ คงสุจริต "----------------"       "----------------"
พลฯ ธรีะวฒิุ ปิดตามะ "----------------"       "----------------"
พลฯ ปรีชา สุวรรณรัตน์ "----------------"       "----------------"
พลฯ ฉตัรชัย ทับเขยีว "----------------"       "----------------"
พลฯ เมฆ พรมจารย์ "----------------"       "----------------"
พลฯ โสภณ ซอเสียง "----------------"       "----------------"
พลฯ ณัฐพงศ์ สอนใจ "----------------"       "----------------"
พลฯ พชร สายทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด.
พลฯ เกยีรติยศ ค าไสล "----------------"       "----------------"
พลฯ วงศธร แช่มรัมย์ "----------------"       "----------------"
พลฯ อมรเทพ ทิพยเ์นตร "----------------"       "----------------"
พลฯ วรีะ มีวงษ์ "----------------"       "----------------"
พลฯ วฒิุพงษ์ บุตรพรม "----------------"       "----------------"
พลฯ ธรีะศักด์ิ ทรัพยม์าก "----------------"       "----------------"
พลฯ นรากร ทะเวชรัมย์ "----------------"       "----------------"
พลฯ ธวชัชัย สุวรรณชัย "----------------"       "----------------"
พลฯ สิทธริาช พอ่ค้า "----------------"       "----------------"
พลฯ พลวฒัน์ บูรณะพล "----------------"       "----------------"
พลฯ อเนก ก าจร "----------------"       "----------------"
พลฯ ศุภฤกษ์ อนิสีดา "----------------"       "----------------"
พลฯ สุเมธ ซอระสี "----------------"       "----------------"
พลฯ นภดล สระทองเหลือง "----------------"       "----------------"
พลฯ ปฏญิาณ วะสัตย์ "----------------"       "----------------"
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พลฯ พรีณัฐ ศรีมงคล "----------------"       "----------------"
พลฯ ปริญญา ปัญญาบุตร "----------------"       "----------------"
พลฯ มงคล ปัทมะ "----------------"       "----------------"
พลฯ ปรีชา ชายมัน "----------------"       "----------------"
พลฯ พชัรพล รามศรี "----------------"       "----------------"
พลฯ พงศกร ภญิโญยาง "----------------"       "----------------"
พลฯ ปฏพิทัธ์ การะเกษ "----------------"       "----------------"
พลฯ ปัญจะระ แกว้มีมา "----------------"       "----------------"
พลฯ รัชมงคล สุวรรณรัศมี "----------------"       "----------------"
พลฯ จกัรกฤษณ์ สอนวงษ์ "----------------"       "----------------"
พลฯ รุงนิรันดร์ มิง่ขวญั "----------------"       "----------------"
พลฯ ศุภกฤต พรมดี "----------------"       "----------------"
พลฯ ณัฐพล ดีนุย้ "----------------"       "----------------"
พลฯ สมโภชน์ อทุรักษ์ "----------------"       "----------------"
พลฯ วฒิุพงษ์ เขยีวหนู "----------------"       "----------------"
พลฯ วรีะยทุธ ขนุนุม่ "----------------"       "----------------"
พลฯ สราวธุ แววศรี "----------------"       "----------------"
พลฯ ธนพล แสนทวสุีข "----------------"       "----------------"
พลฯ เป็นหนึง่ ทันใจ "----------------"       "----------------"
พลฯ เกยีรติยศ สุริยวงค์ "----------------"       "----------------"
พลฯ วทิยา นิม่นวล บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.อ. วาทยทุธ สิงหไ์ฝแกว้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. บงการ เจริญสุข บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. ช านาญ สมศักด์ิ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. ณรงค์ สูญโย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อดิศร ชยรพ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. อสุริศักด์ิ ผ่องทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. บุญโรจน์ ไชยราชา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ดิเรก จนิาพร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. รุจน์ประภทัร์ ตระกลูจนัทร์ท้าว บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ธวชั อุ่นใจ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง อธยิา เทพแดง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ เงาสิงห์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. พายพั เทพอนิทร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อดุลย์ ประโมสี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ศุภชัย เหลือล้น บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง อรวรรณ กจิวทิยาวชิิต บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท.หญิง นารีรัตน์ ต้ังใจ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สมชาย ไทยวงษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. สายณัห์ หลวงหมืน่ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
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ด.ต. องอาจ หาญจริง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง วารุณี สายปัน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ สมแกว้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ลิขติ แจม่จนัทา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง ลักษณา สมาธิ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. จ าเนียร สมบูรณ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สนิท สมัคร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. พรุิณ สมพงษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. พลูสวสัด์ิ เหลืองอร่าม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ธานินท์ กจิวทิยาวชิิต บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. สุวนิ ไวดี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. เสมียน ผกากล่ิน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สุภาพ ขนัทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ปวรณรงค์ วงค์เกยีรติ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. เสมียน กา่ยแกว้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. โสภณ วงษ์เดือน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ไชยชมภู บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. บรรจง ดวงรักษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สมยศ ไชยวงศ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. อดุมศักด์ิ สมบูรณ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ณัฐศาสตร์ มหาวงศ์นันท์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. องัคาร นิสัยคาน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. วรายทุธ ยาพฒุสืบ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. พลับพลา เวฬุมาศ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. เฉลิม นวนน้อย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. อนุรักษ์ อดุอา้ย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. สมศักด์ิ ศิริเวช บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ชัชวาล กะนะ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. วชิรญาน กนัระวงัชัย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. นิคม เตจาค า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. กริชเพชร มุง่งาม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. มนตรี สมเนือ้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ประเวศ สัตตาคม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ด ารงค์ พนัธศ์รีวงศ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ธรีชน ใจออ้ม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. นรินทร์ เกดิสังข์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. สุวทิย์ วนัทิตย์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ธรีะพงษ์ มูลเชื้อ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
จ.ส.ต วทิยา สิงหช์ัย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. เชวง สุยะ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
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ด.ต. ทูน ใจหมัน้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ธชัพล สิงหค์ง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. สายยนัต์ จโิน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ฉตัรชัย ทรัพยม์า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สกล ทาฤทธิ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. อดุม อดุมสิริววิฒัน์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ภคัวฒัน์ สิรรวพีชัร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. เอกชัย ดวงศรี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. แทน อวดเขต บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ไชยนัต์ สายน้ าเยน็ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
จ.ส.ต พงศกร กจิวทิยาวชิิต บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. บุญส่ง ศรีสุบิน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ประเสริฐ มุสิกมิ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สมใจ พลูอาด บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. สมวงศ์ นิระโส บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. เสกสรร มาระเงิน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. กติติพงษ์ เขม็พรมมา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต.หญิง รัตติกาล สิทธชิัย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. เจษฎา แกว้มงคล บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ส าเริง ครึกคร้ืนจติร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. เดชศตวรรษ ปอกอา้ย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. อนันต์ ญาณไพศาล บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. วเิชียร ไชยค า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ณรงค์ ต๊ะวจิงั บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ทองใบ เรืองเดช บก.กฝ.บช.ตชด. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
พลฯส ารอง อาทิตย์ วงศ์พล บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง วสันต์ บุญมาชัย บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ปฏพิทัธ์ วเิชียรดี บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ณัฐกฤต แสนสุข บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ภคัธร วารินทร์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง นิติกร ทะนามศรี บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง กฤษณะ ชูช่วย บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สุทธกิมล กาหลง บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธรีวตั ฑีฆาวงศ์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สุทธพิงษ์ อนิต๊ะพงิค์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง นฤดล สีแหล้ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง นฤเบศวร์ แปงเคร่ือง บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ณัฐพนธ์ รักพงษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง พลภทัร สัจธรรม บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ตันติกร ปัญญาราช บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
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พลฯส ารอง ประหยดั ตรงทิ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธนพล หมายพึง่โพธิ์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง เกยีรติภมูิ มีผิว บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ภพูาน นุชพว่ง บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง เจริญศักด์ิ จนัทร์ช่วง บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ณัฐพงษ์ เชื้อชาว บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง อนันต์ อนัควร บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง มงคล สมนึก บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สุทิน หมวกสังข์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ดนัย เชื่อมไธสง บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ประกติ สัมรวมจติ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง มะแอ สาและ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ปฐมพร วงค์วฒันา บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ยทุธการ สุยะสืบ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สมเกยีรติ นัทธี บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธรีะยทุธ ชาเหลา บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สุภาพ ตุ่มงาม บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ศราวธุ โพธอ์ยู่ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธนัสม์ วรสูตร บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ทศพล โสสุด บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธรีะพนัธ์ หมืน่เดช บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธรีวฒัน์ เมืองโคตร บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง เดชดารัตน์ เชื้อบ้านเกาะ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ณัฐวฒิุ ค ายอง บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ชัชวาล แกว้ภกัดี บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง เกรียงไกร พลูทอง บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ทรงกรด โสภณ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง อนิรุฒ เล็กบางพงศ์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง เกยีรติพงศ์ อนิต๊ะวงค์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ณัฐวฒิุ ออ่นสกลุ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สัญญา นกน่วม บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ปฏพิฒัน์ ศรีมุงคุณ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง เจษฎา เหล่าภกัดี บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ปัฐม์วรรษ สาหร่ายทิพย์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง พชิิตชัย ทนุดี บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง พรีะเดช สุวรรณศรี บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สิทธพิงษ์ นาวาพสัดุ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธรีวฒิุ สิทธจิกัร บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง พร้อมพล เทพวงษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ศักด์ินรินทร์ นันทบุตร บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
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พลฯส ารอง ธวชัชัย นันทะสิงห์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง รัฐศักด์ิ ประไกร บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง มาโนช หมายแม่น บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สุภี มณียรัตน์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ชลกานต์ เพช็รวเิศษ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ทศวรรษ รักษ์ศรี บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ชัยชนะ ชนาราษฎร์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ฉกาจ เยน็วฒันา บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง กติติภทั กาศอดุม บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สถาพร เชิดชู บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธนันชัย ปักเขตานัง บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง นวพล ท่าม่วง บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธนาพพิฒัน์ กระจา่งจนัทร์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ณัฐพงษ์ ทับสมบัติ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง อรัญ เยน็อดุม บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง คมกริช ลุนละวงษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ทวรัีตน์ วงศ์เหล็ก บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ณัฐพล บัวป่า บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง พงศธร สมใจ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธนา รามค า บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง อนวฒัน์ ค ามอญ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง คารม สายพงษ์ไพร บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สุริยา มีแวว บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง วชัราวธุ ขนัอาษา บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง วรายทุธ์ จนัทร์น้อย บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง เอกราช โทนุการ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธนพล พลพนัธข์อ้ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง พงษ์ระวี ศรีรักษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง กติติ เพงิมาก บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สุเมธ ลาทา บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง อนุชิต ศรีตะลา บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สมประสงค์ สมพร บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง วฒิุไกร แสนโสภา บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง จริพฒัน์ สุดถนอม บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ด ารงค์ชัย บัวรอด บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง นิวฒัน์ อทุาหรณ์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง กรวนิท์ รอดมัน่ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สุทธพินัธ์ จมุปู บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง คณิต รู้การนา บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง รณชัย สมประสงค์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พลฯส ารอง ไกรวชิญ์ ช านาญ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง อภชิาติ บุญมาภิ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง วารินทร์ ยาสมุทธ์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ณัฐพล แกว้ภริมย์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ตรีทศ เวยีงลอ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ยทุธนา จารี บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง พสิิษฐ์ แสงพนัธ์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง โยธนิ โพธิ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สิปปภาส ต๋าเร็ว บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง คณาวฒิุ ชูเมือง บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง เปรมกจิ ศรีจนัแดง บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ศิริศักด์ิ โคตรค า บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธนภณ เกษศิลา บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง นพดล พานพฒุ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สารินทร์ อรุณทวรุ่ีงโรจน์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ณัฐพล หนูรัตน์ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธเนศ หมอยาดี บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง วรีเดช อทุธยิา บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สามารถ พรมแกว้ต่อ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง อนันต์ อุ่นตา บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง การัณพงศ์ ดาทอง บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง พายุ อุ่นวเิชียร บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธวุานนท์ สายยดื บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธรียะ หลวงคณะ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง มนต์ชัย เรืองเดช บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง อลงกรณ์ ยนืยง บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ประสิทธิ์ วงศ์ช้าง บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง อภเิดช พลูลาภ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ศิริชัย สุราวธุ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ภทัรพล ค าสวน บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ณัฐพล เทนอสิสระ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ศตวรรษ จนัดี บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง วเิชษฐ์ ไชยราช บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง สุรศักด์ิ วงผาบุตร บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ยทุธกานต์ สถติายธุ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ไพรัตน์ ไพศาล บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง พฒันา โพธิ์เพชร บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ธนาวฒัน์ กนัยายะ บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง ศรันยู คะเนนัย บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
พลฯส ารอง กติติศักด์ิ มณีฉ่ า บก.กฝ.บช.ตชด. ศูนยฝึ์กอบรมภธูร 7
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พ.ต.อ. นพเกา้ โกกลิะวาที บก.กฝ.บช.ตชด. กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. สิโรจน์ โลกนิยม " "
พ.ต.ท. สมพร รักชาติ " "
พ.ต.ท. ประวติั นาคเมือง " "
พ.ต.ท. ประพฒัน์ สุริยะมล " "
ร.ต.อ. ถาวร พทุธเสน " "
ร.ต.อ. ชัยวฒัน์ ลือชัย " "
ร.ต.อ. ณัฐธญั สระทองโฉม " "
ร.ต.อ. ศักดาวธุ นาละ " "
ร.ต.ท. สันติ หงษ์เทศ " "
ร.ต.ท. จริพฒัน์ แกว้แฉล้ม " "
ร.ต.ท. ปราการณ์ วนัทัพ " "
ร.ต.ท.หญิง รัตติกาล รัตนโค้น " "
ร.ต.ท. ธวชั ปัน้เหน่ง " "
ร.ต.ท. สุรเชษฐ ปานพลอย " "
ร.ต.ท. สมเจตน์ โพธิ์มล " "
ร.ต.ท. ธงศักด์ิ สุริยะ " "
ร.ต.ท. สุภาพ ศรีผุย " "
ร.ต.ท. มานพ อนิทร์สวาท " "
ร.ต.ท. ศุภชัย เหมราช " "
ร.ต.ท. บุญมา โสภา " "
ร.ต.ท. วรวฒิุ จองป้อ " "
ร.ต.ท. วรการ ตุงคนาคร " "
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ จนิดารัตน์ " "
ร.ต.ท. สุนทร อนิทร์สูนย์ " "
ร.ต.ท. นิพษิฐ์ เฉลิมทรัพย์ " "
ร.ต.ท. สมร ลครศรี " "
ร.ต.ต. ณรงค์ นิม่สังข์ " "
ร.ต.ต. กติติพฒัน์ พุม่แตง " "
ร.ต.ต. ธวชัชัย เหลากลม " "
ร.ต.ต. ตรีทศพล สนิทใจ " "
ร.ต.ต. ยทุธจกัร์ พรมบุญ " "
ด.ต. สุพจน์ เสมอวงศ์ " "
ด.ต. เฉลียว สายทอง " "
ด.ต. ชลีรัตน์ สุขมี " "
ด.ต. ฉลอง กองทุง่มน " "
ด.ต. ภดิูศ ป้อมแกว้ " "
ด.ต. นิวติั มณีจกัร " "
ด.ต. เสนาะ อนิปัน๋ " "
ด.ต. ทัศนัย สุภาแกว้ " "
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ประจบ สนพกุ " "
ด.ต. ธนยศ แสงทอง " "
ด.ต. พรพยคัฆ์ แสวงลาภพบ " "
ด.ต. ประมวล พวงพนัธ์ " "
ด.ต. ศรายทุธ น้อยเจริญ " "
ด.ต. ส าเริง ต้นแขม " "
ด.ต. สมพงษ์ พรมเสน " "
ด.ต. นราศักด์ิ กรุงศรี " "
ด.ต. ภมูิชาย กางกรณ์ " "
ด.ต. นุกลู ปานเกดิ " "
ด.ต. สุชาติ อนิทะนนท์ " "
ด.ต. ภมูิพฒัน์ สอนค าหาร " "
ด.ต. สุรเดช ทับเนินทอง " "
ด.ต. อนุชา มิง่สมร " "
ด.ต. ลิขติ ศิริเมืองยม " "
ด.ต. สรรทวฒุ กลางวงษ์ " "
ด.ต. ธรรศ อตุบัววงศ์ " "
ด.ต.หญิง ปุญณิศา ธรรมวงค์ " "
ด.ต. จ าเนียร แท่งทอง " "
ด.ต. ประวทิย์ ศรีสุวรรณ์ " "
ด.ต. กมล แสงสวา่ง " "
ด.ต. สุทธพิล ศรีแสง " "
จ.ส.ต. ชาติ เทศพุม่ " "
ส.ต.อ. ธวชัชัย ทองโตนด " "
ส.ต.อ. นราศักด์ิ คงปันนา " "
ส.ต.อ. วรรณชัย น้ าทรง " "
ส.ต.ต. ศักด์ิชัย หนูนิล " "
ส.ต.ต. กฤษฎา เชียงพนัธ์ " "
ส.ต.ต. กอ่ศักด์ิ จนัตานนท์ " "
ส.ต.ต. สุบิน ไกลถิ่น " "
ส.ต.ต. ณฐนน หมืน่อนิทร์ชัย " "
นสต. นัฐพงษ์ แสนศรี " "
นสต. สุชาติ เวหน " "
นสต. ปรัชญา โพธิ์เทพ " "
นสต. พลวฒัน์ ม่วงอู่ " "
นสต. วฒิุชัย พรอนงค์ศิริวฒิุ " "
นสต. ศรายทุธ รามพรหม " "
นสต. ฉมา ทวาธร " "
นสต. รุ่งโรจน์ กล่ินสุคนธ์ " "
นสต. ธนกฤต ควรค านึง " "
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นสต. ทรงวฒิุ แคนศิลา " "
นสต. อรรพล พนิิจสอบ " "
นสต. อภชิาต แกว้แดง " "
นสต. ศักด์ิชัย ค างามเมือง " "
นสต. วรธชั โพธิ์เงิน " "
นสต. สุชานนท์ กนัทะวงั " "
นสต. เกรียงศักด์ิ ดวงจติร " "
นสต. ชัยภกัด์ิ จนัปุม่ " "
นสต. นภดล สายญาติ " "
นสต. เกยีรติชัย ยนืยง " "
นสต. อนิลพฒัน์ วงศ์พฒันาเมธาวี " "
นสต. อทุัยศักด์ิ ขยัเพยีแกว้ " "
นสต. สรรพสิทธิ์ กล้าแรง " "
นสต. ชนินทร ศรีจอ๋ม " "
นสต. ภวูนัย ใจเภนิ " "
นสต. ววิฒัน์ สอนแกว้ " "
นสต. กมลขยั ใจโลกา " "
นสต. นิรันดร์ ค ามูล " "
นสต. ภธูปิ ศรีแสน " "
นสต. สุรเชษฐ หลวงสนาม " "
นสต. ตฤณชาติ คุณมี " "
นสต. อศิรา หอมหวาน " "
นสต. นนทนันท์ อนันทวนั " "
นสต. จริภทัร พรหมมา " "
นสต. นฤเบศร์ กอ้งเวหา " "
นสต. ธนวฒัน์ พงษ์สุระ " "
นสต. ศุภสาร ทานาม " "
นสต. อรรถพงษ์ วชิัยศักดื " "
นสต. กฤษ พนัธฟ์กั " "
นสต. ปานฟา้ วงศ์งาม " "
นสต. นริน ประสานสุข " "
นสต. ทนาดล ทิพวงศ์ " "
นสต. พทิยา เนือ้ขาว " "
นสต. ศรัญญู เงินสลุง " "
นสต. ณัฐพงษ์ ปัญญาป้อ " "
นสต. อาณัติ มิตรจติร " "
นสต. สมเกยีรติ ภฉูายา " "
นสต. ธงธวชั ศรีประสิทธิ์ " "
นสต. อภวิฒัน์ เถาวส์อน " "
นสต. อภวิฒัน์ ค าแสน " "
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นสต. ทัศพงษ์ ไชยฤทธิ์ " "
นสต. กติติวชั จนัทวงษ์ " "
นสต. ธนัวา พญา " "
นสต. อภรัิกษ์ โคลนกระโทก " "
นสต. ชินวฒัน์ ด าเนินผล " "
นสต. ณัฐพงษ์ จนัทร์วงศ์ " "
นสต. ปฏภิาณ ประดุกา " "
นสต. ทวสิิทธิ์ ศรีทองเติม " "
นสต. สุทธศัิกด์ิ เบิกบาน " "
นสต. เทพประสิทธิ์ เหบขนุทด " "
นสต. เจณฑ์ณรงค์ คงดี " "
นสต. น าพล จนัดา " "
นสต. สุภชัย ธงหมิะ " "
นสต. ภริูทัศน์ ขาวนุย้ " "
นสต. อภสิิทธิ์ ประทุมมัง " "
นสต. พทิักษ์ ธรรมโหร " "
นสต. ประวติร สีสร้อย " "
นสต. พรจรัส งามทวี " "
นสต. ณัฐนันท์ ชะเอม " "
นสต. ไกรสิทธิ์ แสนค า " "
นสต. วานิช สุทธบิุตร " "
นสต. อดิศักด์ิ บุตรค า " "
นสต. ชูศักด์ิ แสนฟอง " "
นสต. วบิูลย์ อดุมโภชน์ " "
นสต. ปกรณ์ภณ สืบสอน " "
นสต. เอกสิทธ์ อคัศรี " "
นสต. ธนวฒัน์ โชติกะคาม " "
นสต. ไชยนันทน์ เชื้อนนท์ " "
นสต. พรภวษิย์ มีปัญญาธนสมบัติ " "
นสต. กฤตชัย ท้าวชัยมูล " "
นสต. ฤกษ์ศาสตร์ ตาสีมูล " "
นสต. พษิณุ วงศ์แกว้ " "
นสต. อนันต์ วงษ์อนันต์ " "
นสต. ภทัรวฒิุ เผือกเอี่ยม " "
นสต. พานุทัศน์ ไชยมาตร์ " "
นสต. เจษฎา ธนะปัด " "
นสต. ปลายมณัฎฐ์ ใจตรง " "
นสต. ทักขณิ วนัละ " "
นสต. กรวชิญ์ รอดมัน่ " "
นสต. ณัฐพล พลูทวี " "
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นสต. จกัรีวงศ์ บุญพอ " "
นสต. ธนาวฒิุ สังกฤษ " "
นสต. มนตรี สารี " "
นสต. นันทศักด์ิ บุตรวงศ์ " "
นสต. นเรศพงษ์ บุญณะสาร " "
นสต. บัณฑิต อรุาฤทธิ์ " "
นสต. จกักริน ชูริขติ " "
นสต. นิติกร สุขใจ " "
นสต. ศุภเชษฐ์ เกษมสุข " "
นสต. เจตภพ ทองผา " "
นสต. อรรณพ ประทุมจร " "
นสต. อาทิตย์ น้ าฉ่ า " "
นสต. เทพพทิักษ์ กศุล " "
นสต. พทิยา ค ามัน่ " "
นสต. อ าพล ชัยล้ินฟา้ " "
นสต. สุรัตน์ หวงัสวสัด์ิ " "
นสต. ณัฐพงษ์ หบีสระน้อย " "
นสต. กติติศักด์ิ เขม็ทอง " "
นสต. วรายทุธ ฉตัรจอหอ " "
นสต. นพคุณ ษรจนัทร์ " "
นสต. อานนท์ บัณฑิตย์ " "
นสต. อรัญ โสมาบุตร " "
นสต. ฐิติวสัส์ ควรชม " "
นสต. ภาคิน รุกจิเจริญ " "
นสต. ชาญณรงค์ ศรีค าภา " "
นสต. อนุชา คล่องแคล่ว " "
นสต. สิรวชัร์น เอมบัว " "
นสต. ประสพโชค สุคลชาติ " "
นสต. วทัญญู ดวงฤทธิ์ " "
นสต. ศิวะเลิศ จนัทรวสุิทธิ์เลิศ " "
นสต. รัฐฐฤชา ดาศรี " "
นสต. สมชัย ตันมล " "
นสต. ทศวรรณ ชติยะสุนทร " "
นสต. ศิวกร กองกนุะ " "
นสต. สุทธพิร เชาวนะ " "
นสต. ณัฐวฒิุ อนิต๊ะจวง " "
นสต. วฒิุชัย พึง่กศุล " "
นสต. รชต โกฎแิกว้ " "
นสต. วรียทุธ ปุน่ประโคน " "
นสต. ณัฐวฒิุ ภดูวงจติ " "



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. ภาณุพงศ์ โฮมแพน " "
นสต. ภานุพงศ์ จ านง " "
นสต. ธวชัชัย อิ่นค า " "
นสต. จกัรา ภมูิไชย " "
นสต. สิทธพินัธ์ แววหงษ์ " "
นสต. วชัรพงษ์ พเิศษสุข " "
นสต. ชวลิต บุญชู " "
นสต. ณัฐวฒิุ ศรีเงิน " "
นสต. อลงกรณ์ แสงสุวรรณศรี " "
นสต. พภิพ แสนสุข " "
นสต. ธนยทุธ วงศ์เทวญั " "
นสต. สัจจา ศรีประภา " "
นสต. สยามรัฐ เรืองวงษ์ " "
นสต. ณัฐพล สามงามเหล็ก " "
นสต. ภมูี เพง็สุข " "
นสต. อนุรักษ์ สุดสาคร " "
นสต. ทวศัีกด์ิ ศรีสมบัติ " "
พ.ต.ท.หญิง ประไพ ทองนุช บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
พ.ต.ท. อดิศักด์ิ ใจดี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
พ.ต.ท. สุชาติ ศรีหรัิญ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
พ.ต.ท. ลือชัย จนัทร์โชติ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.อ. ศิริพงษ์ พรหมสาส์น บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.อ. วชิชา มีสุข บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.อ. ลือชัย โพนสุวรรณ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.อ. สมหมาย อารียรั์กษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.อ.หญิง ทรรศน์กมล แสงสุริยนัต์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท.หญิง สาวติรี ตรีสัพท์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. กมล ผิวสวยค า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท.หญิง จนิตนา ม่วงมะลิลัย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. แสวง ค าผาง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท.หญิง กษมา เปร้ียวน้อย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. ธนธรณ์ เปร้ียวน้อย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. สงัด ปลอดโปร่ง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ต. เริงศักด์ิ ต้ังใจ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. ทินกร อนิทรมาตย์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. สมเกยีรติ บุษเกษ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท.หญิง ชนากานต์ เพช็รตีบ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. ณรงค์ เหลืองสุวรรณ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. เพยีร เอยีดเพช็ร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. ชาญยทุธ ค าแน่น บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สมปอง สุขข า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. สฤษฏิว์งศ์ คนอยู่ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. สมชัย สีล้ินจี่ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. สมชาย บุญสิงห์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. วสันต์ เอกอุ่น บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. กรีติ คล้อยอรุณ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. มานะ พมิพจ์นัทร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. สวสัด์ิ วฒันะ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. ยทุธพนัธ์ คล้ายเขยีว บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ท. ฉตัรชัย ถกึคุ้ม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ต. สังวรณ์ ช้างน้ า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ต. บัณลังก์ นพคุณ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ต. ด ารงค์ จนัทร์คง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ต. ขนัติ พน้ภยั บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ นิลงาม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ต. ศรณ์คมชาญ วรภกัดี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ต. วฒันา พลูสุขโข บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ต. อรุณ ด าสะอาด บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ต. ประจวบ ตุกชูแสง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ต. สมเกยีรติ ตาลทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ร.ต.ต. รวมพล โรจนสกลุ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. สุพศิ จานทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. วรีะ ลาภเกดิ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ริน อิ่มคล้าย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. สมปอง สินทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. อภพิทัพ์ นาครักษา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ดุสิต ทองดี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. สุธี จกัรกรด บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ถาวร มีงาม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต.หญิง ปาริดา มีงาม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ชิตติพงศ์ ขนัโท บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ทนง สมจติร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. เอื้อม พรรณ์รายน์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. บุญชาติ ค าแพง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต.หญิง จดิาภา ล้ิมเจริญ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. วรัิต สมค า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต.หญิง สุนทร บัวไสว บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. วชิิต ไชยค า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. บุญเลิศ จนัทรโชติ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. อภรัิกษ์ ขจรศักด์ิสิริกลุ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ธนพนธ์ ช่างไม้งาม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. สุทัศน์ หนูแยม้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. พษิณุ พรีธรรมพศุิทธิ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. เสมอ พนัละออง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ปรเมศวร์ เสียงล้ า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. กติติศักด์ิ สุขแจม่ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ส ารอง โสมนัส บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ชลธติย์ สุขประเสริฐ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. สุชาติ สุขจนัทร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. วโิรจน์ แยม้ส าราญ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ศักด์ิชัย จบศรี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ธรรมรัตน์ ประทักษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. อ านาจ งามจดั บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. แสง พลูน้อย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. สุชาติ เวชสิทธิ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ฐิติพงศ์ พทุธราช บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. วลัลภ สินธพ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ประทวน ศรีสุข บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ศวรีะ อว่มไพร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ปราบไพรี ลุผล บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. พงษ์พนา หอมเนียม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. นพวรรณ์ น้อยสอาด บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ไกรวฒัน์ ทองระดา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ปภงักร ล้ิมเจริญ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ด.ต. ฉลามพล ประภสัสร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
จ.ส.ต. อภชิาติ วงหาริมาตย์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
จ.ส.ต. ภมูินทร์ จนัทร์มัน่ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
จ.ส.ต. เชาวลิต ปล่ังเอี่ยม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
จ.ส.ต. วชิัย แกว้กาหลง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
จ.ส.ต. สุรชัย ฉมิพาลี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
จ.ส.ต. เจษฎา จนัทร์เทียม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
จ.ส.ต. วนัชัย มณีตัน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ส.ต.อ.หญิง นิตยา บุญกณัฑ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ส.ต.อ. รัชชัย สวสัดี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ส.ต.อ. ศรัณย์ ผ่องแผ้ว บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ส.ต.อ. วชัรินทร์ โอบออ้ม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ส.ต.อ. สนิท ศรีถม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ส.ต.อ. ฉลอง เจมิจนัทร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ส.ต.ต. วรากร คงไทยเจริญ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ส.ต.ต. กติิคุณ กิ่งมะลิ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ เงาค า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ แกว้ทวี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
ส.ต.ต. นพดล โตบางพรม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อสิระภาพ ปินะกาโพธิ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ปภาวนิ รอดสุโข บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ธวชัชัย จนัตา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. จรีะพฒัน์ เล็กมณี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. จตุภมูิ เกดิประกอบ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สุกฤษฏิ์ ใจแกว้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อภสิิทธิ์ กนิษฐะ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. จติติศักด์ิ หล้าบ้านโพน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. นราธปิ เส็นหล๊ะ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อนิวตัร นะทะศิริ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อจัฉริย นิติการณ์สกลุ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ศราวฒิุ หนูจกัร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. เจษฎา สารศรี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ชาคริต มูลลา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. วชิิตภมูิ คิดการ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. วรีเดช กระมลเลิศ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ณฐพงศ์ นภาลัย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. วติพรรณ สุวรรณรินทร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ธนาธปิ ปินตาแสน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. กฤษกลุ คุณแสน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อภชิาต เอี่ยมวงค์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สันติกร ปุณขนัธ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ชาญวทิย์ ศรีระษา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ธรีะพงศ์ เสลารัตน์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. เอกพจน์ พนัธม์ูล บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อนุพงศ์ วงค์ษา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สุทธภิทัร สนธยิา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อเุทน ทาสา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ธวชัชัย ไชยโย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ภเูบศธ์ กนัเอี้ยง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ณัฐพงษ์ อดุอา้ย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. นิรันดร์ อิ่มเอบิ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ธาวนิ ตรีประเคน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อภชิัย สาธติทวทีรัพย์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ชาญชัย วงค์ทหาร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อจัฉะริยะ จกัรเรืองชัย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. พงษ์พฒัน์ แกว้บุญเรือง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. คมกริช ศิลาโคตร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ณัฐภมูิ วศิิษฏเศรษฐ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ณรงค์ ปัญญะพมิพ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ธงศักด์ิ งามล่าง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. พทิักษ์ พรหมกลุ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. พชัรงค์ ประสิทธิ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ถริายุ ม่วงมิตร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สุริยา ถาวงศ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สารัตน์ พนิโย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. วสันต์ บุตุธรรม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. พสักร ขนุทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อคัรเดช ชดช้อย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ยทุธภมูิ ศิริบาล บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. วรียทุธ สุดแสง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ชัยวฒัน์ นนท์ยะโส บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ชาญณรงค์ เขาแกว้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ชิษณุ โลราช บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ศุภฤทธิ์ พนัพพิฒัน์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. วนัชัย ยาวฒิุ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ชาตรี กลุวงศ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ถวลิ บ ารุงพนัส บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. นฤเบศน์ ลีกลุ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อศิรพงศ์ ศรีระคาม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. วรตะกานต์ แสนออ่น บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ศักด์ิชัย แจม่แจง้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ณัฐวฒิุ ชาสมบัติ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. มลฑล กมลศิลป์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. กาญจน์ เกดิแยม้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สมเกยีรติ ขนุรา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. วรีพงศ์ เทีย่งอวน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. พชรพล ตุลา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. พษิณุ อปุรี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. กอ่เกยีรติ กติิเงิน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. เกยีรติศักด์ิ ใจส ารวม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ปรัชญา เสาร์สุวรรณ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ณัฐวฒิุ สุทุม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. รังสิมันต์ุ ใจญาณ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. จกัรกฤษณ์ มีเจริญ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สุนทร เมธา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. พลธวชั บาใส บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. สุรชัย สายทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สมศักด์ิ เอี่ยมสี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. รัฐพงษ์ ปุง้มา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ณัฐพล นาควเิชียร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ภานุพงษ์ ทิพยโ์อสถ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ธนัชชา สุทโธ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สุธภีทัร ทัศนา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. วฒิุพงษ์ ศิลลา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. กมลเดช กลุราช บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. วนัฉตัร เขยีวอรุณ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อภรัิกษ์ อนิต๊ะปัญญา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. นัทพงษ์ มานุบุตร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สิทธกิร จลุพงษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สกลวลั ทองค า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สุภพ บุญลอย บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. กติติ รักพงษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ณัฐวฒิุ จนัทร์หม่อง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. กฤษณะ ศรีสงสาร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อทิธพิล ศรีเทีย่ง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. นนทกร ลาวลัยะวฒัน์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. โชติวตัร มาเอยีด บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. พงค์พฒัน์ ยงัเดิม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. เศรษฐวฒัน์ ภงูามทอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อฒัธวิฒัน์ ชุ่มเตียม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อภชิาต มุกดาหาร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ธนาวฒิุ แกว้ขาว บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. กฤษฎา ลอพจิติร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. พรุิณ สุวรรณสังข์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ชัชดล หรัิญ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. วชิระศักด์ิ นวลนิม่ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. เจรวตัร บัวนา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ชินวตัร ก าลังงาม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ภาณุพงศ์ ทานุชิต บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. กปัปน์ ชัยศิลป์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ณัฐพงษ์ อนิต๊ะยศ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ภราดร พรหมศรียา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. จริายทุธ หวันา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. พเิชษฐ์ ศรีสวสัด์ิ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ทนงศักด์ิ เกยีงซอง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ภาวงษ์วฒัน์ ชนกสูงศักด์ิ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. สุระศักด์ิ รักษาศิริ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ศุภกร วรรณภกัดี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ปฐพล อิ่นมะโน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อภนิันท์ สีกะหวนั บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. พรีะพงษ์ ดงปาลี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ธนาพงษ์ สอนอนิทร์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อธวิฒัน์ สังค าพนัธ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อสิระพงศ์ ค าเรือง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. วสันต์ แสนวงศ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สมชัย รัศมี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สุชาติ พราหมณ์วงศ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สุภกติด์ิ ศรีพอ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. หริพนัธ์ ตัยติวฒันพานิช บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ฤทธกิร เดชา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. นิกร พนัธะลี บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ทศพล ระดาฤทธิ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ธนวฒัน์ ค าประเสริฐ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. กฤษณะ ตรีถนั บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ภานุพงษ์ ต๊ิบค า บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ชินวฒัน์ ชุมนาค บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. วรีะพงษ์ จมุปู บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ขรรคชัย สุดใจ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ฐานันดร ไกรแกว้ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สุขสันต์ บัวเงิน บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ธรีภทัร์ อุ่นพา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สุรศักด์ิ อารมณ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ณพล ชินวงษ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สุทธพิงษ์ อนิมา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. วรีพล แกว้จาเครือ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. นภสั แสงอาทิตย์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อคัรเดช วฒันลักษณ์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. พพิฒัน์พงษ์ นพรัตน์ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สุธ ี คณะแนม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ชาญวทิย์ เทพอยู่ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อนิรุทธิ์ ใจอาจ บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ธนากร ดรหงษา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. นวพรรษ ดีวงษา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. วรีพล บุญหา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. อจัฉริยะ พรยา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. นิพทัธ์ ทองเรือง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. อนุชิต แสนโสม บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. ภมูิพยคัฆ์ ชัยสีดา บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
นสต. สรรเพชญ ส าลีวอ่ง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7
พ.ต.ท. สานนท์ ณ นคร บก.กฝ.บช.ตชด. กก.8
พ.ต.ท. ยทุธนันต์ ขนัโสม " "
พ.ต.ท. บุญเลิศ ธานีรัตน์ " "
พ.ต.ต. อาคม โพธิ์ออ่ง " "
ร.ต.อ. สัมฤทธิ์ อฎิฐผล " "
ร.ต.อ. สุนทร ค าเพง็ " "
ร.ต.อ.หญิง โสพศิ รักษาวงศ์ " "
ร.ต.ท. ธรีะ ชุมเปีย " "
ร.ต.ท. เอยีง โกติยะ " "
ร.ต.ท. ประทีบ เดชภกัดี " "
ร.ต.ท.หญิง สุกลัยา วรรณสถติย์ " "
ร.ต.ท.หญิง ดวงฤดี ศรีสมโภชน์ " "
ร.ต.ท. สินชัย เดชะ " "
ร.ต.ท. สังขท์อง แดนราศรี " "
ร.ต.ท. สมนึก อนุศิลป์ " "
ร.ต.ท. สายณัห์ มณีโชติ " "
ร.ต.ท. สาคร เทพทอง " "
ร.ต.ท. ทะแกล้ว บัวหนุน " "
ร.ต.ท. ศุภไชย สัตยาไชย " "
ร.ต.ท.หญิง ดวงเดือน ขนุทอง " "
ร.ต.ท. เกริกพนัธ์ ทองกนั " "
ร.ต.ท. วชิัย ทองมาก " "
ร.ต.ท. สุขมุ นาคบ ารุง " "
ร.ต.ท. ชนะ จา่ยเกดิ " "
ร.ต.ท. เชวง ศรีทอง " "
ร.ต.อ. สรณรงค์ อนิทิศ " "
ร.ต.ท. มงคล ภารา " "
ร.ต.ท.หญิง บุญนิภา กล่ินพงศ์ " "
ร.ต.ท.หญิง อบุล เพชรสิทธิ์ " "
ร.ต.ต. วชิัย บุญล้ า " "
ร.ต.ต. วมิล เกตุแกว้ " "
ร.ต.ต. วริิทธิ์พล ทิบอรรถ " "
ด.ต. สมพร คงฤทธิ์ " "
ด.ต. กฤษณ์ศณัฐ เพชรกาญจนวฒัน์ " "
ด.ต.หญิง อทุัยรัตน์ สุโขประสพชัย " "
ด.ต. ถาวร เทพรักษ์ " "
ด.ต. สมบูรณ์ ออ่นภกัดี " "



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สรวศิ ทองช่วย " "
ด.ต. สมนึก อาษาช านาญ " "
ด.ต. สมศักด์ิ จติต์อกัษร " "
ด.ต. บุญเสริญ ทองค าหยู " "
ด.ต. อ าพล ศรีสุธรรม " "
ด.ต. วเิชียร จนัทรัตน์ " "
ด.ต. ชูศักด์ิ บัวจนัทร์ " "
ด.ต. ประพนัธ์ อนงค์ " "
ด.ต. สมยศ บุญมี " "
ด.ต. สมบูรณ์ อาทะ " "
ด.ต. พรรษา นาคคล่ี " "
ด.ต. มนูญ เพช็รรัตน์ " "
จ.ส.ต. วสันต์ สุขขาว " "
จ.ส.ต. เดชา คีรีเดช " "
จ.ส.ต. วนัเลิศ โฉมยงค์ " "
ส.ต.ต. ธนกฤต บัวขาว " "
ส.ต.ต. พฒันศักด์ิ ทองด้วง " "
ส.ต.ต. อทุัย จนัทร์ประดิษฐ์ " "
ส.ต.ต. อนุศักด์ิ อนันทชาติ " "
จ.ส.ต. โสภณ วงัจ านงค์ " "
ด.ต. จตุรงค์ ม่วงหตี " "
ร.ต.ต. นิรัตน์ คงเสน " "
ร.ต.ท. สมพร จนัทร์ออ่น " "
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เพชรส ารวล " "
ด.ต. วชิิต ทองขวญั " "
พ.ต.ท. โกเศรธฐ์ สาอุ " "
ร.ต.อ. ปรัตถกร ราชบุรี " "
ร.ต.ท. สุทธโิชค เพช็รทองมา " "
ร.ต.ท.หญิง ศิรดา ริยาพนัธ์ " "
ร.ต.ต. จรวย ศรีชัย " "
ร.ต.ต. เชิดศักด์ิ ชุมจนัทร์ " "
จ.ส.ต. สุริยา รัตนปรีชา " "
ร.ต.อ. ณรงค์ ไชยสุวรรณ์ " "
นสต. เจนณรงค์ จุ้ยแจม่ใส " "
นสต. พนม เอมโอษฐ์ " "
นสต. ปรัชญา หมืน่สาย " "
นสต. พงษ์พฒัน์ อายยุนื " "
นสต. เอกชัย บุญโชติ " "
นสต. สิทธชิัย บุตรสมศรี " "
นสต. นพพล พรหมยศ " "



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. จฬุา เซ่ียงหวอง " "
นสต. พสิิษฐ์ รัตนศรี " "
นสต. พษิณุ ประเสริฐสังข์ " "
นสต. นิวติั ทะปาละ " "
นสต. นัฐวฒิุ จงสงวนศิล " "
นสต. อธพิล ค าคุณา " "
นสต. จกัรพนัธ์ ตาแกว้ " "
นสต. สืบสันต์ รสจนัทร์ " "
นสต. อนุวฒัน์ ฉลาดล้ า " "
นสต. เทวฤทธิ์ ต๊ิบบุญศรี " "
นสต. ธนภทัร รอเกตุ " "
นสต. ประพาส ราชประโคน " "
นสต. ปรมินทร์ บุญเนตร " "
นสต. อนุชา ชัยชิต " "
นสต. ปิยะพนธ์ ดวงพฒัน์ " "
นสต. โรจน์พรัิตน์ ดีพษิ " "
นสต. อนันตชัย กล่ินพมิาย " "
นสต. อดิศักด์ิ มูลมี " "
นสต. สิทธกิร บุรีเทพ " "
นสต. วรีชัย ใจประเสริฐ " "
นสต. สุชาติ เอี้ยงเถื่อน " "
นสต. อดิศักด์ิ จติตาวงศ์ " "
นสต. ศราวนิ อนิต๊ะแสน " "
นสต. นพดล จนัณะค า " "
นสต. ปรีชา เล่ือมใส " "
นสต. รัชชานนท์ กนัทะเสน " "
นสต. คาวี ภยูอดพลอย " "
นสต. วจิติรกร คะวะนา " "
นสต. อภศัิกด์ิ พะคะนวน " "
นสต. จ าเริญ อนิทเสน " "
นสต. อภสิิทธิ์ นุภาพงษ์ " "
นสต. ฟา้ลิขติ พนูประสิทธิ์ " "
นสต. กฤตพชิญ์ สาเมฆ " "
นสต. ภทัรพล โตรส " "
นสต. เทวราช ศากยโรจน์ " "
นสต. โยธนิ ชูพรมวงค์ " "
นสต. สมจติ จติิ " "
นสต. สราวธุ วดันครใหญ่ " "
นสต. วรีวฒัน์ สิทธชิัย " "
นสต. ศักด์ินันท์ ออ่นหมวกดี " "



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. ชัยวฒัน์ วสุรัตน์ชัยการ " "
นสต. ณัฐพล หาหอม " "
นสต. วรภทัร อนิทะนัก " "
นสต. วราพงศ์ บิลมาศ " "
นสต. ธรีวฒิุ รอดบุตร " "
นสต. พชิิตพล ศิริเวช " "
นสต. ศิวะ นันทจนัทร์ " "
นสต. ธนัยวทิย์ หมาดโส๊ะ " "
นสต. ศราวธุ ชื่นสุขเลิศทวกีลุ " "
นสต. ธนันชัย สมนึกตน " "
นสต. ลิขติ การินทา " "
นสต. ธนัวา ชัยสิทธิ์ " "
นสต. ชลทิตย์ ค าหอม " "
นสต. สิทธา ปุน่เอี่ยม " "
นสต. วรีพล แกว้กา๋ " "
นสต. ชาญณรงค์ ทองเพช็ร " "
นสต. ศุภโชค เรือนแกว้ " "
นสต. อณาจกัร ศิริธรรม " "
นสต. อคัรพล คลังคง " "
นสต. รัฐเขต กนัแกว้ " "
นสต. ปองพล ศรีวริิยะ " "
นสต. ศุภสิริ ฝักฝ่าย " "
นสต. เรวตั ไชยมูล " "
นสต. ฐากลู เต๋จะ๊ค าวนั " "
นสต. สายณัห์ ธรรมจกัร์ " "
นสต. เอกลักษณ์ พนัค าหล้า " "
นสต. วชิรปราการ อนิวรกจิ " "
นสต. ณัฐเดช ถงุจนัทร์ " "
นสต. พงษ์พฒัน์ สายเทียน " "
นสต. ธรีะนิตย์ นุน่เอยีด " "
นสต. อนุสรณ์ ปิน่เกตุ " "
นสต. ภาคภมูิ สอนพนัละ " "
นสต. อนุพงศ์ ลันดา " "
นสต. เนติพงศ์ โสวรรณะ " "
นสต. บดินทร์ โคตรสุข " "
นสต. ฉตัรชัย แสงรูจยี์ " "
นสต. กฤตพรต สุทธนิุน่ " "
นสต. เมธาวี สุขสกลุ " "
นสต. ปิยวฒัน์ ช่างปัด " "
นสต. พเิชษฐ ช านาญจนัทร์ " "
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นสต. ศุภกร บ ารุงเอื้อ " "
นสต. อานนท์ จนัตะคุณ " "
นสต. ชุติพนธ์ รักซ้อน " "
นสต. ธนดล ทรดี " "
นสต. ปัญญวชัร ดอนราชรี " "
นสต. สุทธนิัย อยู่คง " "
นสต. กติติพงษ์ วงค์ศรี " "
นสต. รณกจิ ไฝจนัทึก " "
นสต. ศุภกฤติ เกดิลาภ " "
นสต. ชนม์พทิักษ์ มูลต้น " "
นสต. วฒิุชัย มัน่คง " "
นสต. เจษฏา ทิศาวงศ์ " "
นสต. อภนิันท์ มหาเสนา " "
พ.ต.อ. สถาพร แกว้สนิท บก.กฝ.บช.ตชด. กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. อ านวย ชูสงค์ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ต. นพพนัธ์ สุขศรีเจริญวงศ์ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ด ารง พนัมะกรูดทอง " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. จ าเป็น ไกรเทพ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. นิราช ตะเพาพงษ์ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง ลัดดา อนุชาญ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ทวปี สุวรรณมณี " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ต. วเิชียร ขาวสังข์ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. บุญชู รุ่งเรืองมา " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อรุณ วฒันพนัธ์ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ปกรณ์ ตนยะแหละ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. นิติพฒัน์ จนัทร์สุนทร " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง กอบกลุ ทองงาม " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. นนชัย ศรีแสง " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ขรรค์ชัย รัตนพนัธ์ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. เอกภพ หอมหวาน " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. เอกพงศ์ แวเด็ง " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ.หญิง วนัดี พนัมะกรูดทอง " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. วรชาติ แท่นเอยีด " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ธนากร แกว้เคารพ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ถาวร ชูปาน " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. สุขสวสัด์ิ อนิทะโชติ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. พชิัยยทุธ บุญเพชร " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง สมใจ มณีรัตน์ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง ชญาภา ช่วยชะนะ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. อดุมศักด์ิ ถาวร " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
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ร.ต.ท.หญิง ยภุาพร ศิริมุสิกะ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. เลิศ แดงแกว้ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. เจริญ พวงสอน " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ชีพ กลีุชุม " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. อภสิิทธิ์ ต้ังวงค์ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. สมพศิ วงศ์ช่วย " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. เทวนิ ทองสุขใส " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. มงกฎุ พร้อมสันเทียะ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สุชีพ เถาวช์ู " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ประสิทธิ์ แกว้เอยีด " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. มะรอยี สาแม " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. อ านาจ บุญนากร " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ประดุง ศรีจนัทร์สา " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. สุริยนัต์ พนัธพ์วง " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อ านวย แหน่งเพช็ร " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. สุภฤกด์ิ ประพรหม " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. สมปรอบ โผผิน " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. สนิท แกว้จนัทร์ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง พรนภสั จนัทระ ณ ล าปาง " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. อมัพร สัตยซ่ื์อ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ยศศักด์ิ อนันต์กสิกลุ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. มานะ สุภาพเจริญกลุ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. เฉลิม ศรีประสม " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. สุนันท์ ไชยศรี " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. มงคล วสิมิตนันท์ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อ านวย เพชรสมศรี " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อรุณ ศตรุฆทาวธุ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. จราวฒุน์ ด าชุม " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. จรัล แกว้มอญ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. พสิิทธิ์ สัมพชันี " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. ชาญณรงค์ อ านวยสิทธิ์ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สุภชัจจ์ ศรีเทพ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ประพนัธ์ บัณฑิโต " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ชนะชาติ ปานแกว้ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สมพล แทนโป " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท พลัลภ นางา " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท กมล บุญนา " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. นิสสัย สุราทะโก " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. โกมาศ สมโลก " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. วโิรจน์ ชีวกลุ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
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ร.ต.ท. จกัรี พรหมมณี " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. สะอาด เกสโร " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. สมชาย คงหนู " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. วรีะศักด์ิ สังขศิ์ริ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง วาสิตา ธรรมโชเต " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ศรีรักษ์ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ภริมย์ แกว้มี " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ก าธร ต่วนมิหนา " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ธนโชติ จติร์หลัง " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ทะนง ละค าภา " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สืบศักด์ิ หนุแดง " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ปรีชา วรรณมณี " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. เหมิ ทองสุข " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ส าเริง สุขสีเสน " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ลือชา ซุ้นหัว้ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. อบ คล้ายสถติย์ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. ภานุมาตร ทองผสม " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต. สุทธเิอก กอ่เกยีรติยากลุ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. พทิยา แกว้ค า " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. ณรงค์ นวลแกว้ " กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.อ. ยทุธนา กจิพว่งสุวรรณ กก.ศฝส.บก.กฝ.
พ.ต.ท. ส าราญ มาโชค กก.ศฝส.บก.กฝ.
พ.ต.ต. สุรเชต ดีเจริญดี กก.ศฝส.บก.กฝ.
ร.ต.ท. กวนิพฒัน์ ธรีประเสริฐกลุ กก.ศฝส.บก.กฝ.
ร.ตท. อร่าม ตันทวงศ์ กก.ศฝส.บก.กฝ.
ร.ตท. ณัฏฐกญัจน์ มุง่มิตร กก.ศฝส.บก.กฝ.
ร.ตท.หญิง สุพตัรา ชีพนุรัตน์ กก.ศฝส.บก.กฝ.
ร.ตท.หญิง ภทัรพรรณ พรายแกว้ กก.ศฝส.บก.กฝ.
ด.ต. กนก กมิฮวยไล้ กก.ศฝส.บก.กฝ.
ส.ต.อ. อลงกด อนิทร์รอด กก.ศฝส.บก.กฝ.
ส.ต.อ.หญิง ยพุนิ ฉมิแป้น กก.ศฝส.บก.กฝ.
พล.ต.ต. ปรีชา บุญสุข บก.สอ.บช.ตชด. ผบก.สอ.บช.ตชด.
พ.ต.อ. ณพล บุญประสิทธิ์ บก.สอ.บช.ตชด. รอง ผบก.สอ.บช.ตชด.
พ.ต.อ. อรินทร เดชาธรอมร บก.สอ.บช.ตชด. รอง ผบก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. จติพงศ์ ภูบ่ัวเผ่ือน บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท.หญิง ประยรูศรี สวา่งยิ่ง บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. สุมิตร เผ่าหอม บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. สมควร ศรีรุ่ง บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต.หญิง กรรณิกา ทันชื่น บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. วชัรพล พรโคกสูง บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
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ส.ต.ต. ศราวธุ สุขสม บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง เกวลี สุขประเสริฐ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง สวรส ศรีรัตน์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง เกศินี ทองพนู บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง ญาดา สรรพสมบัติ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง ชรัญดา หน่อแกว้ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง ฑิตฐิตา ปูนมาก บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.อ. ชัยน้อย ศรีส าอางค์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท.หญิง เนตรทราย ขนุณรงค์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. อมัพร อนิพรม บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. สุรพรรณ องัสุโชติ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. ชาลี พจนียน์นท์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. นภดล สถานสุข บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. เดโช อาคะมา บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง พชิญา วชิัยเนตร บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง บุษราคัม เกยีรติจรุงพนัธ์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท.หญิง จรัมพร บุญทากลาง บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. รัตนศักด์ิ พรหมเมตตา บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 พ.ต.ท. ศุภพล อารีย์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.อ. ประภาษ รัตกี บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.อ. ธรีพจน์ พรหมแกว้ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. ธงชัย จ าปาหอม บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. วชัรินทร์ สงยาง บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. สวสัด์ิ โพธิ์ประสาท บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. วเิชียร ไทยสงวน บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. ชัยนันท์ รัตนโมรา บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. ชน หน่อทอง บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. สุรชัย ณ ชาตรี บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. บรรจง โทบุตร บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. บุญสงค์ บัวภา บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. จริญ หนูนารถ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. ประเทือง ใจต๊ะเสน บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. สุพจน์ สุขะหา บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. พงษ์พนัธ์ แกว้มณี บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต.หญิง นิภา ชูจนิดา บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. โกวทิย์ สงวนสุทธิ์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต.หญิง เครือวลัย์ ปราบณรงค์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. ฉายศักด์ิ ดุลคนิจ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ศูนยค์รง บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. บุญเตือน พราหมณ์น้อย บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
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 ด.ต. ประสงค์ ศรีเพชร บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. พะเยาว์ อ าพรรณกาญจน์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. พนิิจ บุญชัย บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. ไมตรี ฐานวเิศษ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. วทิยา งามโสภาพ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. สถติย์ ปรียงค์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. สรรชา พรัดรักษา บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. สาทิตย์ อนิโต บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. สุนันท์ ปลอดโปร่ง บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. สุรพล สงคะรินทร์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. อนุวตัร จนัทร์พลับ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. สุวฒัน์ รัตนสถานานนท์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
 ด.ต. ไกรสิงห์ ทิพยว์งค์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. นิกร เพิม่พนู บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. วทิยา ศรีมาลา บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ดวงกมล คุณศักด์ิ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สุรพงษ์ วนันู บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ไพโรจน์ สุขมี บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. เทอดศักด์ิ พลูสวสัด์ิ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. เสฎฐวฒิุ บัวป้อม บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. อมัรินทร์ หนูโงน บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. สมอาจ ช านิพนัธุ์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ต่อพงษ์ หงษ์งาม บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง ชุติมา แกว้เจริญ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง ดวงนภา เอกทัศน์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง สุนิสา เทพอนิทร์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง พนิดา ชุมพรม บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง จฬุารัตน์ บุญดี บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.อ.หญิง บุณิกา เสียงกล่อม บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท.หญิง พรประภา หลักเมือง บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท.  สุพจน์ ประทุมวนั บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ชลอ รสชุ่ม บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ.หญิง ปาริชาติ วงศ์แสน บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. จกัริน โรจนบุรานนท์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง อภญิญา ตามูล บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง ธญัญารัตน์ บุตรดา บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง กรกช เทภกินั บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง พชัราภรณ์ อาจปักษา บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง กณัฑ์พร รากค า บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง พลอยปภสั พงษ์กลาง บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
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พ.ต.ต. สุทิน ขาวเรือง บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท.หญิง อโณทัย พรมลาย บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ จนัทราศรี บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. กฤษฎา ทองมาก บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ชวฤทธิ์ กอืเยน็ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สุวทิย์ กิ่งแกว้ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สิทธชิัย ยิ้มรอด บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. เจต ท้องพมิาย บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สมภพ คุ้มสอาด บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต.หญิง กฤตยา เจอืหอม บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง สุภาณี เสือสกลุ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง ทิพยกานต์ รูปค า บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. พรีพงศ์ เลิศธรรมากลุ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. สวง เนตรสุข บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง วชิราภรณ์ สมคะเนณย์ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.อ.หญิง อไุร วงษ์ลา บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท.หญิง อสิราภรณ์ จ าปีศรี บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. ณรงค์ ใจมัน่ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต.หญิง อาภสัรา หวงัมีสุข บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต.หญิง อบุลรัตน์ เตรียมวฒันา บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. วายภุกัด์ิ เตนากลุ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ.หญิง มัทณีย์ เรืองพทุธ บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง อนัญญา จณิะไชย บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง พศิสุภา หงส์จมุพล บก.สอ.บช.ตชด. ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด
พ.ต.อ. สมชาย ศรีศรยทุธ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
พ.ต.ท. วศิาลพงศ์ สร้อยกลุบดี บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
พ.ต.ท. เดชฤทธิ์ สะถติรโชติ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
พ.ต.ต. สุ่น อน้พนัธุ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
พ.ต.ต. ธนเดช หลาบมาลา บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
พ.ต.ต. อ านวย ตะเภาทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.อ. พฑุฒินันท์ สุวรรณ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.อ. สุวทิย์ มณีวงษ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. นาวี พทิักษ์สมุทร บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. วฒิุนันท์ อสิริยวงศ์ปรีดี บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. เสถยีร พพิธิกลุ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. จรณ์ แกว้ค าแสน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. พนมวสัส์ สงวนศักด์ิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. นฤพนัธุ์ ประทินรัมย์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. นิติพรชัย สายบุญ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. อริษฎ์ จติประเสริฐ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
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ร.ต.ท. บุญชาญ ริยะบุตร บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. ช านาญ สุโขประสพชัย บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. ชรินทร์ ภจูติรทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. วโิรจน์ ธรรมสารแกว้กจิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. อทิธพิล อองสิน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ชมภพูนัธ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. สมพงษ์ หสัชู บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. ณรงค์ อว่มแดง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. ประเสริฐ จไิธสง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. วเิชียร จปุะมะตัง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. ชัยประคอง อทุัยรัตน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. พภิพ ญาติโพธิ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. จอม ณ แพทยงค์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. ไชยญา โพนทัน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. มนู ต้ังอยู่ดี บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. ภาสกร นิคร บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. สมพงษ์ ชาวดร บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ศุภรชัย ทิพยานนท์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. พชิัย คงทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. วลัลภ มีใหม่ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ไพฑูรย์ รอบคอบ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. เฉลิมชัย วมิูลอาจ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. เอกพล อนิทรคง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สุพล ยอดสุวรรณ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สุวทิย์ ชมภู บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. จริภทัร สังขพ์ราหมณ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. เจนร์ แพรเขยีว บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. เสรี แสงวเิชียร บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. พทิักษ์ มาลัย บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ขาน ชัยทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. วทิยา แจง้ประจกัษ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ทวี ชูชื่น บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ฉลอง สวา่งยิ่ง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. จรูญ พมินาคุณ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ศักดา นาคนุช บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สุชาติ สินบัว บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ประสงค์ น้อยแสง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ธานี บุญสุข บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. รสชง บัวขาว บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สถาพร ศรีมณฑา บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
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ด.ต. รักแท้ บัวงาม บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สุชาติ ปานเนียม บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. เจริญ สนจนี บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. วฒิุพงษ์ โพธลิะเดา บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. เสน่ห์ ทะเลน้อย บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. อมรเทพ รุ่งมณี บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. เทพสุรินทร์ สายสุด บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ช านาญ รอดสวสัด์ิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ทองอนิทร์ ศรีบริบูรณ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. วฒิุชัย แดงช่วง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. เชิด ปราบณรงค์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สามารถ วรางกรู บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ววิฒัน์ ไวออ่น บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. พทิักษ์ จนัทร์หวาน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. จติุพงษ์ ชายฮวด บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สยาม ศรีกวนชา บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ด ารงค์ศักด์ิ แสงเกตุ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. มานพ ผ่องศิริ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. วรรณรัตน์ สงชัย บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สุวรรณ์ เกตุแกว้ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สุชาติ เดชบุญ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สมพร นาสินพร้อม บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. จตุพล โกนกระโทก บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ชัชวาลย์ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. คธา ร่ืนบันเทิง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. นันทชัย ค ารัตน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. มานัส สวนมะนัด บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. วฒิุพงษ์ พายวงษ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. ณรงค์ ฤทธิ์จรูญ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. ชัยยนั สายบุญยง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. เทวฤทธิ์ รอดภยั บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. รังสรรค์ เหลาวงค์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. ช่วงชัย ศรีนพเกล้า บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. อดิศรศักด์ิ ชวนะลักขโณ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. ถนอมพงษ์ ลัทธธิรรม บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. รังสรรค์ แปรงกลาง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. อภนิันต์ แตงบุญอยู่ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. บัณฑิต ละอองทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. ส ารวย นามสม บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. ธนาวฒิุ ล าใย บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
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จ.ส.ต. สุพรรณ นานกลาง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. อทิธพิล ปิยานุรักษ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. จกัรพงษ์ เริงฤทธิ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. เรืองฤทธิ์ บับภาเอก บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. สุพนัธ์ กตุดทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. สุทิน แกว้พวง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. สุริยนัต์ บุตรจนัทร์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. วรีะชัย วรรณทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. จกัรกฤษ ไกแ่กว้ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. กษิต ภริมยไ์กรภกัด์ิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. มนูญ นันทะปัด บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. วรีะชัย เกตุมาลา บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. วรีพงษ์ ชาติงาม บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. ศุภวฒัน์ พงษ์สุวรรณ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. วรีพงษ์ ทรายงาม บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. เปร่ียมศักด์ิ รวมสุข บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. อาทิตย์ แกว้วรรณรัตน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. ปัญญา แนวเถื่อน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. เจนณรงค์ อนิสองใจ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. สุริยนัต์ เนียมเกดิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. อาณัติ ชื่นจติ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. อภชิาติ สุวรรณ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. นันทกร ฟองค า บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ศิวดล โต๊ะประดู่ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. อนุชิต แสนเยน็ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. อติชาต รักทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ปณัฐกรณ์ ปานะเสน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ชัยพร ชาวดอน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ชนาธปิ ดรุณเดช บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. จริวฒัน์ ช่างไม้ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. กฤษดา แท่นศิลา บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ธงชัย ศรีสวสัด์ิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. พรรษา เกตุแกว้ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. สุรยทุธ ไชยโอชะ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ รูปโอ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. จรีวฒัน์ ศรีสุข บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. วฒันา สีสุข บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ศรัญยู เอี่ยมละมัย บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. อภชิาต สุวรรณ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. เสริมศักด์ิ ชินะโคตร บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
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ส.ต.ต. ปัญญา โรมรัมย์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ประสิทธิ์พร ชูศรีเมฆ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. กฤษณะ ศรีอ าไพววิฒัน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. เชาวลิต ภงูามนิล บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. รัชนัย พนะราบ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ภทัรพล สุรศิลป์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ธนวนัต์ หตัถกจิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. จริาวธุ พระคลังทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. สดายุ ผดุงโชค บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ธรีวฒิุ ปิดตาทะสังข์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. อศิวะ บรรจมาตย์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. เฉลิมพล พรหมพฒัน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ทวชิัย นุชเกษม บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ธรียทุธ วงษ์ปัญญา บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. พลัลภ ประเสริฐโชค บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง รัตติกาล ดีชู บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง จฑุารัตน์ ค าเกล้ียง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง พมิพช์นก พลแสน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง ฐณัชญ์พร ค าแหง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง เกศวณีย์ พรหมศิลา บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง จฑุามาศ กสุทัสวรรโณ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง วรรณภา ภกูาสอน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง ศิริกานดา ประสานแกว้ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง เบญจพร สุขสวสัด์ิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง อารีนา บินสมิน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง พชัรินทร์ บุญคงเสน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง วลิาสินีย์ สีดามาตย์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง พาฝัน จ าปางาม บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต.หญิง คัทลียา ชูช่อ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
 พ.ต.ต. เอกภพ กมลสัจจะ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. นิติพรชัย สายบุญ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. พนมวสัส์ สงวนศักด์ิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ประดับศรี บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. นฤพนัธุ์ ประทินรัมย์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. ทวี ทองออ่น บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. สมคิด คงบัน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ท. ไพบูรณ์ ผิดพนัธ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. ชรินทร์ ภจูติรทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. วเิชียร จปุะมะตัง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. อ านาจ เหม็งทะเหล็ก บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
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ร.ต.ต. สมควร ศรีรุ่ง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. ทวี ใจปราณี บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. ชัยประคอง อทุทัยรัตน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. วโิรจน์ ธรรมสารแกว้นิจ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. ประเสริฐ จไิธสง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. คณิศร วลัลภานุรัตน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ร.ต.ต. ธรีพงษ์ ดีโสภามาตร บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. อมรเทพ รุ่งมณี บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. เทพสุรินทร์ สายสุด บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ช านาญ รอดสวสัด์ิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ทองอนิทร์ ศรีบริบูรณ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. วฒิุชัย แดงช่วง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. รัฐพงษ์ ทองรัก บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. เชิด ปราบณรงค์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ณรงค์ชัย ภธูนานนท์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ววิฒัน์ ไวออ่น บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. อนุวตัร จนัทร์พลับ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สามารถ วรางกรู บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ประยนู ทองนวล บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ศุภชัย นามเสนาะ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. พทิักษ์ จนัทร์หวาน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. จติุพงษ์ ชายฮวด บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. พนมพฒัน์ สุดเฉลียว บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สยาม ศรีกวนชา บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ด ารงศักด์ิ แสงเกตุ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. มานพ ผ่องศิริ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. วรรณรัตน์ สงชัย บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สุวรรณ์ เกตุแกว้ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สมพร นาสินพร้อม บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ชานนท์ จดันอก บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. สุชาติ เดชบุญ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. เอกพล อนิทรคง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ด.ต. ปรีชา ประทาเส บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. จตุพล โกนกระโทก บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. ศุภโชค ชมเชย บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. ชนัญ ดุงศรีแกว้ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. อดิศรศักด์ิ ชวนะลักขโณ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. รังสรรค์ เหลาวงศ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. ช่วงชัย ศรีนพเกล้า บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. ถนอมพงษ์ ลัทธธิรรม บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
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จ.ส.ต. วฒิุพงษ์ พายวงษ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. ณรงค์ ฤทธิ์จรูญ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. ชัยยนั สายบุญยง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. ศักด์ิสิทธิ์ โยธาจนัทร์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
จ.ส.ต. สนิตย์ ประชาโชติ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. มนูญ นันทะปัด บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. เรืองฤทธิ์ บับภาเอก บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. สุพนัธ์ กตุดทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. อนุชา โคราช บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. อโนเชาว์ โม่มาลา บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. กฤษฎา พพิธิกลุ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. วรีะชัย เกตุมาลา บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. อนุศักด์ิ เมืองค าสิงห์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. สราวธุ อื้นนวน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. สุประวติั โสภาที บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. สุทิน แกว้พวง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. ศราวธุ พรมดวง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. เอกวทิย์ จงึประวติั บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. บัณฑิต ค าหาญพล บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. วรีะชัย วรรณทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. วรัิตน์ อทุัยดา บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. วรีพงษ์ ชาติงาม บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. ฐิติพงษ์ เพช็รใจศักด์ิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. วศิรุต เกตุชู บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. เจนณรงค์ อนิสองใจ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. ศักด์ิสิทธิ์ สีหาโคตร บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. ศุภวฒัน์ พงษ์สุวรรณ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. มนตรี สายวรรณ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. ปัญญา แนวเถื่อน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. ธรีวฒัน์ ประทุมไชย บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. เชาวลิต ภงูามนิล บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.อ. กฤษณะ ศรีอ าไพววิฒัน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ท. อนุเดช บุญภกัดี บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ท. พร้อมยทุธ สุขรักษา บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. อนุชิต แสนเยน็ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. อติชาต รักทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ปณัฐกรณ์ ปานะเสน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ชัยพร ชาวดอน บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ชนาธปิ ดรุณเดช บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. อดิศร ไทยออ่น บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
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ส.ต.ต. จริวฒัน์ ช่างไม้ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. กฤษดา แท่นศิลา บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ธงชัย ศรีสวสัด์ิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. พรรษา เกตุแกว้ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. สุรยทุธ ไชยโอชะ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ รูปโอ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. จรีวฒัน์ ศรีสุข บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. วฒันา สีสุข บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ศรัญยู เอี่ยมละมัย บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. เสริมศักด์ิ ชินะโคตร บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. อภชิาต สุวรรณ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ประสิทธิ์พร ชูศรีเมฆ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. รัชชัย พนะราบ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ภทัรพล สุรศิลป์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. ธนวนัต์ หตัถกจิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
ส.ต.ต. จริาวธุ พระคลังทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด
พ.ต.อ. ไกรวรรณ ประชุมพนัธ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. พลวฒัน์ พลอยพมิล บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
พ.ต.ต. จรูญ อรภกัดี บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. ปถมชัย ผกาแกว้ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อสิระศักด์ิ เสพสวสัด์ิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ณรงค์ นิจสินธุ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. เสถยีร ก าจรกติติคุณ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สมพงษ์ จนัทร์มัน่ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. สนธิ แกว้อ าไพร บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ตรีภพ ฉออ้นศรี บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ประยงค์ พลูเปีย่ม บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ยทุธนา เทพสุภา บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. วนัชัย เอื้อถาวรพพิฒัน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อนันต์ เจริญสุข บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ทองใบ ปราบพรม บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. เชิงชาย ภมูิศาสตร์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. บรรเทิง เถื่อนพาชิน บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. เจริญ อปุวรรณะ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. อดุลรักษ์ เพยีงจนัทร์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ธรีะพนัธ์ ศรีบุญมี บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ประทีป เขม็เพช็ร บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. บุญส่ง อนิทร์กรุงเกา่ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. บ ารุง โพธิ์ศรีทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. วศิน พนูชัย บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
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ร.ต.ท. คณิศร วลัลภานุรัตน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ณัฏฐ์ดนัย มณีโชติฉตัรฤดี บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ธรายทุธ สนโสม บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. วจิติร พลูแสง บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ขวญัจติต์ จนัทร บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. นิติ เสนวงษ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ธรีะพงษ์ ศีลจนัทร์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. รังสรรค์ กล้าดี บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ไกรเพชร วรรณภงูา บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. สายชล สุคนธา บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. พรีะ สวนสายหยดุ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. เริงณรงค์ พุม่ฉายา บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ประทีป ไชยชมภู บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. วชิาญ ส าเนียงหวาน บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ฉตัรชนก เดชาปรัชญากลุ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. เทพพทิักษ์ โพธิ์สาพมิพ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. สยามชัย อตุค า บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. เมืองแมน อู่สิน บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง ชิณาภา พลอยพลาย บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ไกรลาส เตียงเกตุ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ภานุวฒัน์ ฮงสูน บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ยทุธนา มูลนาวา บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. รักพงษ์ อารีรัตน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ชายชาญ จนัทร์เพช็ร บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. พรีะศิลป์ ชมสา บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. พชิญุตม์ ขนัลุน บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สราวธุ อื้นนวน บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. พงษ์เทพ เทพวงษ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ธรีวฒัน์ ประทุมไชย บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ประดิษฐ์ เปรมปรีด์ิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ราชภมูิ วชิระโภชน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. กฤษดา พพิธิกลุ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. อนุศักด์ิ เมืองค าสิงห์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ตระกลู วดัวไิล บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สุวทิ คงวจิติร บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. พร้อมยทุธ สุขรักษา บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ประภาส สมวงษ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. เจษฎาพร หลุยจนัทึก บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. อนุเดช บุญภกัดี บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. เฉลิม สุขบัว บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
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ส.ต.อ. อภชิาติ ศรีวชิัย บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. พเิชษฐ์ ซ่ือดี บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ ขวญัเมือง บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สุนทร สิงหค์ า บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สุรชัย แสนทวสุีข บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. วรฉตัร ลีธรีะ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ภทัรพงศ์ กลีบจนัทร์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. วนันัส อรชร บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. วฒิุชัย เพช็รเจยีระนัย บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. กลยทุธ์ สุประพนธ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ภานุพงศ์ เกง่ตรง บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. เศวตศักด์ิ นราศรี บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. อภนิันท์ ทิพยป์ระเสริฐ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง ศุภาพชิญ์ แสนเงิน บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง กนกวรรณ สายแสง บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง จฑุามาศ บัวจะโป๊ะ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง จรีาพรรณ จงัพล บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง ณัฐิดา บังคมเนตร บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง นันทิญา สวยล าไย บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง รัตนากร จ าเนียรพล บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง สายสุนีย์ โสภา บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง ศิวกานต์ จนัทร์มีศรี บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง ปวณีา ตอโนนสูง บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง นุชรี นิช านาญ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง ณัฐสุดา เพชรนิล บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง ค าสอน พยงุวงษ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง กนกอร พลูพทุธา บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง สุภาวดี พริบไหว บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง ชนัญชิดา ทีทา บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง เจนจริา คงทน บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง วรางคณา เพชรเรือนทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง รสรินทร์ สีคต บก.สอ.บช.ตชด. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. เจษฎา ชุมพล  บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
พ.ต.ต. อาทิตย์ วงษ์จนันา บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. คุณชิด คัฒมาตย์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. ชลธาร บุญพร้อม บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. นิรุท อนิธศิร บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ปาน ลิขติกาญจน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ธรีภทัร หนูแกว้ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ส าราญ น้อมนอบ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
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ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ลาพงิค์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อนุกลู ไชยปัญญา บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. การุณย์ เดชส าเภา บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท.หญิง ดารุณี พนิิจ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. กนัติพจน์ ชารี บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. เสกสรรค์ พทุธรักษา บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. บุญสม จนัทร์หอม บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. วศุิทธิ์ เกดิเรือง บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. โกสิทธิ์ กวมทรัพย์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ประสาร สุมาหา บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ค้างเคียง แร่ทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. เชน บุญเสถยีร บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ส าราญ หนูแกว้ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ประเสริฐ โพนสงคราม บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. เรวชัร์ กอ่แกว้ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. อมัพนัธ์ สิงหโ์พนงาม บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ทวธัชัย พมิพส์าร บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. จรงค์ แสงมืด บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. สมบูรณ์ หงษ์ภมูี บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. สมควร อนันเอื้อ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. สุชาติ ทับทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ศักด์ิปรีดา อรุาเลิศ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ดิเรก ตราชื่นต้อง บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. เสถยีร ฐานะ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ไพศาล นามเกยีรติ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. อภศัิกด์ิ สิงหน์ารายณ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. หรัิญ หบีแกว้ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. เจริญ รอดค า บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ชานนท์ จดันอก บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. สมนึก เนตรสุวรรณ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. วชัรชัย ข าพวง บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. กฤษฎา ค าภาพนัธ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. นัฐวฒุ นุม่เออ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. อภวิฒัน์ นพถาวร บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ปรีชา กล่ินจนัทร์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ณภทัร ศรีค า บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. สกฤต เทพค าอา้ย บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง สิริพร สุขเจริญ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง ผานิต อนิทะนะชิตจุ้ย บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง พรรณวดี ศรพรมมาส บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
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ด.ต. สุรวฒิุ สมจติต์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. อคัรินทร์ พมิพะสาลี บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. อนุวฒัน์ วนัเอด็ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ชนะ คล้ายมงคล บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ศุภกฤต ศิริศิลป์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สาธติ โรจน์วฒิุมงคล บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. อภชิาติ ทานะเวช บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ยรุนันท์ ศรีสัตย์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สันตพงค์ พงัแพร่ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. พรีพฒัน์ หสักญัญา บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ญาธปิ เอมศรี บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง สายฝน แยม้ทิพย์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง ยพุเรศ รักเรียน บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง ปิยะนุช แกว้สีสด บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง นิภาพร เรืองพนู บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง เบญจทิพย์ นวลมโน บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง เบญจมาศ จนัทร์ชา บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง นิภาพรรณ ค าส้อม บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง นฤมล ประทีปพชิัย บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง กนกวรรณ ขวญัเมือง บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง จฑุามาศ สวสัดี บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ฑิฆมัพร แหส่ถติย์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. พรพงศ์ เหมือนด า บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ศุภพล ผยองศักด์ิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ธนัญชัย นาค า บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ชัยเวศน์ ไหลหล่ัง บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. พฒัธนันท์ ตามกาล บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง วริสรา เสนาโนฤทธิ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง พชัราพรรณ บุตรพรหม บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง อรพนิ แซ่จวิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. วาสนา ศรีบุญข า บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. สุริยา นาคประนม บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. วนัชัย วนักิ่ง บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. อศิรานุวฒัน์ พมิพา บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. พฒันพงศ์ ไชยศร บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ศิรวทิย์ อนิทร์กรุงเกา่ บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
พ.ต.ท.หญิง ศรนารี ศรพรมมาส บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. อนุชา อดุมเกษตรรัตน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
พ.ต.ต. เชาวลิต บุญเพง็ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. ทินวฒัน์ นวลจนัทร์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
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ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ลาภจติ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. ประจกัษ์ พยหุกฤษ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ชิดชัย นิดดา บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. บุญส่ง อทุธวงศ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อนุวฒัน์ ตาวงค์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อภชิัย ยงยทุธธนกจิ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. จตุพล กล้าหาญ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. เจริญ สระทองใจ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. กมลกติต์ิ ธงชัย บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. เสมา เดชณรงค์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ถวลิ แกมนิล บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อ าพนัธุ์ รักษาราษฎร์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. กมนทรรศน์ ลีดีศรี บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
วา่ที ่ร.ต.ท. สมศักด์ิ เรืองวงษ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ปราโมทย์ ภูจ่ิ๋ว บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. สุรวฒิุ สวา่งจนัทร์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. สมยศ อทุิศ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. วนัชัย ทองทิพย์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ร.ต.ต.หญิง วชัรี เจริญสุข บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง จฑุามาส เชาวนเมธา บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง สุรินยท์อน เถาวช์าลี บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต. อร่าม ภริมยค์ า บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ค.ต. ประยรู หอมพนา บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต. วารุต สันที บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต. ประยทุธ ศุกระศร บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต. ประสาน ศรีทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง ญาดา เหรียญประเสริฐ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต. ธรีะชัย คงบุญ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต. พงษ์ธร รุ่งเรือง บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต. ไวพจน์ แหลมทอง บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต. ซุน ธรรมศร บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต. มนตรี แสงรัตน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต. สุทัศน์ เชื้อนุน่ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต. อนุพงค์ พชัรวรีะรัตน์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต. ไพโรจน์ เกยีรติจารุภคั บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต. โสมนัส โพธิ์ขาว บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง ณิชกมล สุขสมมารถ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง นกแกว้ ลาบุตร์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง ณัฐกานต์ สุขเจริญ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต. เดชา แสนแพง บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
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จ.ส.ต. สุรเยศ ชูมี บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บกสอ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. นพศาสตรา สรรพสมบัติ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. จติติพนัธ์ พนัทองค า บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. หสัดี ชิลนาค บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สมชาย สังฆะมณี บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง จารุวรรณ วฒิุเจริญวงศ์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง เพญ็ณภา สังขส์รุป บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง นฤมล พึง่เดช บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง จติรา ค าผาย บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง อภชิญา นาเจริญ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง ซากยีะ บินมะสาและ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง จฑุาภรณ์ แกว้ก่ า บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง ประภาพร ชัยบุรี บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง อยัยกานต์ กล้าหาญ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. อสิสระพงค์ ซิงรัมย์ บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ศราวธุ บางบุญยนื บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ปิยะพล ศักด์ิแสน บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. นิคม ค าภกัดี บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. วเิศรษฐพงษ์ เตชะศรี บก.สอ.บช.ตชด. กก.4 บกสอ.บช.ตชด.
ด.ต. สมปอง น้อยค าพวง  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. ณัฐพงค์ รัตนพงศ์  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. ธรีวฒิุ สุขศรีสวสัด์ิ  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ธรีะชัย ค าธวิงษ์  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. จกัรวาล ค านันท์  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. กติติ ใจหาญ  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. อาทิตย์ แกว้อนิต๊ะ  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. มณีกาพย์ สีนวนนอก  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สมควร ดาวผ่อง  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ศักดิโชติ พทุธวงค์  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. บรรจบ ใจเพือ่พนัธ์  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. อศัวนิ สุกใส  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ทองแดง ส าโรงแสง  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ณรงศักด์ิ ชัยชนะกสิกรรม  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. นิรันดร์ ทองรอง  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ทิวา นาพนัง  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ ธรีะยทุธ หวงัโสะ  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. โกวทิย์ วงค์สอน  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. กณัตภณ ปัญญาดี  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ศราวธุ ศรีมูล  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ศรายทุธ เจยีมไทยสงค์  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
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ส.ต.อ. นาวนิ ศรีลับศรี  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. น าพล ประพนัธเ์นติกลุ  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. มนตรี แสนหลวง  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ธรีะพงษ์ ช านาญกจิ  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สัญญา เกดิสุข  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. วรายทุธ ช่วยชู  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. วรีะชัย แต้มเติม  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สรายสุ ค าหวล  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. กติติพงษ์ รัตนะ  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ณัฐนันท์ เมฆแสน  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. อาทิตย์ สัมพนัธว์รางกรู  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. กติติศาสตร์ แกว้วนันา  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. สันติชัย ศรีทองเพลิง  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ. ฐาปกรณ์ โพชนกจิ  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.อ.หญิง วนีา คุณอนันต์  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ธนพล น่วมมะโน  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. ณัฐภมูิ จนัทร์ทัด  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต. เอกพงศ์ เจริญสุข  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง ไพรศิริ จนัทเพช็ร  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง ฐาปนี เมฆมูสิก  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ส.ต.ต.หญิง บุญญาณี สุภษิะ  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
ด.ต. ไพโรจน์ ปิน่จอ้ย  บก.สอ.บช.ตชด. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. จ าเริญ กนัทาหงษ์ ศอพ.บช.ตชด.
พ.ต.ท.หญิง นิภาพร วลิาศรี ศอพ.บช.ตชด.
พ.ต.ต. สุพงศ์สิทธิ์ แจง้พนัธ์ ศอพ.บช.ตชด.
ร.ต.ท.หญิง ธญัชนก ทรงด้วงทุม้ ศอพ.บช.ตชด.
ร.ต.ท.หญิง ปุญญาลักษณ์ แท่นนอก ศอพ.บช.ตชด.
ร.ต.ท.หญิง สุนีย์ อนิจนัทร์ ศอพ.บช.ตชด.
ร.ต.ท.หญิง อรวรรณ สุขเจริญ ศอพ.บช.ตชด.
ร.ต.ท.หญิง เอื้อมพร มรรยาทออ่น ศอพ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. วชิาญ ตันเจริญ ศอพ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. อดุม เกาะเกตุ ศอพ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. ไพบูลย์ เหล่าชุมพล ศอพ.บช.ตชด.
ร.ต.ท. จตุพงศ์ ก ามะณี ศอพ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. สามารถ ฉ่ าชะเอม ศอพ.บช.ตชด.
ร.ต.ต.หญิง สุวลี โชคบรรดาลสุข ศอพ.บช.ตชด.
ร.ต.ต.หญิง อบุล สร้อยเพชร ศอพ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. สมนึก จตินิยม ศอพ.บช.ตชด.
ร.ต.ต. ศุภชัย ทับสิงห์ ศอพ.บช.ตชด.
ด.ต. สมเกยีรติ ราษีกฤษ ศอพ.บช.ตชด.
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ด.ต. กนัหา เถาวช์าลี ศอพ.บช.ตชด.
ด.ต. สราวธุ ทองทับ ศอพ.บช.ตชด.
ด.ต. สุพจน์ จอ๋งาม ศอพ.บช.ตชด.
ด.ต. สง่า พลูสวสัด์ิ ศอพ.บช.ตชด.
ด.ต. วนัชัย ไพรี ศอพ.บช.ตชด.
ด.ต. มานพ ทิมทอง ศอพ.บช.ตชด.
ด.ต. ศุภชัย กจิสมโภชน์ ศอพ.บช.ตชด.
ด.ต. ศิริชัย ชัยพลู ศอพ.บช.ตชด.
ด.ต.หญิง ณิชาภทัร มุตตะระ ศอพ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. มานะ ทิมทอง ศอพ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. สุริยา กล่ินดวง ศอพ.บช.ตชด.
จ.ส.ต. โชคอนันต์ บุญลือ ศอพ.บช.ตชด.
ร.ต.อ. บุญเกดิ งามจติ กก.ตชด.๓๒
ด.ต. สุทธพิงษ์ สีมาอิ้ง กก.ตชด.๓๒
ส.ต.ท. ธงชัย เสรีธรรมรัตน์ กก.ตชด.๓๒
ด.ต. บุญชัย พรมชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ด.ต. ชัยณรงค์ วงศ์ชัย บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.อ. จริาย ุ จริธรรมภสัร์ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. ชินกฤต กาบค า บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. นพรัตน์ แสนเหลียว บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
ส.ต.ท. อาเบผ่า แซ่หยี่ บก.ตชด.ภาค 3 กก.ตชด.32
พ.ต.ท. วรกจิ บุญธรรม บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.๑ฯ
พ.ต.ท. ประจวบ ออ่นดี บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๖
พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอตั บช.ศ. -
พล.ต.ต. สมเกยีรติ แสงสินศร บช.ศ. -
พล.ต.ต. ศรกฤษณ์ แกว้ผลึก บช.ศ. -
ส.ต.อ.หญิง นัยน์ภคั วงษ์ชัยเพง็ บช.ศ. -
ส.ต.ต. วชัระ อดุมสารี บช.ศ. -
ส.ต.ต. สุราษี ค าเหลือ บช.ศ. -
ส.ต.ต. พฒันพนัธ์ บูระพนัธ์ บช.ศ. -
พล.ต.ต. กมัพล ศรีเจริญ บก.อก. -
พ.ต.อ. กฤษณ์ จารุเสน บก.อก. -
พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ คงสวสัด์ิ บก.อก. -
พ.ต.อ.หญิง พมิลวรรณ พรีะรัตนกวนิ บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
พ.ต.ท. วชิัย พงษ์ประพนธ์ บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
พ.ต.ท. ชัชวาลย์ ทีอทุิศ บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
ร.ต.ท.หญิง ศศิกานต์ กะการดี บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
ส.ต.อ.หญิง เสาวนีย์ ศรีวะวงศ์ บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
ส.ต.อ.หญิง วาสนา ยิ้มเกตุ บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
ร.ต.ต. ณรงค์ วยิะทา บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.



บก. กก./สน./สภ.
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จ.ส.ต. ชยพล ขนัทอง บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
ร.ต.ท. จติกาญจน์ แต้มทอง บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
ร.ต.อ.หญิง แพรวณพฐัร์ หนูตะพงศ์ บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
ร.ต.ต. ปรีชา ไชยวฒิุ บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
ร.ต.อ. เนตร นิจาย บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
พ.ต.ท. บุญมี อยู่เยน็ บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
ร.ต.ท. ประณฎ นามมะ บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
ร.ต.ท. นคเรศ พารุ่ง บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
ด.ต. วรีเดช คงคามี บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
ด.ต. ปรีชา กา้นเพช็ร บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
ส.ต.อ. อภสิิทธิ์ บัวเทศ บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
พ.ต.ต. ภาณุวฒัน์ จนัทศรี บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
ร.ต.ต. นิภทัร์เศรษฐ์ จารียานุกลู บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
ร.ต.ต. กอบชัย สุวรรณพานิช บก.อก. ฝอ.1 บก.อก.
พ.ต.ท.หญิง มัทนา ทอดเสียง บก.อก. ฝอ.2 บก.อก.
ร.ต.ท. ไพรริน โมศิริ บก.อก. ฝอ.2 บก.อก.
ร.ต.ท.หญิง ณธษา พรหมจกัร บก.อก. ฝอ.2 บก.อก.
ร.ต.ท.หญิง ปานตา กล่อมจติร์ บก.อก. ฝอ.2 บก.อก.
พ.ต.อ.หญิง พมิพร ฉตัรมงคล บก.อก. ฝอ.3 บก.อก.
พ.ต.ท. เติมพงษ์ ปล่ังพงษ์พนัธ์ บก.อก. ฝอ.3 บก.อก.
พ.ต.ท. สมชาย แสงแจง้ บก.อก. ฝอ.3 บก.อก.
พ.ต.ท.หญิง พวงรัตน์ สุขแกว้ บก.อก. ฝอ.3 บก.อก.
ร.ต.ท.หญิง จนัทรวรรณ บุญสูงเนิน บก.อก. ฝอ.3 บก.อก.
ร.ต.ท.หญิง มนฤทัย ศิริชุ่มพล บก.อก. ฝอ.3 บก.อก.
จ.ส.ต. สิทธชิัย ฤทธศิิลป์ บก.อก. ฝอ.3 บก.อก.
ส.ต.อ. กติติภคั เนตรประไพ บก.อก. ฝอ.3 บก.อก.
ส.ต.อ.หญิง ทัศนีย์ สุหงษา บก.อก. ฝอ.3 บก.อก.
พ.ต.อ. สมเกยีรติ เริงหรัิญ บก.อก. ฝอ.4 บก.อก.
พ.ต.ท. สมชนก ฟกัไพโรจน์ บก.อก. ฝอ.4 บก.อก.
พ.ต.ท. วเิชธ เชยกล่ิน บก.อก. ฝอ.4 บก.อก.
วา่ที ่พ.ต.ต. นคร สายยศ บก.อก. ฝอ.4 บก.อก.
ร.ต.ท. พชิัย พราวศรี บก.อก. ฝอ.4 บก.อก.
ร.ต.ท. ธเนศ มากสกลุ บก.อก. ฝอ.4 บก.อก.
ร.ต.ท. สุธร์ี แต้ตระกลู บก.อก. ฝอ.4 บก.อก.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ภวกิา รายณะสุข บก.อก. ฝอ.4 บก.อก.
พ.ต.อ.หญิง นิภาพร ยิ้มสร้อย บก.อก. ฝอ.6 บก.อก.
พ.ต.ต. ปิติทัสสน์ แกว้วเิชียร บก.อก. ฝอ.6 บก.อก.
ร.ต.ท. โอฬาร ปาลิโพธศัิกด์ิ บก.อก. ฝอ.6 บก.อก.
ร.ต.ท. จรัสพงษ์ โชคชัยสิริ บก.อก. ฝอ.6 บก.อก.
วา่ที ่ร.ต.ต. บดินทร์ เบ็ญลาเซ็ง บก.อก. ฝอ.6 บก.อก.
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พล.ต.ต. กจิพณิิฐ อสุาโห สศป. -
พ.ต.อ. วรีะศิษฐ์ ล้ิมสมบูรณ์ สศป. -
พ.ต.อ. ดามพ์ ทองใบ สศป. ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. ชุมพล พลรังสิต สศป. ฝ่ายมาตรฐานฯ ๑
พ.ต.อ.หญิง นารถรพี อนิทรสุวรรณ สศป. ฝ่ายมาตรฐานฯ ๒
พ.ต.อ.หญิง วรภทัรา บูรณะกจิเจริญ สศป. ฝ่ายวชิาการฯ
พ.ต.ท.หญิง ปราณีย์ ต้ิงหมาด สศป. ฝ่ายยทุธศาสตร์ฯ 
พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ รักษ์พงศ์ สศป. ฝ่ายยทุธศาสตร์ฯ
พ.ต.ท.หญิง วภิาดา ธรรมยา สศป. ฝ่ายพฒันาฯ ๒
พ.ต.ท.หญิง ระพพีร เอยีงอบุล สศป. ฝ่ายมาตรฐานฯ 1
พ.ต.ท. สมบัติ กาญจนะบุตร สศป. ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ บุญรักษา สศป. ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท. นภสินธุ์ ภมูี สศป. ฝ่ายยทุธศาสตร์ฯ
พ.ต.ท. ทวฤีทธิ์ เชื้อหมอ สศป. ฝ่ายพฒันาฯ ๒
พ.ต.ท. จริายสุ สุขแสง สศป. ฝ่ายมาตรฐานฯ ๑
พ.ต.ท.หญิง พชัธชิา กลุดิษฐ์ สศป. ฝ่ายมาตรฐานฯ ๑
พ.ต.ท. มนสิช ชุนดี สศป. ฝ่ายมาตรฐานฯ ๑
พ.ต.ท. สราวฒิุกรณ์ พรเดชธนนันท์ สศป. ฝ่ายมาตรฐานฯ ๒
พ.ต.ท. ยงยทุธ แสงยิ่ง สศป. ฝ่ายวชิาการฯ
พ.ต.ต. สุระ จนัทร์แกว้ สศป. ฝ่ายมาตรฐานฯ ๒
ร.ต.ท.หญิง วรรณภา ภผูานิล สศป. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง อมัพร ด่อนดี สศป. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. ส าเริง มณีโชติ สศป. ฝ่ายยทุธศาสตร์ฯ
ร.ต.ท.หญิง สุชาดา กลุประเดิม สศป. ฝ่ายพฒันาฯ ๒
ร.ต.ท. ปิยะนัฐ ผลผลา สศป. ฝ่ายมาตรฐานฯ ๑
ร.ต.ท.หญิง พมืพล์ภสั ละมุนเมือง สศป. ฝ่ายมาตรฐานฯ ๑
ร.ต.ท. นครินทร์ หงษ์ทอง สศป. ฝ่ายมาตรฐานฯ ๒
ร.ต.ท.หญิง กาญจนา มะกล่ าแดง สศป. ฝ่ายมาตรฐานฯ ๒
ร.ต.ต. ภวูนารถ วรรณประเสริฐ สศป. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ต. นิลวชั กล่ินเกษร สศป. ฝ่ายยทุธศาสตร์ฯ
ร.ต.ต. กชกวนิทร สาระพงษ์ สศป. ฝ่ายพฒันาฯ 1
ด.ต.หญิง นิวรุณ เดชกญุชร สศป. ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ.หญิง กนกพร บุญรักษ์ สศป. ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ.หญิง วราภรณ์ แซ่ล้อ สศป. ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ.หญิง ต้องตา ต้องใจ สศป. ฝ่ายพฒันาฯ ๒
ส.ต.ต.หญิง วจิติรา ชาติวงค์ สศป. บก.
ส.ต.ต.หญิง ชนันญา ร่มโพธิ์ทอง สศป. ฝ่ายพฒันาฯ ๑
ส.ต.ต.หญิง วราภรณ์ หอมชะเอม สศป. ฝ่ายพฒันาฯ ๒
ส.ต.ต.หญิง นุชนาฎ จอมแสนปิง สศป. ฝ่ายมาตรฐานฯ1
ส.ต.ต. บรรถกร ประกอบผล สศป. ฝ่ายยทุธศาสตร์ฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พล.ต.ต. ศุภรักษ์ ไชยลังการณ์ กส. สง.ผบก.กส.
พ.ต.อ. อดุลย์ ดรุณเพท กส. สง.ผบก.กส.
พ.ต.อ.หญิง สมศรี วฒิุเจริญกจิ กส. สง.ผบก.กส.
ส.ต.ต.หญิง ไพลิน ธญัจรัสรักษ์ กส. สง.ผบก.กส.
พ.ต.อ. ภมูิธชั โฆษิตวนิชพงศ์ กส. ฝอ.กส.
พ.ต.ท. ณัฐพล สิตานนท์ กส. ฝอ.กส.
พ.ต.ท. โกศล วสิิทธิ์ กส. ฝอ.กส.
วา่ที ่ร.ต.ท. ธวชัชัย จนัทร์ดวงศรี กส. ฝอ.กส.
พ.ต.ท. ธรียทุธ์ สัจจสวสัด์ิ กส. ฝ่ายแผนการสอบ กส.
พ.ต.ท. วชิาญ จุ่นทองแท้ กส. ฝ่ายแผนการสอบ กส.
พ.ต.ท.หญิง จารุวรรณ นุชชม กส. ฝ่ายแผนการสอบ กส.
พ.ต.ท. โอม ศังขจนัทรานนท์ กส. ฝ่ายแผนการสอบ กส.
พ.ต.ต. นิธธิรรม ศุนาลัย กส. ฝ่ายแผนการสอบ กส.
ร.ต.ท.หญิง นงคราน ยิ้มจนัทร์ กส. ฝ่ายแผนการสอบ กส.
ร.ต.ท.หญิง รัตนาวดี เกษตรสินธุ์ กส. ฝ่ายแผนการสอบ กส.
วา่ที ่ร.ต.ท. พชิัด บุญพนัธ์ กส. ฝ่ายแผนการสอบ กส.
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง กอูามีรา อลัยฟุรี กส. ฝ่ายแผนการสอบ กส.
วา่ที ่ร.ต.ต. เฉลิมพล สุนทรนนท์ กส. ฝ่ายแผนการสอบ กส.
ส.ต.อ.หญิง รจนา ทะลือชัย กส. ฝ่ายแผนการสอบ กส.
ส.ต.อ. ฐปนวฒัน์ นนทภา กส. ฝ่ายแผนการสอบ กส.
ส.ต.ต.หญิง อาทิตยา ผันผาย กส. ฝ่ายแผนการสอบ กส.
พ.ต.อ. พงษ์อศิรา ตันติวฒันา กส. ฝ่ายจดัการสอบ กส.
พ.ต.ท.หญิง เรณู ภูสุ่วรรณ์ กส. ฝ่ายจดัการสอบ กส.
พ.ต.ท.หญิง ภทัราวดี สุขเจริญ กส. ฝ่ายจดัการสอบ กส.
พ.ต.ต.หญิง อโนทัย วงษ์ประพนัธ์ กส. ฝ่ายจดัการสอบ กส.
วา่ที ่ร.ต.อ.หญิง สุพตัรา เทพเฉลิม กส. ฝ่ายจดัการสอบ กส.
ร.ต.ท. พชรพล ทรงวชิา กส. ฝ่ายจดัการสอบ กส.
วา่ที ่ร.ต.ท.  สุดเขต ประภากมล กส. ฝ่ายจดัการสอบ กส.
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง สีษุณา รอดสุโข กส. ฝ่ายจดัการสอบ กส.
ส.ต.อ.หญิง พทิยาภรณ์ คงจนี กส. ฝ่ายจดัการสอบ กส.
ส.ต.ต.  เนตนิพล รินจติร์ กส. ฝ่ายจดัการสอบ กส.
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ ผลเพชร์ กส. ฝ่ายจดัการสอบ กส.
ส.ต.ต. ดุษฎี การกสิขวธิี กส. ฝ่ายจดัการสอบ กส.
พ.ต.ท.หญิง อาพาภรณ์ ปล้ืมใจ กส. ฝ่ายวชิาการสรรหา กส.
ร.ต.ท. ปิยะ ข าเหมือน กส. ฝ่ายวชิาการสรรหา กส.
ร.ต.ท. ชัยฐกรณ์ รุ่งเรืองกติต์ิธนา กส. ฝ่ายวชิาการสรรหา กส.
ร.ต.ท.หญิง รมิดา กล้ากระโทก กส. ฝ่ายวชิาการสรรหา กส.
ร.ต.ท.หญิง นภทัร สุธรรมวงศ์ กส. ฝ่ายวชิาการสรรหา กส.
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง สวริน หลีเส็น กส. ฝ่ายวชิาการสรรหา กส.
จ.ส.ต. พศิิษฐ์ ธรรมบุญเป็ง กส. ฝ่ายวชิาการสรรหา กส.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต.หญิง ทิพยกาย พรหมกมล กส. ฝ่ายวชิาการสรรหา กส.
พล.ต.ต. ชอบ คิสาลัง บก.ฝรก. บก.ฝรก.
พ.ต.อ. กฤศ โบสุวรรณ บก.ฝรก. บก.ฝรก.
พ.ต.อ. รุ่งศักด์ิ  สิริขจร บก.ฝรก. บก.ฝรก.
พ.ต.อ. อคัรินทร์ สุขเกษม บก.ฝรก. บก.ฝรก.
พ.ต.อ. อมรวทิย ์        มัน่ทอง บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
พ.ต.อ. ชัยวฒัน์ ศรีอศัวอมร บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
พ.ต.ท. สัญญา เล็กน้อย บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
พ.ต.ท. ธรีะยทุธ              นันตา บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
พ.ต.ท. ลือชัย                รักเหลือ บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
พ.ต.ท. พรเทพ พนัธุ์พฤกษ์ บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
พ.ต.ท.หญิง สุทธธ์ดิา สวมมงกฎุ บก.ฝรก. ฝอ.
พ.ต.ท. ยทุธการ ศรีวชิัยมูล บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
พ.ต.ท. ภาณุภณ  ชัยสนิท บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
พ.ต.ท. สากล ศรีเจริญ บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
พ.ต.ท.หญิง ศศิญา            ธรรมกถกิานนท์ บก.ฝรก. ฝอ.
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ไชยอ ามาตร บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
พ.ต.ท.หญิง รัตติยาภรณ์ ครองยศ บก.ฝรก. ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.อ. ธรรศพงศ์ ศรียะพนัธ์ บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. ประยทุธ แสงศรี บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
วา่ทีร่.ต.ท.หญิง สุภาณี เยน็เจริญ บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. มาโนช เยน็เจริญ บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. สุรวฒิุ พทิักษ์ บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. บรรดิษฐ สังขท์อง บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. วรัิช ศรีชัยกลู บก.ฝรก. ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.ท. สุรชาติ ผลประเสริฐ บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. สมนึก ตุ้มโหมด บก.ฝรก. ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.ท. บุญมัน่ พนัแสง บก.ฝรก. ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.ท. เจยีมศักด์ิ ไทยเจริญ บก.ฝรก. ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.ท. มานัส กอ้นทองค า บก.ฝรก. ฝอ.
ร.ต.ท. ยิ่งยง รอดบ ารุง บก.ฝรก. ฝอ.
ร.ต.ท. ทองยอ้ย ตะพงั บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
ร.ต.ท.หญิง ประจกัษ์ หาญแรง บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
ร.ต.ท. อศิเรศ อนิทรลักษณ์ บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. สุพจน์ วรสิทธิ์ บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. วนัปีต์ิ หะยเีจะแว บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
วา่ที ่ร.ต.ท. จ ารูญ ไชยศรี บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
วา่ทีร่.ต.ท.หญิง หทัยชนก ศรีศักด์ิ บก.ฝรก. ฝอ.
วา่ทีร่.ต.ท.หญิง ภาลิณี   อปุพงษ์   บก.ฝรก. ฝอ.
วา่ทีร่.ต.ท. วนิัย หสัดีผง ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สมศักด์ิ เกดิไพบูลย์ ฝรก. ฝ่ายบริการฯ
วา่ที ่ร.ต.ต. สมยศ ก าบัง บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
วา่ทีร่.ต.ต.หญิง พนาลัย เอมสมบุญ บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
วา่ที ่ร.ต.ต. วภิษูิต ภูเ่งิน บก.ฝรก. ฝอ.
ร.ต.ท. ชโยดม หอ้งเพชร ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
ด.ต. พลัลภ วสิิทธิ์ บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
ด.ต. สวสัด์ิ ศรีขุ่ยออ๊ด บก.ฝรก. ฝอ.
ด.ต. การุณ สุวรรณโณ บก.ฝรก. ฝอ.
ด.ต. จริทีปต์ นิลสิงขรณ์ บก.ฝรก. ฝอ.
ด.ต. ปราโมทย์ ส าราญกจิ บก.ฝรก. ฝอ.
ด.ต. สุพจน์ ล้ีลัทธเกยีรติ บก.ฝรก. ฝอ.
ด.ต. วชิาญ จริไชยสิงห์ บก.ฝรก. ฝอ.
ด.ต. สมควร จนัทร์แกว้ บก.ฝรก. ฝอ.
ด.ต. เขตสยาม เพชราเวช บก.ฝรก. ฝอ.
ด.ต. ยกุต์ เทอดไทย บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
ด.ต. รณชิต ชัยเกตุ บก.ฝรก. ฝอ.
จ.ส.ต. สิริวชิญ์ ตรรกช์ูวงศ์สุข บก.ฝรก. ศูนยฝึ์กฯ
จ.ส.ต. สุเนตร ภญิโญญาง บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
จ.ส.ต. สมศักด์ิ สารพร บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
ส.ต.อ. วรากรณ์ เถื่อนประทุม บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
ส.ต.อ. พเิชษฐ์ ศรีสงวน บก.ฝรก. ฝ่ายปกครองฯ
ส.ต.อ. สิทธกิร บุญจนัทร์ บก.ฝรก. ฝ่ายบริการฯ
ส.ต.ต. นเรศว์ จ าปาจมู บก.ฝรก. ฝ่ายบริการฯ
ส.ต.ต. สุริยา รัตน์เกล้า บก.ฝรก. ฝอ.
ส.ต.ต. จริวฒัน์ รัตน์นลิน บก.ฝรก. ฝอ.
ส.ต.ต. อนุสรณ์ ศรีบุญเมือง บก.ฝรก. ฝอ.
ส.ต.ต. ณัฐพล ช่วยเกดิ บก.ฝรก. ฝอ.
ส.ต.ต. ทัศน์พล รุณแสง บก.ฝรก. ฝอ.
ส.ต.ต. เอกพจน์ น้ าใจดี บก.ฝรก. ฝอ.
ส.ต.ต. ชิตพล เหล่ามงคล บก.ฝรก. ฝอ.
ส.ต.ต. อคัรพล ข าคม บก.ฝรก. ฝอ.
ส.ต.ต. ยศพล รัตนบันดาล บก.ฝรก. ฝอ.
พล.ต.ต. มณฑล เงินวฒันะ สบร. สง.ผบก.สบร.
พ.ต.อ. เกษมสันติ อยู่สุขสมบูรณ์ สบร. สง.ผบก.สบร.
พ.ต.อ. ณภพ ชุณหกรรณ์ สบร. วช.สบร.
พ.ต.ท. กติติพฒัน์ จะแจง้ สบร. วช.สบร.
พ.ต.ท.หญิง พลอยปภสั พรเพชรรัตน์ สบร. วช.สบร.
พ.ต.ท. ประธาน เขยีวข า สบร. กศ.สบร.
ร.ต.ท.หญิง สายชล ภญิญะพนัธ์ สบร. สง.ผบก.สบร.
ร.ต.ท. ศราวทุธ์ ล้ิมเจริญ สบร. วช.สบร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ. ธรีะพงษ์ คล้ายแกว้ กอจ.
พ.ต.อ. การุณย์ บัวเผ่ือน กอจ.
พ.ต.อ. สุรศักด์ิ เลาหพบิูลยก์ลุ กอจ.
พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ กอจ.
พ.ต.อ.หญิง สมรรัตน์ นิรันดรเกยีรติ กอจ.
พ.ต.อ.หญิง จนิดา กลับกลาย กอจ.
พ.ต.อ.หญิง วไิลลักษณ์ เตชะสุวรรณ กอจ.
พ.ต.อ.หญิง ศิริพร ลบล้ าเลิศ กอจ.
พ.ต.ท. ฤทธรุิจ เขมะวนิช กอจ.
พ.ต.ท.หญิง พรพมิล คงยา กอจ.
พ.ต.ท. สุทธชิัย สงค์อนุกลู กอจ.
พ.ต.ท. สุวชัโรบล สโรบล กอจ.
พ.ต.ท. คณพฒัน์ พาหมุันโต กอจ.
พ.ต.ท. วชัรพงษ์ พนิตธ ารง กอจ.
พ.ต.ท. สิทธพิงษ์ ศรีเลอจนัทร์ กอจ.
วา่ที ่พ.ต.ท. จกัรกฤช จงกลกจิ กอจ.
พ.ต.ท.หญิง อชิตา ตาครู กอจ.
ร.ต.ท. บ ารุง ปัญญา กอจ.
ส.ต.ต.หญิง ศศิวมิล เส้งนุย้ กอจ.
ส.ต.ต.หญิง กิ่งกาญจน์ มานพ กอจ.
พ.ต.อ. โกวทิย์ สุกมุลจนัทร์ วตร.
พ.ต.อ.หญิง นิลพนัธุ์ ภารศิลป์ วตร.
พ.ต.ท.หญิง จฑุามาศ ตันติมิตร วตร.
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ ค าภผูา วตร.
พ.ต.ท.หญิง กมลมาศ เส่ียงตรง วตร.
พ.ต.ต.หญิง วธิวดี หล่อตระกลู วตร.
พ.ต.ท.หญิง โชติกา คล้ายนัครัญ วตร.
ร.ต.อ. อภชิาต ปานแพ วตร.
ร.ต.อ.หญิง วนัเพญ็ วงศ์ชัย วตร.
ร.ต.ท.หญิง นารีรัตน์ อายวุฒันะ วตร.
ร.ต.ท.หญิง ธญัวลัย์ ทองสระคู วตร.
ร.ต.ท. กติติพล สุริยนัต์ วตร.
ร.ต.ท. ชัยยศ ศรีอดุร วตร.
ร.ต.ต. หชัากร องิคศิริ วตร.
ร.ต.ต. ถนอม ไพจติร วตร.
ร.ต.ต.หญิง สมจติร วงศ์อภยั วตร.
ด.ต.หญิง สุธรีา เศษฤทธิ์ วตร.
ส.ต.อ.หญิง จฑุารัตน์ บุญมัง่ วตร.
ส.ต.อ.หญิง ศิรินภา คณารักษ์ วตร.
ส.ต.อ.หญิง ธนิดา ศรีลานุรัก วตร.
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ส.ต.อ.หญิง อภสิรา ปล้ืมญาติ วตร.
ร.ต.ท.หญิง น้ าทิพย์ พงษ์นาวี วตร.
จ.ส.ต. ยคุนธ์ มากมา วตร.
พล.ต.ต. มณฑล เงินวฒันะ สบร. สง.ผบก.สบร.
พ.ต.อ. เกษมสันติ อยู่สุขสมบูรณ์ สบร. สง.ผบก.สบร.
พ.ต.อ. ณภพ ชุณหกรรณ์ สบร. วช.สบร.
พ.ต.ท. กติติพฒัน์ จะแจง้ สบร. วช.สบร.
พ.ต.ท.หญิง พลอยปภสั พรเพชรรัตน์ สบร. วช.สบร.
พ.ต.ท. ประธาน เขยีวข า สบร. กศ.สบร.
ร.ต.ท.หญิง สายชล ภญิญะพนัธ์ สบร. สง.ผบก.สบร.
ร.ต.ท. ศราวทุธ์ ล้ิมเจริญ สบร. วช.สบร.
พล.ต.ท. ศักดา เตชะเกรียงไกร รร.นรต.
พล.ต.ต. ชิติสรรค์ เอมประณีตร์ รร.นรต.
พ.ต.อ. ธานินทร์ สุนทรสุทธวิตัร บก.อก.
พ.ต.อ.หญิง กาญจนา แดงมาดี บก.อก.
พ.ต.ท. สุรชัย เตรียมตา บก.อก. นก.
ร.ต.ท. ปริญญา สุจริต บก.อก.
ร.ต.ท. ไพศาล กาญจนแกว้ บก.อก. นก.
ร.ต.ท. สรพงษ์ โพธิ์ขาว บก.อก. นก.
วา่ทีร่.ต.ต.หญิง ธริดา ชุมแสงโสภณ บก.อก. บค.
วา่ทีพ่.ต.ท.หญิง แกว้มณี เปรมปรีสุข บก.อก. ผง.
ร.ต.อ.หญิง สิตางศ์ุ สุวรรณรักษ์ บก.อก. ผง.
ส.ต.ต.หญิง ทัศนีย์ สิงหไ์ตรภพ บก.อก. ผง.
ด.ต. ชัชรินทร์ ทิพากรไพสิฐ บก.อก. ผง.
ต.ต. ดนุพร ธรรมประโชติ บก.อก. ผง.
พ.ต.อ. กฤต แสงทอง บก.อก. ยอส.
พ.ต.ท. หญิง ธณวรรณ เทียมทะนง บก.อก. ยอส.
ร.ต.อ. พลกฤต เมฆสุพล บก.อก. ยอส.
ร.ต.ท. บรรจบ พรหมทอง บก.อก. ยอส.
ร.ต.ท. จารุต รสจนัทร์ บก.อก. ยอส.
ร.ต.ท. หญิง อารีรัตน์ ศรีเหรา บก.อก. ยอส.
ร.ต.ต. บัญชา สุริยวงศ์ บก.อก. ยอส.
ร.ต.ต. กติติภณ จนัทร์สุขโข บก.อก. ยอส.
ด.ต. ผ่าง ประเสริฐสันเทียะ บก.อก. ยอส.
ด.ต. อ านาจ ตันพงษ์ บก.อก. ยอส.
ด.ต. จริโรจน์ พงษ์สมบูรณ์ บก.อก. ยอส.
ด.ต. นิพนธ์ แกน่แกว้ บก.อก. ยอส.
ด.ต. อาคม แฮ้พฤกษ์ บก.อก. ยอส.
ด.ต. นพรัตน์ กล่ินบัว บก.อก. ยอส.
ส.ต.อ.หญิง พชิญ์สิณี อรุณโรจน์รังษี บก.อก. ยอส.
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ส.ต.ต. สมคิด ดวนใหญ่ บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. ดลดนัย เถยีรสานารถ บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. ศราวฒิุ สีเภา บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. ณัฐภมูิ ธรีะชาติ บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. นิธพิทัธ์ บุญมา บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. วลัลภ สุทนต์ บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. เอกพนัธ์ พมิเสน บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. วราวฒิุ คงเพชร บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. พงษ์ดนัย ปรังฤทธิ์ บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ มหากาฬ บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. ยศวริศ ยามวนั บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. วราวฒิุ โพธิ์สวสัด์ิ บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. พงค์ศักด์ิ หอมแกว้ บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. กติติพงษ์ ทรัพยช์ิด บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. ฉตัรชัย อาจกล้า บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. ด ารงศักด์ิ มงคล บก.อก. ยอส.
ส.ต.ต. ณรงค์ชัย จนัทร์พว่ง บก.อก. ยอส.
พล.ต.ต. ถนอม มะลิทอง บก.ปค. -
พ.ต.อ. พฒันินท์ นพจนิดา บก.ปค. -
พ.ต.อ. จกัรกฤษณ์ คุ้มรอบ บก.ปค. -
พ.ต.อ. จริชาติ เจริญศรี บก.ปค. -
พ.ต.อ. นที             ไชยานุพงศ์ บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
พ.ต.ท. ศักยวชิญ์         จนัทร์สีหราช บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ        ผลเกดิ บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
ร.ต.อ. วทิยธ์วชั         ทองไถผ่า บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
ร.ต.อ. วศิรุต            ศุภวรรณ บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
ร.ต.อ. วรีชัย             เจริญไทย บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
ร.ต.อ. มุตินันท์          จติรแขง็ บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
ร.ต.อ. รัชกฤช           รัมจนัทร์ บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
ร.ต.อ. ยงยทุธ   ใหญ่โคกกรวด บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
ร.ต.อ. วราวฒิุ  แยม้พงษ์ บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
ร.ต.อ. สิทธานต์ เกตุศรี บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
ร.ต.อ. ปรัชญา เตชะ บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
ร.ต.ท. ก าจร    แสงทรัพย์ บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
ร.ต.ท.หญิง ทิฆมัพร กมิเกถนอม บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
ด.ต.หญิง จฑุารัตน์ แสงทรัพย์ บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
ด.ต.หญิง ศรุดา  บุญเรือง บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
ส.ต.อ.หญิง พชรพร เปียทิพย์ บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 1
พ.ต.ท ภทัรพงศ์ เครือสุวรรณ บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 2
ร.ต.อ. นิติพนธ์ เคาภเูขยีว บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 2
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พ.ต.อ. สิริชัย สิต ทรัพยป์ระเสริฐ บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 3
พ.ต.ท. วายภุกัษ์ วงศ์ศักดิรินทร์ บก.ปค. ฝ่ายปกครอง 3
พ.ต.ท.หญิง นฤมล ทองใจ บก.ปค. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง มาลี สุขส าราญ บก.ปค. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง วสุิทธา ทองเปลว บก.ปค. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง ณัฏฐ์ชนันธ์ ฉิ่งทองค า บก.ปค. ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต.หญิง วภิาวรรณ บุญไชย บก.ปค. ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต.หญิง ชลิดา ประสมทรัพย์ บก.ปค. ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต.หญิง บุศรัตน์ โชคบรรดาลสุข บก.ปค. ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ.หญิง วราภรณ์ สมพร้อม บก.ปค. ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.อ.หญิง วจิติรา คูณมา บก.ปค. ฝ่ายกจิกรรมนักเรียน
ส.ต.ต.หญิง วรรณฤดี เต็มนิล บก.ปค. ฝ่ายกจิกรรมนักเรียน

นรต. พนธกร ศรีทองแท้ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ธนภมูิ ริมฝาย บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. จกัรี สิงหค์าร บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. กลวชัร บุญส่งแกว้ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. อภนิันท์ พจน์มนต์ปิติ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ศตวรรษ ฮ่ันสกลุ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. วธัน สุขแกว้ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ภวิตัน์ รู้ยิ่ง บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ณัฐชนน ภสูมตา บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. วรีะวฒัน์ จาดมี บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ชญานนท์ ชูสุวรรณ์ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. อนุสรณ์ ปินใจ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ชัยพฒัน์ สมบูรณ์ดี บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ณัฐชนนท์ รอดผล บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ธนวฒัน์ กมล บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. นราธปิ สมเยน็ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ณัฐดนัย ปัน้สอาด บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ธรีศักด์ิ วนัจรวย บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ธชัธรรม นารินทร์ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. เกยีรติพงศ์ ธงเทียน บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ปรเมษฎ์ สุภาเจริญ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. นุกลู ใจอารี บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. อษัฎาวธุ วนิทะไชย บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. วนัเฉลิม วชิัยวงษ์ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ภานุรุจ ดาเนาะ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. วตัรสัณห์ เนตรหาญ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ปวรปรัชญ์ ศิลปะ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. วรีะยทุธ สุขชัย บก.ปค. กองร้อยที ่1
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นรต. วศิน ตุ้ยแคน บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. รัตนชัย ไตรทิพยวงศ์ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ศุภกร แกว้บัวดี บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ศุภชัย สุขศรีเพง็ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. วศิน ช่วยผดุง บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ภริูต เจษฎากรรณสูร บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. ศิขรินทร์ สะอาด บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. สัจจนันท์ บางทราย บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. อนุชา ค าเสียง บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. รชต ส่อซ้ิว บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. กฤษฎา โชติสวสัด์ิ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต. เมธา ช่วยบ ารุง บก.ปค. กองร้อยที ่1

นรต.หญิง ธติิสุดา วฒันา บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต.หญิง ชิดชนก แฟงทอง บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต.หญิง ศิริพร พนัไธสง บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต.หญิง มุกนภา เอมร่ืน บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต.หญิง กลุนิษฐ์ สันติโพธกิลุ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต.หญิง ธญกร ศิริพนัธุ์ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต.หญิง กนกวรรณ ต้ันเส้ง บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต.หญิง พนัธุ์ทิพย์ เหล็กศิริ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต.หญิง พรอษุา จนัทร์คง บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต.หญิง พชัรพร ดานุวงศ์ บก.ปค. กองร้อยที ่1
นรต.หญิง จรัิชญา ดิลกวฒันาเลิศ บก.ปค. กองร้อยที ่1

นรต. ศุภชัย เล่งน้อย บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ศุภณัฐ บัณฑิตไทย บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. วรรธนัย อนิทพงษ์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. วชัรากร นักฟอ้น บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ธรีพล บัวผัน บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ทศพล พาหริะ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ณัฐสิทธิ์ จนัทร์ดุ้ง บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ธรีเมธ ธรรมสุวรรณ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ธรัีตม์ รุ่งเพช็รวงศ์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ณัฐวฒิุ สุ่มมาตย์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ธรีพงษ์ ศรีบุญลอย บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ทรงพล พรมโม้ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ธนวฒัน์ วภิาโตทัย บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ธนโชติ นาคะโฆษิตสกลุ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. นันทวฒิุ ใบงาม บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ธนวฒัน์ สุวรรณกลุ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ณัฐวฒิุ บุญมี บก.ปค. กองร้อยที ่2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นรต. ธาวติ วรรณรัตน์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ธนวฒัน์ สกลุวงษ์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ธรีะวฒิุ ไขจ่นัทร์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ธนพล วริิยะรังสฤษฎ์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ธนาธปิ กนัภยั บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. เตมีย์ นาคะวสุิทธ์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ธภีพ ผดุงนาม บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ปรัชญา ทองสุข บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ภทัร์กร ชายน้อย บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. พฒันศาสตร์ พุม่พวง บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ภทัรพล ชูชื่อ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ปฏภิาณ ไกรลาสฉมิพลี บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ปรีชาวฒิุ นุริตานนท์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. พรีะยทุธ มาตา บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ภานุมาศ นาคตุ่น บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ภาคภมูิ แกว้สวนจกิ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ภานุพงศ์ ศิลาพนัธุ์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ปฏภิาณ เป็นสุข บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ภาณุพงษ์ ทอนศรี บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ปณวฒัน์ จอกสุวรรณ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. พสุิทธิ์ ปทุมวดีรัตน์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ภวูดิท ตันวราโชติ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. พฤติชัย โสภี บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ภริูภทัร ศรีพจน์ธรรม บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. รวกิร ล่ิมไทย บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. สิปปกร สมศรี บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. อธปิ พลูสวสัด์ิ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ศักด์ิสิทธิ์ กา้วสินชัย บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ศุภชัย วงศ์ทิมากร บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. วรีะพล ขาวสุริจนัทร์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. วรท ทวสุีข บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. อรรถสิทธิ์ โสนุช บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. สัณฐิตา วาเม็ง บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. วชิญ์ธนิน ทองปัญญา บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ศิริชัย เทีย่งพนูวงศ์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ศรัญญ์ วทิยาธรลิขติ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ณรงค์ศักด์ิ ยงสูงเนิน บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. สุทิวสั บุญศิริ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. สหรัฐ ยิ่งยวด บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. อยัยรัช ศศิธรเวชกลุ บก.ปค. กองร้อยที ่2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นรต. กนัตพงศ์ ชาวชน บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. เชาวรินทร์ ค าเรือง บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. คมคิด แกว้พศุิทธ์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. เกริกเกยีรติ ฮวดกลุ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. จกัรพงษ์ แม้นเมฆ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. เขมวฒัน์ พฤกษติกลุ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. กษิดิศ อภชินางกรู บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. จงเจตน์ จนัทร์บุญ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ชินดนัย วลิาวลัย์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ณัฏฐ์ ปิยสถาพรพงศ์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ขมุทรัพย์ แสงสวา่ง บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ณเรศน์ พุม่สุข บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ณกรณ์ ชาติภยั บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ชัชวาล กลุก าลัง บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ธญัอนันต์ รักษาแสง บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ภคันิจ ถนอมจติ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. เจษพงษ์ มีเพช็รทาน บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. เจตน์สฤษฎ์ จ านงนิตย์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. จรัิสสิทธิ์ เพช็รทองมา บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ฐานันดร ยรูขนุทด บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ฉตัรชัย อนิทร์บ ารุง บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ณัฏฐพล มีสุวรรณ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. จกัรินทร์ ลักษณะ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. พฒันพงศ์ จนัทราคา บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. วรท ช านาญศิลป์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. ไกรสิทธิ์ เตชสกลุวฒิุชัย บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต. กฤตภาส พึง่นุสนธิ์ บก.ปค. กองร้อยที ่2

นรต.หญิง จรัิฐติกาล เดียวจรัส บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต.หญิง กญัญ์วรา แจง้สวา่ง บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต.หญิง ธนพร ชูข า บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต.หญิง นูร์ฟรีดาวซ์ อสิลามรุจี บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต.หญิง ปณิสรา สินพลู บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต.หญิง ณัฐชา เครือแตง บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต.หญิง พรสถติย์ บุราญรัตน์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต.หญิง พชัราภรณ์ แกว้ทอง บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต.หญิง มัชฌิมา ร่มรุกข์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต.หญิง ศวติา ภูพ่ร้อมพนัธุ์ บก.ปค. กองร้อยที ่2
นรต.หญิง สุนทรี จอูี้ บก.ปค. กองร้อยที ่2

 นรต. วรภทัร แสงเทียนประไพ บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต. จลุพฒัน์ เจดีย์ บก.ปค. กองร้อยที ่3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

 นรต.หญิง  พมิพช์นก ศรีปริยรัศมี บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ฐานันดร สาสูงเนิน  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  พชิญากร แตงรอด  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ศุภกจิ   ชูด า บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  มณเฑียร ธงเทียน  บก.ปค. กองร้อยที ่3

 นรต.หญิง  ปวณีา ชุมฤทธิ์  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ประยทุธ ์ เมณกลู  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  พทิยตุม์ มีนชัยนันท์  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  วรีวฒัน์   เสาวโค  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  กอ้งกดิากร บุญช่วยสี  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  พชัรพล อนิเตจะ๊  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  เอกภพ พนัธุ  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  อนุวฒัน์ ณ ปัตตานี  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  รุ่งโรจน์ ดอนนันชัย  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  พพิฒัน์ ด ารงสุกจิ บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  อริส พวงไสว บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ธนาวทิย ์ วงษ์มุน  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ชนก เจษฎารักษ์  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  เดชด ารงค์ ทองกอ้น  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  วรีะศักด์ิ ภริมย ์ บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  วชัรชัย ไชยชนะ  บก.ปค. กองร้อยที ่3

 นรต.หญิง  นฤมล กวัซือกุ  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ลัทธพล อคัรปัญญา  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  พงษ์เชษฐ์ นุม่มาก  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  สิรภพ โกฏกิลุ  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ณัฐดนัย บ ารุงศรี  บก.ปค. กองร้อยที ่3

 นรต.หญิง  ปติณญา แพรกทอง  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  นวพรรษ   ธดิา  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ธนพงษ์ พลายเพชร  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  พชิญา ฮะวงัจ ู บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  นที   กระจา่งชูวงศ์ บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ธนบดี ดวงจติต์   บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  กษิดิศ สันติปรีชาวฒัน์   บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  กอบเกยีรติ  กาญจนจรัส บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  กรีติพนธ ์ ผาทองพนิิจ  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  เกยีรติศักด์ิ   พนัธจกัร์  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ชานนทร์ ฟกัเงิน  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  เฉลิมพล   แนบนุช บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  รัชนาท แกว้กาหลง  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ตนิษฐ์ กองวบิูลศิริ  บก.ปค. กองร้อยที ่3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

 นรต.  พงศ์พนัธุ์  จนิโรจน์  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  พศวตั ศรีสุขโข  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  นุกลู   ทองมาก บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  กนกวชัร์ วสิากล  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  พงศ์วชิญ์   อไุรมาลย์ บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ตนุภทัร   อกัษรทอง บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ณัฏฐพล นิธพิฒันโรจน์  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  วชิรวชิญ์   อภศิิษฐ์กลุภทัรา บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  นิขเนตร   เผ่าล้วนงาม  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  องักรู ตู้วฒันะวาณิช  บก.ปค. กองร้อยที ่3

 นรต.หญิง  น้ าเพชร ธาราปิยะโชติ  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  วรปรัชญ์   ภทัรก าจร บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  จริวฒัน์ ปลดเปล้ือง   บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  สิทธชิัย   จนัทรโคตร บก.ปค. กองร้อยที ่3

 นรต.หญิง  ปรียาลักษณ์ ศิริล้วน บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.หญิง  ชรัทดา   ธญัหมอ  บก.ปค. กองร้อยที ่3

 นรต.  ปริวชัร์ เพชรรัตน์  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ธนิตศักด์ิ สัจจะวรีะชัย  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  พฒันาย ุ  ไหลสุพรรณวงค์  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ธนาทิวฒัน์ ลิมกลุ  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ศุภชัย แกน่ธาตุ  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  พรภทัร   สุทธวิวิฒัน์ บก.ปค. กองร้อยที ่3

 นรต.หญิง  พชิญ์จริา จนัทร์สกลุณี  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  เหมชาติ   สุวพศิ บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  พรีะวฒัน์ บุญแต้ม  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  พงศธร   สุดออ่น บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ชัยยทุธ   ศักด์ิเพชร บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  รชานนท์ ทับทิม  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ขวญัชัย ปานคง  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  กษิดิศ แกว้เสถยีร  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ฐิติพงษ์ สุดโต  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  จกัรกฤช   สุวรรณวงศ์ บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  จริุนทร์ชาติ โสตะ  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  กฤษณะ   ศรีโสภา บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  รัชพล เชยสาคร  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  กมัปนาท เจริญยิ่ง  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ชนะภยั   วงษ์บุบผา บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  กฤษฎา   พว่งปาน บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  จตุรภทัร   ศิริโอภา บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ชนะชาติ   เจริญผล บก.ปค. กองร้อยที ่3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

 นรต.  โชติธชั   กลุพานิช บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  คิดคม ศิรพจินากร  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  กรกฎ ศรนิกร  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  เจษฎา   เหมโก บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  บูรฉตัร ฉตัรประยรู บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  อลงกรณ์ ปาลวฒัน์  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ภขูวญั ปันแกว้  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  พนา ส่ีสุวรรณ  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  เอกสิทธิ์    อนิทร์โท่โล่ บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ธนวฒัน์ ลีบาง  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  วทัน์สิริ อนิต๊ะทา  บก.ปค. กองร้อยที ่3

 นรต.หญิง  รัตติยากร จลุเจมิ  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ศิวชั ลีค าปัน  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  คณัสนันท์ ขวญัสง่า  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ภวูดล    ไล่คง บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  จตุรพร วชิรวทิยากร  บก.ปค. กองร้อยที ่3

 นรต.หญิง  กชกร   ดอกพกิลุ บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ขมุทรัพย์  หอมบุตร บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ตฤณรัฐ   ลาหล้าเลิศ บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ณภทัร   ตรีรัตนนุกลู บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ณัฐพงศ์   เผือกพว่ง บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ปภาวนิ   ดอนมูลไพร บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  นวพรรษ เขื่อนค า  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ภาณุพงศ์ มิตตะกงั  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ธนภมูิ   ศักด์ิประศาสน์ บก.ปค. กองร้อยที ่3

 นรต.หญิง  พชัราภรณ์ บุญเพง็  บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ธนพล   เฉลิมเพิม่ผล บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  อคัรเดช   แกว้เกยีรติยศ บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  ธราเทพ   รัตนจติร์ บก.ปค. กองร้อยที ่3
 นรต.  จอมพฤทธิ์ แกว้เรือง  บก.ปค. กองร้อยที ่3
นรต. กริชศกร นันทโพธิ์เดช บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. กฤตนัย เงินยวง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. กฤษฏิ์ หอมขจร บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. กฤษณะ กมิไพศาล บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. กอ่เกยีรติ เกยีรติต้ัง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. กอ้งกดิากร ครามแสง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. กนัต์ อกัษรทอง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. กานต์ธรีา ชาญพนา บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. กติิพงศ์ สุนทรวภิาต บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. โกเมน วรรณบวร บก.ปค. กองร้อยที ่4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นรต. ภณ เตชะพกาพงษ์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. จตุรงค์ ณ ถลาง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. จริภาส พลครุธ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. จริายทุธ ยศอนิทร์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. จรีายทุธ หบีทอง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. เจตพล อนิทรโฆษิต บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. เจริญพร รินทะระ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ฉตัรมงคล สุทธปิรัชญา บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ชโนวทิก์ สีเนหะ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ชยตุ ตุลาโชติกลุ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ชัชพงศ์ เล่ียมวไิล บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ชาญชัย เวยีนคานมาน บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ชานนท์ อยู่เยน็ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ชิงชัย ไพบูลย์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ชิตวรรษ เนือ้ออ่น บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ณรงค์เดช พทิักษ์ประชาชน บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ณรงค์ฤทธิ์ นครเรียบ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ณัฐกติต์ิ จารัตน์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ณัฐ์ธเนศ อคัรด ารงค์สกลุ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ณัฐพงษ์ เชื้อแกว้ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ณัฐพล รักอาชีพ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ณัฐวฒิุ ส าเรียนรัมย์ บก.ปค. กองร้อยที ่4

นรต.หญิง กนกพรรณ โพธิ์ศรี บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง กนกวรรณ พลูสมบัติ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง กมลวรรณ ตังสุรัตน์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง กรฉตัร มาตรศรี บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง กรรณิการ์ ชมพยูอด บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง ขวญัสิรินาฏ ไทยราช บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง จฑุามณี เทพวงศ์ษา บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง จฑุาทิพย์ ศรีพทิักษ์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง จฑุาทิพย์ บุญรอด บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง จฑุามาศ วไิลรัตน์ บก.ปค. กองร้อยที ่4

นรต. คเณศ มณีรัตน์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ประสิทธชิัย ชอบธรรม บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ธนพนธ์ สนสายนัต์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ปรณัฐ ลอยใหม่ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ปณิภคั ศิลาโชติ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. นราธปิ นะยะเนตร บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. บริบูรณ์ บุญเสริฐ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ธรีพงศ์ สะอาด บก.ปค. กองร้อยที ่4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นรต. ธนาธปิ พรมไธสง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ตุลา สวา่งรัตน์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ธรณ์ธนัย์ ลอยประเสริฐ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ปกรณ์ ยิ้มประไพ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ปฐมพงษ์ กรัณยพ์ศุิทธิ์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. เทอดภมูิ สังขท์อง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. เดชาธร ทะเดช บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. เดชาธร ค ามิง่ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ธนสรณ์ แช่มช้อย บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. นรเศรษฐ์ นาแพง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. นภชลัน เกดิเอี่ยม บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ปรมา ปราณี บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ปัฐวี ไทรงาม บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ธติยฤกษ์ ไชยศิลป์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ธรีนิต์ิ กาญจนะ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. นพคุณ ทัศนมาลัย บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. นวภทัร ไฝเครือ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ธรีพงศ์ ตาบัวตูม บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. นันทิพฒัน์ กอ่งขนั บก.ปค. กองร้อยที ่4

นรต.หญิง ณัฐชยา วงศ์รุจไิพโรจน์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง นันทัชพร แถมพนัธ์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง ปิน่วรางค์ กล่ินหวน บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง ตรีรัตน์ กนัทาเดช บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง ณัฐฐา นิม่นวลผ่อง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง ณิชากร อดุมทรัพย์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง ธนวรรณ ทองศรี บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง ชุติม บรรจงปรุ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง ชโรทรณ์ ยิ้มใย บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง นริศรา ชัยสมุทร บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง ปิยธดิา ยิ่งยงค์ บก.ปค. กองร้อยที ่4

นรต. พงศ์สรรค์ ทองใบ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. พงศกร ขวญัเมือง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. พงศธร รัชตวชัรางกรู บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. พงศ์พล โคตะโน บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. พงษ์สันต์ วยิะรันดร์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. พชรธร จนัทร์เอยีด บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. พรรษา ศิริสาคร บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. พลวฒัน์ วสิมกา บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. พฒัน์ คล้ายวฒันะ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. พฒันนันท์ สมนวล บก.ปค. กองร้อยที ่4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นรต. พฒันศิลป์ พุม่พวง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. พนัธย์ศ ขวญับุญจนัทร์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. พชิิตพล ราชคม บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. พทิยา ทาระบุตร บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. พทิักษ์ แววน า บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. พรีวสั ค ากะสินธุ์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ภทัรพล อภรัิกษ์พงศา บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ภสัส์กร เฉลียวบุญ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ภดิูศ บุญยฤทธชิัยกจิ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ภมูินทร์ เทียมเศวต บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ศักด์ิมงคล โยธา บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. มรรคผล จณิวฒิุ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ยทุธดนัย ชัยศิริ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ยทุธนา ทรัพยม์า บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ระพพีฒัน์ จนัทคุต บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. รัชชานนท์ เพง็เหมือน บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วงศธร แต่งต้ัง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วชิรการณ์ วฒันา บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วทัญญู บุญหนุน บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วรพล พงศกรมงคล บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วรพล ไพศาลสุขะกลุ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วรพล สมประสงค์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วรัท เสริมสุจริต บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วรายทุธ เสียงดี บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วศิน เกื้อมณี บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วสันต์ หุน่ธานี บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วชัรพล เนียมเนตร บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วชัรพล พรรณนา บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วนัเฉลิม เมืองพรม บก.ปค. กองร้อยที ่4

นรต.หญิง พรพรรณ ปานประทีป บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง พชิญพมิพ์ สุทธวิงศ์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง ภสัสราภรณ์ ไชยแกว้ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง ภริูชยา บาลโรย บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง มนัสนันท์ กนัทะสี บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง ลีลาวดี นุริตมนต์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง วรรณกานต์ ทิพวลัย์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง วรรณทินีย์ จติติมณี บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง พชรกลุ บุญมา บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง ผกามาศ โฉมวนัดี บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง วรัญญา มรรคนันท์ บก.ปค. กองร้อยที ่4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นรต.หญิง วริศรา สีน้ าเงิน บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. อนวชั ตันตินันทกลุ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วภิู อทิธกิมลกลุ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วศิวนนท์ ศรีงาม บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วศิิษฎ์ อาจทวี บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. วฒิุไกร ทาหอม บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ศรันย์ ชัยวฒิุ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ศาสนพงษ์ วรภาพ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ศิลา ทวพีฒันะพงศ์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ศุภโชค พลูบัว บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. สถติคุณ สุขหล้า บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. สนทยา ไชยวรรณ์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. สมิทธ์ เพชรประดิษฐ์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. สรพงศ์ วเิศษโกสิน บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. สหพล ค าพอง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. สายลม รอดอปุโป บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. สิทธเิมธ เอี่ยมอ านวย บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. สิรภพ อนวชัชสุข บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. สิรวชิญ์ ไชยศรี บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. สุเมธ เสนากร บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. สุระ เสลิศไธสง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. เสกสิทธิ์ กลุเจริญ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. เสฎฐวฒิุ ล้ีเกษร บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. อดิศร บุญชุ่ม บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. อธปิัตย์ ศรีละมุล บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. อนุชาติ โคตรสีเขยีว บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. อนุวฒัน์ ผิวบัวค า บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. อภชิัย ชัชวาลยป์รีชา บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. อรรถวทิย์ เพชรดี บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. อริยะพงศ์ จนัทไชย บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. อรุณรัชช์ คล้ายอดุม บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. อคัรเดช คชคีรี บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. อญัณพ สีเขยีว บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. อารยะ เกษสังข์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. เอื้อองักรู ชินโชติธรีนันท์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. ณัฐภทัร เรืองศิลป์ประเสริฐ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต. พาทิศ จนัทร์ด้ง บก.ปค. กองร้อยที ่4

นรต.หญิง ศศิภา ประคัลภากร บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง ศิริวรรณ ธรรมมา บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง สิริลักษณ์ ฮวบสกลุ บก.ปค. กองร้อยที ่4



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นรต.หญิง สุขมุาล ศรียะวงษ์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง สุจารี พรรณเรืองรอง บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง สุพตัรา ราษฎร์นิยม บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง สุภชัชา รัตนพงศ์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง สุภาพร ดุลยสิทธิ์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง จริาภรณ์ วนัโท บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง จรัิฏฐ์ เหล่าไพโรจน์ บก.ปค. กองร้อยที ่4
นรต.หญิง ปิยาภรณ์ แกว้มณีโปรด บก.ปค. กองร้อยที ่4

ด.ต. สมชาย ธารกฤษณ์ ศบศ. บธ.
ด.ต.หญิง บังอร แกว้วลัิย ศบศ. บธ.
ส.ต.ต.หญิง นันทรัตน์ ไชยมงคล ศบศ. บธ.
ส.ต.ต.หญิง นริสา นาควสุิทธิ์ ศบศ. บธ.
พ.ต.อ. สมพงศ์ อทุา ศบศ. พศ.
พ.ต.ท.หญิง นิยดา ชุนเกษา ศบศ. พศ.
ร.ต.ท.หญิง เยาวมาลย์ แกว้แจม่ใส ศบศ. พศ.
ส.ต.ต.หญิง สุธาสินี อิ่มทรัพย์ ศบศ. พศ.
พ.ต.ท. ปิยวฒัน์ เกยีรติกอ้ง ศบศ. วส.
ด.ต.หญิง ปัณฑิตา ประสพโชค ศบศ. วส.
พ.ต.อ. ปัญญา ภจู าปา ศบศ. สรส.
พ.ต.ท. สมชาย อทิธะรงค์ ศบศ. สรส.
ร.ต.ท. ตรัยวฒิุ บาลสดชื่น ศบศ. สรส.
ร.ต.ท.หญิง กญัญาภคั ช้างแกว้ ศบศ. สรส.
ร.ต.ต. สถติย์ เอี่ยมเจริญ ศบศ. สรส.
ด.ต. กญัจน์พงศ์ ผลวฒันะ ศบศ. สรส.
ด.ต. เรวตั ทองค าสุก ศบศ. สรส.
ด.ต. อนุสรณ์ ถริะศิลป์ ศบศ. สรส.
จ.ส.ต. เอกนรินทร์ ปรียาจติต์ ศบศ. สรส.
ส.ต.ต.หญิง วมิลธา นิม่หนู ศบศ. สรส.
พล.ต.ต. มนธน ทิพยจ์นัทร์ ศฝต.
พ.ต.อ. สุวทิย์ แกว้กลัยา ศฝต.
พ.ต.อ. วนิัย บ ารุงกจิ ศฝต.
ด.ต. ชยตุ อรรคบุตร์ ศฝต.
พ.ต.อ. สิริชัย มาสิลีรังสี ศฝต. กฝต.
พ.ต.ท. จรูญ บุญมี ศฝต. กฝต.
พ.ต.ท. ภทัรพงษ์ อดุมผล ศฝต. กฝต.
พ.ต.ท. อนุพงษ์ ล้ิมศิริ ศฝต. กฝต.
ร.ต.ท.หญิง ผกาทิพย์ กกอู่ ศฝต. กฝต.
ร.ต.ท.หญิง ศศิเสาวภา แตงทอง ศฝต. กฝต.
ด.ต. อาณัติ สวา่งศรี ศฝต. กฝต.
ด.ต. อนุกร เกง่กล้า ศฝต. กฝต.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุพรต ง้ิวทอง ศฝต. กฝต.
ด.ต. อภชิัย สุปัญโญ ศฝต. กฝต.
พ.ต.ท. ขจรสุข รุมาคม ศฝต. กพล.
พ.ต.ท. สาธติ ชลชาญกจิ ศฝต. กพล.
ร.ต.อ. สัญญา รัตนไพวงศ์ ศฝต. กพล.
ร.ต.อ. วชัระ สอนดี ศฝต. กพล.
ร.ต.ท. สันต์ติ มีถาวร ศฝต. กพล.
ร.ต.ท. ศุภณัฐชัย จรีะโรจน์เดชากลุ ศฝต. กพล.
ร.ต.ท. จรรญ์ญา จุ้ยสกลุ ศฝต. กพล.
ด.ต. สุรศักด์ิ เหรียญทอง ศฝต. กพล.
ด.ต.หญิง นุชรี ฮวดปากน้ า ศฝต. กยต.
พ.ต.ท. เสน่ห์ เอี่ยมส าอางค์ ศฝต. กยต.
พ.ต.ท. ธรีะวทิย์ ทองเหลือง ศฝต. กยต.
ร.ต.ท. ปราสาทชัย แกหลง ศฝต. กยต.
พ.ต.ท.หญิง สุภาพร เฮงที ศฝต. ฝอ.
ร.ต.ท. กรพงศ์ วงษาลังการ ศฝต. ฝอ.
ร.ต.ท. บัณฑิต ทองล้ิม ศฝต. ฝอ.
ด.ต.หญิง นภสัชล จรเอยีด ศฝต. ฝอ.
ส.ต.ต.หญิง จนิตหรา งามนุช ศฝต. ฝอ.
ส.ต.ต.หญิง วนารัตน์ พจิารณ์ ศฝต. ฝอ.
พล.ต.ต. โสภณ ศรีวพจน์ ตศ.
พล.ต.ต. พศิาล มุขแจง้ ตศ.
พล.ต.ต.หญิง นัยนา เกดิวชิัย ตศ.
พ.ต.อ.หญิง จริาพร พวงอนิทร์ ตศ.
พ.ต.อ. พงษ์พษิณุ ภกัดีณรงค์ ตศ.
พ.ต.อ. อาญา สิงหไ์กร ตศ.
พ.ต.อ. นนท์วนิิจ เจริญนวชัย ตศ.
พ.ต.อ. เผด็จ โชคเรืองสกลุ ตศ.
พ.ต.อ. สหพฒัน์ หอมจนัทร์ ตศ.
พ.ต.อ. ณัฐสกล อรรจนสุพพติั ตศ.
พ.ต.อ. ศราวธุ โสมะเกษตริน ตศ.
พ.ต.อ. อทิธพิล สุขยิ่ง ตศ.
พ.ต.อ. ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ ตศ.
พ.ต.อ.หญิง ธนพร วฒิุกรวภิาค ตศ.
พ.ต.อ.หญิง อณิญพไิล เงินวจิติร ตศ.
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ นพกาศ ตศ.
พ.ต.ท. พงษ์เทพ จนัทร์เจริญ ตศ.
พ.ต.ท. ดิฐภทัร บวรชัย ตศ.
พ.ต.ท. บันดล สุยะเพีย้ง ตศ.
พ.ต.ท. วชัรพล ศรีปักษา ตศ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. วรีะวฒัน์ วราพนัธุ์ ตศ.
พ.ต.ท. ประมาณ ชาติป่าสัก ตศ.
พ.ต.ท. นพดล พกุเมือง ตศ.
พ.ต.ท.หญิง ทัดดาว โฉมลักษณ์ ตศ.
พ.ต.ท.หญิง กรรณิกา กกุดุเรือ ตศ.
พ.ต.ท.หญิง ศิพร โกวทิ ตศ.
พ.ต.ต. ธนันวฒัน์ ธรีพฒัน์ชญากลุ ตศ.
พ.ต.ต. พชร สันทัด ตศ.
พ.ต.ต.หญิง บุญญาดา ชัยนนทวชัร์ ตศ.
วา่ที ่ร.ต.อ.หญิง ดวงรัตน์ อาษาสนา ตศ.
วา่ที ่ร.ต.ท. สมชาย นิลน้อย ตศ.
วา่ที ่ร.ต.ท. ธนพพิฒัน์ สุภาษิตลัทธ์ ตศ.
วา่ที ่ร.ต.ต. ธวชิ สุดสาคร ตศ.
พ.ต.อ.หญิง พชัรา สินลอยมา นว.
พ.ต.อ. วรธชั วชิชุวาณิชย์ นว.
พ.ต.ท. สุรัตน์ สาเรือง นว.
พ.ต.ท. นรินทร์ เพชรทอง นว.
พ.ต.ท.หญิง ปัทพรรณ ก าจดัภยั นว.
พ.ต.ท.หญิง กนกพร แสนแกว้ นว.
พ.ต.ท.หญิง วงเดือน มุง่ชู นว.
ร.ต.ท.หญิง ศศิร์อร ทองนาค นว.
ด.ต.หญิง ริน จนัทร์นาค นว.
ส.ต.อ.หญิง ปรียานุช ใจเดิม นว.
ส.ต.ต.หญิง นนทพร งดงาม นว.
ส.ต.อ.หญิง ปรียานุช ใจเดิม นว.
พล.ต.ต. ชูชาติ ศิวกาญจน์ สค. กค.
พ.ต.อ. โสรัตน์ กลับวลิา สค. กค.
พ.ต.อ. นิศา บุนนาค สค. กค.
พ.ต.อ. นพรุจ ศักด์ิศิริ สค. กค.
พ.ต.อ.หญิง สมหวงั โอชารส สค. กค.
พ.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ สุริยะฉาย สค. กค.
พ.ต.ท. ไกรวฒิุ วฒันสิน สค. กค.
พ.ต.ท. บุญช่วย เฉลิมจรัสกลุ สค. กค.
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ เตชุสุวรรณา สค. กค.
พ.ต.ท.หญิง ภคัสกลุ นาคจู สค. กค.
พ.ต.ท.หญิง ภทัราภรณ์ จฬูะปิตะ สค. กค.
พ.ต.ต.หญิง ประวสิาข์ แยม้ชื่น สค. กค.
พ.ต.ท. เสมอ แสนสุข สค. สงค.
ร.ต.ท. นิคม เกดิโสภา สค. สงค.
ด.ต. มาโนช พึง่จะแยม้ สค. สงค.
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ส.ต.ต. บุญชู ยะมก สค. สงค.
พ.ต.ท. มหรรฆพนัธุ์ เพยีงปราชญ์ สลก.
ร.ต.อ. ภามธรรม์ ทิพรัตน์ สลก.
ด.ต. สุภจริา ด าคลองตัน สลก.
ส.ต.ต.หญิง มนทกานต์ิ รังษิโย สศก.
พ.ต.ท.หญิง จนิตนา นิม่นวล สปศ.
พ.ต.ท. น าพล ทองภสูวรรค์ สทว. บธ.
พ.ต.ท.หญิง กรุณา อปุผล สทว. บธ.
ร.ต.ท.หญิง จนัทร์สาย ไชยลังการ สทว. บธ.
ด.ต. สุนันทา สุเทศ สทว. บธ.
พ.ต.ท. นพรัตน์ เหมรัตน์ สทว. ฝข.
พ.ต.ท. รณยทุธ นภาโชติ สทว. ฝข.
ด.ต. กณัฑ์ชาติ ด้วงพลู สทว. ฝข.
ด.ต. สิทธพิงษ์ เกดิสินธุ์ สทว. ฝข.
พ.ต.ท.หญิง จนัทนา อนิต๊ะแกว้ สทว. ฝบ.
ร.ต.ท. จรัิญดร เทพทวี สทว. ฝบ.
ร.ต.ท.หญิง มณิวรรณ์ รับสิน สทว. ฝบ.
ด.ต. ณธี ทองค า สทว. ฝบ.
ส.ต.ต.หญิง ดารารัตน์ เขยีวปัญญา สทว. ฝบ.
พ.ต.อ. สอาด ช้อนทอง สทว. ฝส.
พ.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ พลูพลบ สทว. ฝส.
ร.ต.ท. ปกรณ์ ใจภกัดี สทว. ฝส.
ร.ต.ท.หญิง ฐิตานันท์ ศรีสวสัด์ิ สทว. ฝส.
ด.ต. ประเสริฐ ศรีพนันา สทว. ฝส.
ด.ต. สามารถ โหมดแจม่ สทว. ฝส.
ส.ต.ท. ศรัญยู เจริญเดช สทว. ฝส.
ร.ต.ท. นิธรุิตต์ิ ภษูิต สทว. สทว.
ร.ต.อ. สมพฒัน์ มีมานัส บก.สส.ศชต. ผู้ช่วยนายเวร
ร.ต.ท.หญิง บุษรา สีนาค บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง นงเยาว์ นนทิสิทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ร.ต.ท. ปกครอง มณีนวล ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. ปิยะ เรืองสงค์ ศฝร.ศชต. ฝปค.ศฝร.
ด.ต. ธรียทุธ หวั่นเส้ง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. อ านวย เนาวกลุ รฟ. กก๕ นครราชสีมา
ด.ต. ปรีชา ฤทธเิดช ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. จริายทุธ์ ฉนัท์มิตร บก.ตม.๒
ส.ต.อ. กติติพงษ์ วงเวยีน ภ.จว.มุกดาหาร กก.สส.
ส.ต.ต. จริายุ เรืองกลู บก.สส.ศชต. กก.สส.๒
พล.ต.ต. สมศักด์ิ จนัทะพงิค์ รอง ผบช.ศชต.
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พ.ต.ท. ปรมะ สุวรรณโน บก.สส.ศชต. บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท.หญิง ธวลัรัตน์ กจิติกรณ์เทวนิ บก.อก.ศชต. ฝอ.2 บก.อก.ศชต.
ร.ต.อ. ทรงกลด จอมใจ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. มนตรี ม้วนหน่อ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท.หญิง สุปรานี สุปินะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. อภชิาติ เจริญทิม ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์
ส.ต.อ. อานนท์ บุญคงทอง ภ.จว.สงขลา กก.สส.ภ.จว.สงขลา
ส.ต.อ. ธชัพล ชมชื่น ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง จว.ยะลา
ส.ต.ต. ศิวกร ชมชื่น ภ.จว.ยะลา สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา
ส.ต.ต. วชัราวธุ คุณชน ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ จว.นราธวิาส
พ.ต.ท. เอกพงศ์ แวเด็ง บก.กฝ.บช.ตชด. กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท. ประจกัร ชาญสมร ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก จว.นครพนม
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ ไหมด้วง บช.น. สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท.หญิง อรทัย เศวตวงศ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก จว.ชุมพร
ร.ต.ท.หญิง ทัศนีพร เกื้อน้อย ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. นิติธร สุขรี ภ.จว.มหาสารคราม สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม
พล.ต.ต. สาคร ทองมุณี รอง ผบช.ศชต.
ร.ต.อ.หญิง นฤมล ณ สงขลา บก.อก.ศชต. ฝอ. 7 บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท. พรีวสั โครธาสุวรรณ์ บก.สส.ศชต. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. พลวฒัน์ ชัยสนิท บก.สส.ศชต. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง นัญฏกานต์ เล็กสุทธิ์ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. ภมูรพี ลัภกติโร ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ส.ต.ท. สุริยนัต์ ชินบุตร บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง สุพรรณี เหล็มนุย้ ภ.จว.พทัลุง สภ.กงหรา 
ส.ต.อ. ศราวธุ สายทอง บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 
ส.ต.อ. สยาม โพธิ์ทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
พ.ต.อ. ฉลอง สุขจนัทร์ บก.อก.ศชต.
พ.ต.อ. ชนวร์ี ชมาฤกษ์ บก.อก.ศชต.
พ.ต.อ. ยทุธพงษ์ ทองนุย้ บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง เพญ็ศรี ชูช่อ บก.อก.ศชต.
ด.ต.หญิง สมจติ เมืองแกว้ บก.อก.ศชต.
ส.ต.อ. ธนัช อนิเล่ียม บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 
ส.ต.ต. อานิสงส์ ออ่นสันต์ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 
พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช บก.อก.ศชต. ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
พ.ต.ท.หญิง  ศิริลักษณ์ คงแกว้ บก.อก.ศชต. ฝอ.๘ บก.อก.ศชต.
วา่ที ่พ.ต.ท.หญิง นัชฎาพร ธนัญชัย บก.อก.ศชต. ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
ร.ต.อ.หญิง โสมาวดี ชูเชิด บก.อก.ศชต. ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
ร.ต.อ.หญิง จฑุาพมิพ์ บุนนาค บก.อก.ศชต. ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
ร.ต.อ.หญิง ปัทมา บุญเพชรศรี บก.อก.ศชต. ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท. กงัวาน วงศ์จนัทร์ อต.สกพ. ฝ่ายวเิคราะหฯ์๒
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ร.ต.ท. เรวฒัน์ ไพโรจน์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ท. อทิธพิล ศิริอนันต์ บก.อก.ศชต. สง.ผบก.อก.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง สุวณิา กาฬมูสิก บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๒
ร.ต.ท.หญิง รัตนาวลัย การบริบูรณ์ บก.อก.ศชต. ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง วไิลพร บ ารุงขนัธ์ บก.อก.ศชต. ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง ณัฐรินทร์ ชุติพฒัน์ปัญญากร บก.อก.สกบ. ฝ่ายวเิคราะหฯ์
ร.ต.ท.หญิง ณัทธมน วริทธิ์ธร บก.อก.ศชต. ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง สุพรรณพร มณฑาโชติ ศฝร.ศชต. ฝปค.
ด.ต.หญิง พวงลดา จติรเกล้ียง บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๑
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ ล าสา บก.อก.ศชต. กก.ปพ.
ส.ต.อ. สมบูรณ์ ประสิทธสิร บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๑
ส.ต.อ.หญิง วาณีต้า อาดจร บก.อก.ศชต. ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
ส.ต.อ.หญิง วชัรากร ออ่นทอง บก.อก.ศชต. ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
ส.ต.อ.หญิง กาลาโสม โดงกลู บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๑
ส.ต.อ.หญิง ขนกวรรณ์ เทพทอง บก.อก.ศชต. ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
ส.ต.อ.หญิง อทิธญิากร วงังาม บก.อก.ศชต. ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
ส.ต.อ.หญิง หทัยทิพย์ ปิน่ละมัย บก.อก.ศชต. ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
ส.ต.อ. กฤตภาส กาสีใจ บก.อก.ศชต. ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
ส.ต.ต. รัชพล พวงจ าปา ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
พ.ต.อ. กมล ณ นรงค์ บก.อก.ศชต. ฝอ.2
พ.ต.ท. ประสม เกื้อหนุน บก.อก.ศชต. ฝอ.2
ร.ต.อ. ประยทุธิ์ เหรียญไกร บก.อก.ศชต. ฝอ.2
ร.ต.อ. ยโูซะ เจะ๊เกาะ บก.อก.ศชต. ฝอ.2
ร.ต.อ. สมชัย สุขเกษม บก.อก.ศชต. ฝอ.2
ร.ต.ท. กนัตพล ทองนุย้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. ประสาน คงประสิทธิ์ บก.อก.ศชต. ฝอ.2
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ หมัดอาด้ า บก.สส.ศชต. กก.สส.1
ร.ต.ท. พสิิษฐ์ ด ามาก บก.สส.ศชต. กก.สส1
ร.ต.ท. วลัลภ ล่ิมสกลุ บก.อก.ศชต. ฝอ.2
ร.ต.ท. วรีวฒัน์ พริิยะเพยีรพนัธ์ บก.อก.ศชต. ฝอ.2
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ขวญัเลิศ บก.อก.ศชต. ฝอ.2
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ ทรงศักด์ิ บก.อก.ศชต. ฝอ.2
ร.ต.ท.หญิง อนุชสา สองเมือง ตชด.ภาค4 กก.ตชด.44
ร.ต.ต. บุญส่ง มุง่พนัธก์ลาง บก.ส.1 กก.5 
ร.ต.ต. ไพโรจน์ สีสวนแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ
ร.ต.ต. ภานุวฒัน์ ไชยมัน่ อก.ศชต. ฝอ.2
ร.ต.ต. สิทธรัิตน์ พรมเพช็ร์ สทส. ฝสส.7 สส.
ด.ต. สมมาศ ตราสิงห์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. สุทา ดังกลาง บก.ส.1 กก.๕ 
จ.ส.ต. วศิรุต สุริยะรัชนี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
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ส.ต.อ.หญิง จฑุารัตน์ หยงสตาร์ บก.ปอท.
ส.ต.อ. ไพชยนต์ เพชรสุริยา บก.สส.ศชต. กก.ซถ 1
ส.ต.อ.หญิง เยอมิร่าห์ ใหม่ออ่น บก.อก.ศชต. ฝอ.2
ส.ต.อ.หญิง วารุณี ขวญัทอง บก.อก.ศชต. ฝอ.2
ส.ต.อ. จารุวฒัน์ สัญจร บก.อก.ศชต. ฝอ.2
ส.ต.อ. ฐิติศักด์ิ กลูเกื้อ บก.สส.ศชต. สส.1
ส.ต.อ. พฤตินัย ศรีสุข บก.อก.ศชต. ฝอ.2
ส.ต.อ. พนัวรรษา มาพล ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.อ. พพิฒัน์ ชัยพรม บก.อก.ศชต. ฝอ.2
ส.ต.ต. ณณฐกร ดวงจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. วฒิุชัย พลอนิทร์ ปพ.ศชต. กก.ปพ.
พ.ต.ท. สัญญา โพชสาลี บก.สส.ศชต. ซถ.1 บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท.หญิง จนัทร์รัตน์ ลีลภสัทวี บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
พ.ต.ต. สุทัศ ทองประสม บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
พ.ต.ต. สมศักด์ิ เหล็มปาน บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ร.ต.อ.หญิง สุธนิี เปีย่มทอง บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ร.ต.อ. วรุิฬห ์ โต๊ะเอยีด บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ร.ต.อ.หญิง กลัยดา จนัทรังษี บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ร.ต.อ.หญิง เรวดี แวกอืจกิ บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
 ร.ต.ท.หญิง องัสนา ภริมย์ บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง เกศสุดา แบ้สกลุ บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง กาญจนา เกตุแกว้ บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท. สุพฒัน์ เหล่ากาวี บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท. กฤษณะ เนินพทุธ บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง ณัฐชนันท์ ชูชื่น บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง อสันา ขนุเศษ ภ.จว.สตูล ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท.หญิง อรนุช กาฬศิริ บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท. สุริยา ทองสมุทร ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ร.ต.ท. พรเทพ จนัทรทิพย์ บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท. ธนธรณ์ เปร้ียวน้อย กก.๗ บก.กฝ.ตชด.
ร.ต.ต.หญิง สุวณีย์ บ ารุงชู บก.ทล ฝอ.บก.ทล
ร.ต.ต.หญิง อานิญชยา จะปะกยีา บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ด.ต.หญิง นงนภสั ไล้ฉมิ กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.อ. เด่นชัย จนัทราชา กก.7 บก.รน
ส.ต.อ.หญิง จริยา สมพงค์ บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ส.ต.อ.หญิง พชัรี แสงสวา่ง บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ส.ต.อ.หญิง ณิชาภทัร โต๊ะด า บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ส.ต.อ.หญิง อบุล ทองนุน่ บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ส.ต.อ.หญิง สุนิสา เนาวมุกดา บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.
ส.ต.อ. อภสิิทธิ์ สาระรักษ์ บก.อก.ศชต. ฝอ.3 บก.อก.ศชต.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต ณัฐวฒิุ ชูแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. นพนันท์ บริรักษ์ บก.สส.ศชต. ซถ.1 บก.อก.ศชต.
ส.ต.ต. ทัตธน องอาจอมร ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
พ.ต.ท. ส าเริง ขนุสุวรรณ์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.๔
พ.ต.ท. ชัชวาลย์ มุสิเกตุ บก.อก.ศชต. ฝอ.๔
ร.ต.ท. คชภพ พสัระ บก.อก.ศชต. ฝอ.๔
ร.ต.ท. ชาติชาย ไชยชนะ บก.อก.ศชต. ฝอ.๔
ร.ต.ท.หญิง ณัฐฐ์ธดิา รัตนสุวรรณ์ บก.อก.ภาค ๙ ฝอ.๕ บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง ยนิดี ถดัสีทัย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.ภ.จว.
ร.ต.ท. อรรถพล รักษ์นุย้ บก.อก.ศชต. ฝอ.๔
ร.ต.ท. อมร โมรากลุ บก.อก.ศชต. ฝอ.๔
ร.ต.ท.หญิง วรรณี ทองแดง ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ร.ต.ต. สนิท สุวรรณเวช บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๑
ด.ต. วนิัย  ไชยชนะ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๑
ด.ต. ศรัณย์ จนัทร์นวล บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๒
จ.ส.ต. อภเิศรษฐ์ คงสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
จ.ส.ต. ศรัณย์ เซ่งซ้าย บก.สส.ศชต. กก.สส.๒
ส.ต.อ.หญิง อญัชรีย์ หนูกลับ บก.อก.ศชต. ฝอ.๔
ส.ต.อ. ซูอบิ เหมรา บก.อก.ศชต. ฝอ.๔
ส.ต.อ.หญิง พชัรินทร์ สาดีน บก.อก.ศชต. ฝอ.๔
ส.ต.อ.หญิง เฉลิมศรี เพชรมณีโชติ บก.อก.ศชต. ฝอ.๔
ส.ต.อ. สุภคัสนธิ์ รัตนบุรี บก.อก.ศชต. ฝอ.๔
ส.ต.อ. อภศัิกด์ิ จงรักษ์ บก.อก.ศชต. ฝอ.๔
ส.ต.อ. สโรชา อมัพนัธศิ์ริ บก.อก.ศชต. ฝอ.๖
ร.ต.ท. เอกวทิย์ แกว้ฤทธิ์ บก.อก.ศชต. ฝอ.5
ร.ต.ท. ธรรมจกัษ์ ใสสระน้อย บก.อก.ศชต. ฝอ.5
ส.ต.อ.หญิง ณัฐกฤตา ชุมทอง บก.อก.ศชต. ฝอ.5
ส.ต.อ.หญิง สุฑารัตน์ ใหม่คงแกว้ บก.อก.ศชต. ฝอ.5
ส.ต.อ. ปภงักร วงศ์มาลามาศ บก.อก.ศชต. ฝอ.5
ส.ต.อ. วนิัย จนัทร์สมุทร บก.อก.ศชต. ฝอ.5
ส.ต.อ. อนุชา ยาพบิูลย์ บก.อก.ศชต. ฝอ.5
ส.ต.อ. อาคม สุวรรณรัตน์ บก.อก.ศชต. ฝอ.5
พ.ต.อ. พงศ์ชิต พุม่ชุมพล บก.อก.ศชต. ฝอ.๖
พ.ต.ท.หญิง เฉลียว ผิวแดง ศฝร.ศชต. ฝบศ
พ.ต.ท.หญิง กลัยา กั้งเหล้ง บก.อก.ศชต. ฝอ.๑
พ.ต.ท.หญิง ลักษ์คณา รักนุม่ บก.อก.ศชต. ฝอ.๖
พ.ต.ต.หญิง วรวรรณ ไชยคง บก.อก.ศชต. ฝอ.๗
ร.ต.ท.หญิง รสิตา เพชรรัตน์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓
ร.ต.ท.หญิง ดรุณี นิลสุวรรณ์ ภ.จว.ยะลา ฝอ.๖
ร.ต.ท.หญิง อไุรวรรณ อยู่ศรี ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.หญิง อาภสัรา แกว้ขาว บก.อก.ศชต. ฝอ.๖
ร.ต.ท.หญิง อญัชลี ขนุอกัษร บก.อก.ศชต. ฝอ.ภ.จว.
วา่ที ่ร.ต.ท. กอ้ง อนิทโรภาส บก.อก.ศชต. ฝอ.๖
วา่ที ่ร.ต.ท.หญิง ขวญัฤดี วฒันกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ร.ต.ต.หญิง วสัมล ชูเอยีด บก.อก.ศชต. ฝอ.๖
ส.ต.อ. อภชิาติ คณะทอง บก.อก.ศชต. ฝอ.๖
ส.ต.อ. พงศ์เทพ นวลมูสิก บก.อก.ศชต. ฝอ.๖
ส.ต.อ. อสิระ สาระศาลิน บก.อก.ศชต. ฝอ.๖
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ พรหมเสนา ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อรรณพ สาและ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. ปรมินทร์ นวลไม้หอม ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. อฟัฟานดี วาเตะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
พ.ต.ท.หญิง ปิยาพรรณ ด้วงทอง บก.อก.ศชต. ฝอ.7
พ.ต.ท.หญิง ธญัญมาศ สลักศรี ภ.จว.พทัลุง ฝอ.ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.ท.หญิง จฑุามาศ ปัทมานนท์ บก.อก.ศชต. ฝอ.7
พ.ต.ท.หญิง ณภทัร ทินราช บก.อก.ศชต. ฝอ.7
ร.ต.ท.หญิง จรัสศรี วฒันะ บก.อก.ศชต. ฝอ.7
ร.ต.ท.หญิง อไุรวรรณ พานิชกรณ์ บก.อก.ศชต. ฝอ.๕ บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง สุพรรษา รักบุตร บก.อก.ศชต. ฝอ.7
ร.ต.ท.หญิง ลภสัลดา หอมนวพล กง. ฝอ.กง.
ร.ต.ท.หญิง อจัฉราพร แกว้วชิิต ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.
ร.ต.ท. ศุภชัย ช่างฆอ้ง ภ.จว.พะเยา ฝอ.ภ.จว.
ร.ต.ท. นิรุตต์ เกษา บก.อก.ศชต. ฝอ.7
ร.ต.ท.หญิง พรภริมย์ ทองใส บก.น.๘ ฝอ.บก.น.๘
ร.ต.ท.หญิง จลิลาวณัย์ เบ็ญมุสตาส บก.อก.ศชต. ฝอ.7
ร.ต.ท.หญิง เสาวภา อนิศรีไกร บก.อก.ศชต. ฝอ.7
ร.ต.ท.หญิง ณัฐฐายาณี ยศสมบัติ บก.อก.ศชต. ฝอ.7
ด.ต.หญิง ณัฐวรา นาคประเสริฐ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ส.ต.อ.หญิง ขนิษฐา รังสิมันตุชาติ บก.อก.ศชต. ฝอ.7
ส.ต.อ. มนัสที นวลสุวรรณ บก.อก.ศชต. ฝอ.7
ส.ต.อ. นิพนธ์ ปานดี บก.อก.ศชต. ฝอ.7
ส.ต.อ. เทิดทูน ซ่ือทางธรรม บก.อก.ศชต. ฝอ.7
ส.ต.ต. นพดล แดงงาม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
วา่ที ่พ.ต.อ. จริภทัร มุง่ดี บก.อก.ศชต.
พ.ต.ท. จตุรวทิย์ อนิทร์เกล้ียง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
พ.ต.ท. ครรชิต ปานจนัทร์ บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท. ฤกษชัย ศรียาเทพ ภ.จว.ระนอง สภ.เมือง ระนอง
ร.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ สุขทอง บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท. อดุร พมิพอ์นิทร์ บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท. ประเสริฐ มาแดง บก.อก.ศชต.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ธนพล ปราบณรงค์ บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท. สมปราถน์ สุนทรวฒัน์ บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง ปาติเม๊าะ นิเน บก.อก.ศชต.
วา่ที ่ร.ต.ท. ไชยา ไชยสุวรรณ บช.ตชด. ศอพ.
ร.ต.ต. มัส งอมงาม ภ.จว.ตาก กก.สส.
ร.ต.ต.หญิง ตวษิา คงทอง บก.อก.ศชต.
ด.ต. ประโนม มณีนพวงศ์ บก.สส.ศชต.
ด.ต. สุพรรณ ทองจอก บก.สส.ศชต.
ส.ต.อ.หญิง ทิตยาพรรณ์ แกว้ทองออ่น บก.อก.ศชต.
ส.ต.อ.หญิง กมลทิพย์ เผ่าชู บก.อก.ศชต.
ส.ต.อ.หญิง จไุรพร นุย้น้ าวงค์ บก.อก.ศชต.
ส.ต.ต. นภวชิญ์ บริเพง็ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๑
ส.ต.ต. วรากร ลามคาญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
พ.ต.ท. สุรจติต์ บุญยตา บก.สส.ศชต.  -
พ.ต.ท.หญิง วริีพรรณ ศรีเทพ บก.อก.ศชต. ฝอ.๙
พ.ต.ต. บุญเติม สุวรรณ บก.สส.ศชต.  -
พ.ต.ต. เจมิ สุกป่าน บก.อก.ศชต. ฝอ.๙
พ.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ อโนทัย บก.อก.ศชต. ฝอ.๙
ร.ต.ท. สุทธพิงค์ ชมเชย บก.สส.ศชต. ฝอ.
วา่ที ่ร.ต.ต. จตุพร ปรีชา  บก.อก.ศชต. ฝอ.๙
จ.ส.ต.หญิง สมพร รอดชุม บก.อก.ศชต. ฝอ.๙
จ.ส.ต.หญิง ทมิตา เรืองฤทธิ์ บก.อก.ศชต. ฝอ.๙
ส.ต.อ.หญิง อญัชิษฐา จนัทร์เมือง บก.อก.ศชต. ฝอ.๙
ส.ต.อ.หญิง ษณภร รอดพระยา บก.อก.บช.ศ. ฝอ.๒
ส.ต.อ. สมเกยีรติ สตันน๊อด บก.อก.ศชต. ฝอ.๙
ส.ต.ต. วชัรกติิ พนัธุ์ภกัดีดิสกลุ บก.น.๔ กก.สส.
ส.ต.ต. อรรณพ สาขะญาณ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๒
ส.ต.ต. ณัฐนนท์ พงษ์ศักด์ิ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๒
พ.ต.อ. ชาคร ศรีวฒันประยรู บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
พ.ต.ท. เศรษฐกาญจน์ เชาวลิต บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
พ.ต.ท.หญิง สุดา หวานนุน่ บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ร.ต.อ. ศิรศานต์ มูลประเสริฐ บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ร.ต.ท.หญิง วาสนา พรุเพชรแกว้ บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ร.ต.ท.หญิง สุกญัญา สุบรรณพนัธ์ บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ร.ต.ท.หญิง ซัมซียะห์ เกษตรกาลาม บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ร.ต.ท. ปรเมศวร์ เกตุนิม่ บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ร.ต.ท. คมกริช สุทธะสกลุดี บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ร.ต.ท. ปริวรรต โชติแกว้ บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ร.ต.ท.หญิง ศรีกญัญา เพชรคง บก.รน. กก.๖ บก.รน.
ร.ต.ท. ธนชาต ขวญัทองยิ้ม กง. ฝ่ายการเงิน ๓ กง.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. วรวธุ ขาวสังข์ บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ด.ต. ดนเลาะ ท่าวสมาน ภ.จว.สตูล สภ.ฉลุง
ด.ต. ทัศน์พล ชื่นอิ่มทรัพย์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ตรีภพ เพิม่พนู บก.ตชด. กก.ตชด.๔๒
ส.ต.อ.หญิง วนัศิริพร วชิาเคร่ือง บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ส.ต.อ. อภนิันท์ จนัทร์หนู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.อ. สุทัด บุญส่ง บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ส.ต.อ. สุรเดช ศิริรักษ์ บก.สส.ศชต. ซถ.๑ 
ส.ต.อ. พสิษฐ์ โชติสุวรรณกลาง บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ส.ต.อ. ชีวานนท์ ธงชัย บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ส.ต.อ.หญิง วาสนา อนันต์วฒันาศักด์ิ บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ส.ต.อ. มะหะมะฟาร์เดร์ ซียง บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ส.ต.อ. คณพศ ทองชูช่วย บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ส.ต.อ. ธชัชัย อนิทนนท์ บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ส.ต.อ. อรุณ รักใคร่ บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ส.ต.อ. เอกชัย พลูจุ้ย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ ประจวบบุญ บก.อก.ศชต. ฝอ.๑๐
ส.ต.ต. ชนัญภน พนัธส์าลี บก.สส.ศชต. บก.สส.ศชต.
ส.ต.ต. สุรเชษฎ์ ไขส่ง ภ.จว.ยะลา สภ.บ้านโสร่ง
พ.ต.อ. สุทธพิงศ์ เป๊กทอง ศชต. กก.ปพ.ศชต.
พ.ต.ท. ปรมินทร์ ปัดทุมแฝง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
พ.ต.ท. เสน่ห์ สิงหภ์ู่ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
วา่ที ่พ.ต.ต. ช านาญ นิลโกสีย์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง อญัชิสา อนิทสุวรรณ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ร.ต.ท. ยทุธพงษ์ เจริญพทิักษ์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ร.ต.ท. เวชยนัต์ สุวรรณยหุะ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ร.ต.ท. ชัยนคร สุภา ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ร.ต.ท. อฎัฐมงคล เจริญสุข ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ร.ต.ท. พนม วงศ์สุริยะ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ร.ต.ท. กติติชัย ขวญัสุด บก.อก.ภ.๒ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๒
ร.ต.ต. วชัระ ส่งแสง ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ร.ต.ต. มาโนช บุญลาภ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง พสิมัย ศรัภกัดี ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ด.ต. ละเอื้อน สัตยารังสรรค์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ด.ต. พงศ์เพชร สังขแ์กว้ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ด.ต. สรายทุธ นาสมใจ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. ภกัดี องุต์จติตะกลู ภ.จว.อทุัยธานี กก.สส.ภ.จว.อทุัยธานี
ด.ต. อธพิร โพธศิรี ศชต. กก.ปพ.ศชต.
จ.ส.ต. ปรมินทร์ ค าชา ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ จว.เลย
จ.ส.ต. สมาน รอดเงิน ศชต. กก.ปพ.ศชต.
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จ.ส.ต. เอกชัย อรัญญเวศ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.อ.หญิง สุดารัตน์ ขาววก ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.อ.หญิง อนงนาฎ์ มนูธรรม ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.อ. ก าพลศักด์ิ แกว้เรืองฤทธิ์ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.อ. สมภพ ยั่งยนื ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.อ. อาคม วรรณสัมพนัธ์ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.อ. ธวชัชัย แกว้เมือง ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ธวชัชัย พนัชู ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. สรายทุธ คงผอม ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ด ารงค์ศักด์ิ ออ่นแกว้ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. พงศ์พฒัน์ ฤทธศัิกด์ิ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ธนาวฒิุ ชูช่วยสุวรรณ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. สกลกร ศรีไชย บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๒
ส.ต.ต. ฉตัรชัย อติชาติ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๒
ส.ต.ต. นภดล หมัดเลียด บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๒
ส.ต.ต. นราศักด์ิ จนิดามุณี บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๒
ส.ต.ต. ณัฐภาคศ์ ยอดเมฆ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๒
ส.ต.ต. วรีพงษ์ ชัยศิริ ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ร.ต.ท. สนิท นวลไม้หอม ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ด.ต. เสรี ศรีนรัตน์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ด.ต. สุเจน สุขเขยีว บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ส.ต.อ. บุญแสน เมฆหมอก บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
พ.ต.ต. ฉลอง ชัยสูงเนิน ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ร.ต.ท. เอกชัย อปุมัย ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ร.ต.ท. กฤตยศ สันตา ภ.จว.แม่ฮองสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ต. ชูศักด์ิ พฒันจนัทร์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ร.ต.ต. ธรียทุธ เพชรศรี ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ด.ต. นุกลู พณิสุวรรณ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ด.ต. ไตรรัตน์ รัตนบุปผา ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. ธวฒัน์ นาคพนัธ์ ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. พรชัย อนิทสโร ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ด.ต. วชิยานนท์ หาญก าลัง ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ด.ต. สมคิด เทพประดิษฐ์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ด.ต. อาภรณ์  เพง็รักษ์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
จ.ส.ต. นพนรา วรรณเสริฐ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
จ.ส.ต. สันติชัย แพง่โยธา ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.อ. วชิระ พรมเสน ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.อ. เชาวลิต สงสุวรรณ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.อ. ทนงศักด์ิ พรมแกว้ นราธวิาส สภ.รือเสาะ จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. ธชัธชัย ยิ้มละมัย ปัตตานี สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี
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ส.ต.อ. ธานี จ ารูญมนตรี ปัตตานี สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี
ส.ต.อ. ธรีะยทุธ์ หมาดบากา ปัตตานี สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี
ส.ต.อ. นภาเกยีรติ นพภาพนัธ์ ปัตตานี สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี
ส.ต.อ. ประสิทธิ์ ดิษรา ปัตตานี สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี
ส.ต.อ. ภตัธยิะ ใจทัด นราธวิาส สภ.รือเสาะ จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. มนตรี นพภาแกว้ ปัตตานี สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี
ส.ต.อ. ยทุธศักด์ิ ไพค านาม ยะลา สภ.เบตง จว.ยะลา
ส.ต.อ. รณยทุธ ชาลีเปร่ียม ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 
ส.ต.ท. รณรงค์ จนัทร์ประเสริฐ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.อ. เรวตั นามโฮม ปัตตานี สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี
ส.ต.อ. ฤทธชิัย เวยีงสมุทร ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง จว.ยะลา
ส.ต.อ. ฤาชา ศรีจนัทร์ ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง จว.ยะลา
ส.ต.อ. วารินท์ ทิพยจ์กัษุ ปัตตานี สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี
ส.ต.อ. วรีเชษฐ์ ไกร ยะลา สภ.ปะแต จว.ยะลา
ส.ต.อ. วรีศักด์ิ แกว้ดวง ยะลา สภ.รามัน จว.ยะลา 
ส.ต.อ. วฒิุชัย มีชัย ยะลา สภ.ยะรม จว.ยะลา
ส.ต.อ. สุนนท์ บุญอะรัญ ยะลา สภ.แม่หวาด  จว.ยะลา
ส.ต.อ. อนุชา ทองขวญั ยะลา สภ.ปะแต จว.ยะลา
ส.ต.อ. เอกพงษ์ เนขขมัม์ ยะลา สภ.แม่หวาด  จว.ยะลา
ส.ต.อ. เอกรัตน์ โอทองค า สภ.จะกวะ๊ จว.ยะลา
ส.ต.อ. เอกสิทธิ์ อดุมสกลุ ปัตตานี สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ พว่งพี ปัตตานี สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี
ส.ต.อ. สุริยา ยอดแกว้ ยะลา สภ.แม่หวาด จว.ยะลา 
ส.ต.อ. สุชาวตัน์ แสงจนัทร์ ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง จว.ยะลา
ส.ต.อ. มณฑล ทองปี ปัตตานี สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี
ส.ต.อ. อดุลย์ ดาหมาด ปัตตานี สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี
ร.ต.ท. เนาวรัตน์ ผาตะนนท์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.ท. ยิ่งยศ ใกล้สมจติต์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.หล่มสัก
ร.ต.ท. เสกสัน สีทิ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
จ.ส.ต. สุพรรณ ครองเมืองแสน ศชต. กก.ปพ.ศชต.
จ.ส.ต. เถลิงศักด์ิ ใจทับทิม บช.ก. กก.3 บก.ทท.
จ.ส.ต. ชวโรจน์ ใจบุญ ภ.จว.ตาก สภ.พะวอ
จ.ส.ต. ศุภวตัร อนิทร์ฤทธิ์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
จ.ส.ต. เดชา พรมสาย ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
ส.ต.อ. เอกรินทร์ ขนุฤทธิ์สง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. พงษ์พนัส ชื่นก าเหนิด ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.อ. ทศวรรษ ลาเจริญ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ส.ต.อ. เศรษฐพงษ์ บุญเปีย่ม ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.อ. ศรีวไิล ไชยหาญ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ ปานเพช็ร บช.ก. กก.๖ บก.ปทส.



บก. กก./สน./สภ.
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ส.ต.อ. จรัญ ซ้ายเซ้ีย ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. เอกรินทร์ ชนะพาล ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ส.ต.อ. เอกวฒิุ สาระณะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. ธรีเดช ณ นคร ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.อ. สุวฒัน์ชัย หมุนจ านงค์ บช.ก. กก.๖ บก.ปทส.
ส.ต.อ. อาหมาด ปะดุกา ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.อ. วราวฒิุ สิงหบ์ุตร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. พชิัย กลอยประโคน บก.สสภ.3 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๓
ส.ต.อ. อคัรพล ดุมชัยภมูิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ส.ต.ต. วรีพงษ์ ทองจารึก ศชต. กก.ซถ.๒ บก.สส.ศชต.
ส.ต.ต. รัช เหรียญรุ่งโรจน์ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. ถนัดชัย พรหมเทพ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. สมหมาย สิงหโชติ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ณัฐพร บุญยะวนั ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ส.ต.ต. พชิิต ชุ่มเพง็พนัธุ์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ยทุธนา นาคสุวรรณ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ภเูบศวร์ แกว้รากมุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. อาร์ร๊ิฟ เหมรา ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. สิทธพิร โปณะทอง ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ยทุธการ ศรีอทุัย ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. เทพประสิทธิ์ มณีบุตร ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. อนุพล มะลิสุวรรณ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. เสกสิทธิ์   สุขถาวรสิน ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ส.ต.ต. พนัธก์านต์ อภนิันทน์เวทย์ ศชต. กก.ซถ.๒ บก.สส.ศชต.
ส.ต.ต. อภเิทพ เชื้อชาติ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
พ.ต.ท. สิรวชิญ์ แกว้หาญ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ร.ต.อ. พพิฒัน์ พนัธุ์พรม ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ร.ต.ต. บัญชา อุ่นเจริญ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ด.ต. ถาวร ทองรักศรี ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ด.ต. ศุภชัย สร้อยสุวรรณ จว.ยะลา สภ.รามัน จว.ยะลา
จ.ส.ต. จริพฒัน์ ชูเยน็ จว.สงขลา สภ.เมือง จว.สงขลา
ส.ต.อ. วฒันพงศ์ วฒันะ จว.ยะลา สภ.รามัน จว.ยะลา
ส.ต.อ. กอ้งเดช จดูมาก ศชต. สภ.อยัเยอร์เวง จว.ยะลา
ส.ต.อ. อนิรุทธ์ แกสมาน ศชต. สส.1 บก.สส.ศชต
ส.ต.อ. สงกรานต์ แกว้ด า จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. วเิชียร หนูปลอด จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง จว.ยะลา
ส.ต.อ. ปัญจรัตน์ เพช็ร์รัตน์ จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.อ. วรวรรธน์ บุญค า จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง จว.ยะลา
ส.ต.ท. ณัฐพล นาคอน้ จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธณา แกว้จนัทร์ฤทธิ์ จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
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ส.ต.ต. นคราทร รักกะเปา ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. สุชาติ ซ้ิวฝ้าย ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. กติติพงษ์ แกว้หาน้ า จว.ยะลา สภ.ยะรม จว.ยะลา
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ จนัทรังษี ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. พชิัย เกื้อสกลุ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ปิติพล จลัวรรณา ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. สุทธชิัย เซ่งเส้ง จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี
ส.ต.ต. ปิยพงศ์ อศุมา ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. วรีะยทุธ ทองทะไว ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. สาทิตย์ สุขเกดิ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. สถาพร สกณุา ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. วชัราภรณ์ บุญทอง ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. เสกสรรค์ วฒันิม่ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. นิธิ เกดิทิพย์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. นที ถิ่นทะเล จว.ยะลา สภ.ยะรม จว.ยะลา
ส.ต.ต. ศราวธุ ปิน่กาญจน์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ปรเมศวร์ ทองพานเหล็ก ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ฐานันท์ สุดทองคง ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. เศกศักด์ิ สุขสโม ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. เกรียงไกร สิทธชิัย บก.สส.ศชต.  กก.ซถ.๒
ส.ต.ต. อศิรา ราชบุรี ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. สุวทิย์ คงด า ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ลิขติ ยอ่งบุตร ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ เปาะเชื้อจนี จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี
ส.ต.ต. สมพร หวดัเพชร ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. สุคิด ขนุฤทธิ์เอยีด ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. กติติพนัธ์ ชุมขวญั ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. จริศักด์ิ ศิลปะ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ฉตัรชัย บัวแกว้ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. จกัรี กรูอหมีน จว.ยะลา สภ.ยะรม จว.ยะลา
ส.ต.ต. จติพทัธ์ ไชยถาวร จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี
ส.ต.ต. ยงยทุธ รัตนะ จว.ยะลา สภ.บันนังสตา จว.ยะลา
ส.ต.ต. อริสรันท์ อมุา จว.ปัตตานี กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี จว.ปัตตานี
ส.ต.ต. เอกราช กลุศรีหะรัญ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. สามาอนู สอเหลบ จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊ จว.ยะลา
ส.ต.ต. วรายทุธ หนูทอง ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ฮาซัน ประสงค์ผล จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี
ส.ต.ต. รุสลันร์ เปาะโซะ จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี
ส.ต.ต. เด่น เจะ๊หลง จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊ จว.ยะลา
ส.ต.ต. เอกชัย นาบาล ศชต. กก.ปพ.ศชต.
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ส.ต.ต. จ านง รักนุย้ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. สุรัตน์ ถงึพร้อม ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. พรชัย หมืน่ศักด์ิ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ จนัทร์ทัศน์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. พเยาว์ พรมมาอนิทร์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. มนัสชัย นุเคราะห์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ปานศักด์ิ ทรงศิลป์ชัย จว.ยะลา สภ.ยะรม จว.ยะลา
ส.ต.ต. วารุพงษ์ รักษาพล ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. เจริญ พรหมเทพ จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ จว.ปัตตานี
ส.ต.ต. ววิฒัน์ อนิริสพงศ์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ขวญัชัย เพช็รทอง ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. กฤษดา คงดี ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ พรมแกว้ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ไชยยนัต์ นักพรด ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ ขจรทุกทิศ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. เจยีรนันท์ สุขชนะ จว.ยะลา สภ.เบตง จว.ยะลา
ส.ต.ต. กฤศวกร จนัสีนาก ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. สินชัย สิทธปิระการ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. วรีชน เพช็รด า จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา
ส.ต.ต. จกัรี มณีรัตน์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ จนัทร์อนิทร์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. แสงสุรีย์ ฤทธิ์ชู จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา
ส.ต.ต. อโนทัย ศรีพวงแกว้วไิล จว.ยะลา สภ.ปะแต จว.ยะลา
ส.ต.ต. ปิยณัฐ เหมสลาหมาด ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. อบัดุลรอหมาน เหมสลาหมาด ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ธรีพล จนัทบูรณ์ จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง จว.ยะลา
ส.ต.ต. เฉลิมชัย เล่ียนจา้ย ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ประณต ขระสุ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ธรีะ พนัธท์อง จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา จว.ยะลา
ส.ต.ต. คธายทุธ เหมือนแกว้ จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา จว.ยะลา
ส.ต.ต. วชัรินทร์ มณีปรีชา จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา จว.ยะลา
ส.ต.ต. พรชัย หวดงาม จว.ยะลา สภ.ยะหา จว.ยะลา
ส.ต.ต. ปัญญา ยิ่งยง จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา
ส.ต.ต. วรชัย บุญพลับ จว.ยะลา สภ.ปะแต จว.ยะลา
ส.ต.ต. เอกพล จนัทร์เเกว้ จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา จว.ยะลา
ส.ต.ต. พนัศักด์ิ เหตุเกษ จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา จว.ยะลา
ส.ต.ต. สุทธชิัย อดุอา้ย จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา จว.ยะลา
ส.ต.ต. สุริยา ขนุทิพยโ์บสถ จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา
ส.ต.ต. สมพร พนิิจมนตรี จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. ชัยภมูิ นวลช่วย จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา จว.ยะลา
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ส.ต.ต. สมศักด์ิ กายประสิทธิ์ จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา
ส.ต.ต. ปรเมศร์ ศรีจนัทร์ จว.ยะลา สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา
ส.ต.ต. พงษ์ศิริ ชาติวฒันา จว.ยะลา สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา
ส.ต.ต. อภชิาติ ทองไซร้ จว.ยะลา สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา
ส.ต.ต. สุธรรม สุขศรี จว.ยะลา สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา
ส.ต.ต. พงษ์พฒัน์ สุวรรณ จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา จว.ยะลา
ส.ต.ต. กติติภพ สุวรรณ จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊ จว.ยะลา
ส.ต.ต. พรชัย แสงศรีจนัทร์ จว.ยะลา สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธรีพงศ์ หุย้ล่อง จว.ยะลา สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ วรรณเพช็ร จว.ยะลา สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา
ส.ต.ต. พงษ์อนันต์ พลวฒัน์ จว.ยะลา สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา
ส.ต.ต. ฉตัรชัย สังวาลรัตน์ จว.ยะลา สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา
ส.ต.ต. ไพศาล หนูช่วย จว.ยะลา สภ.ปะแต จว.ยะลา
ส.ต.ต. ศราวฒิุ คงใหม่ จว.ยะลา สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา
ส.ต.ต. ภเูมษ ปลอดหนู จว.ยะลา สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา
ส.ต.ต. อภเิชษฐ ฉางด า จว.ยะลา สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา
ส.ต.ต. วโิรจน์ อยู่ศรี บก.สส.ศชต.  กก.ซถ.๒ 
ส.ต.ต. ววิฒัน์ อนิริสพงศ์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ส.ต.ต. ปิยวฒัน์ จนิดาวงค์ จว.ยะลา สภ.ยะรม จว.ยะลา
พล.ต.ต. ดุษฎี ชูสังกจิ บก.สส.ศชต.  -
พ.ต.อ. มณฑล ปัญญยงค์ บก.สส.ศชต.  - 
พ.ต.อ. สุวตัต์ วงค์ไพบูลย์ บก.สส.ศชต.  - 
พ.ต.อ. แวสาแม สาและ บก.สส.ศชต.  - 
พ.ต.อ. ไพโรจน์ หมืน่กล้าหาญ บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
พ.ต.อ. ชุมพล ศักด์ิสุรียม์งคล บก.สส.ศชต. กก.สส.๒ บก.สส.ศชต.
พ.ต.อ. ประยงค์ โคตรสาขา บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
พ.ต.อ. ธรีศักด์ิ ภญิโญ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
พ.ต.อ. เรศวร วายเุวช ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด   จว.นนทบุรี
พ.ต.อ. ต่วนเดร์ จฑุานันท์ บก.สส.ศชต. กลุ่มงานสอบสวน
วา่ที ่พ.ต.อ. จ าเริญ สุวรรณชาตรี ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
พ.ต.ท. เทพวษิณุ จอมไตรภพ บก.สส.ศชต. ฝอ.บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท. รังษี มัน่จติร บก.สส.ศชต. รอง ผกก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท. บุญรัตน์ ตันหยง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
พ.ต.ท. บุญมี พลูสวสัด์ิ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด้ือ จว.นครปฐม
พ.ต.ท. พฒันพงษ์ วฤิทธิ์เตชะ บช.น. สน.จกัรวรรดิ
พ.ต.ท. บุญส่ง นิกรเถื่อน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม  จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท. สมใจ เมืองหมิน้ บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท. พรชัย สุวรรณวงศ์ บก.สส.ศชต. กก.สส.๒ บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท. ธชัพชิัย จารยว์รานนท์ บก.สส.ศชต. กก.สส.๒ บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท. ฉตัรชัย สมศักด์ิ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น จว.แพร่
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พ.ต.ท. เจะ๊โช๊ะ โตงนุงแย บก.สส.ศชต. ฝอ.บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท. รังษี มัน่จติร บก.สส.ศชต. รอง ผกก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท.  อคัรโยธนิ บุญวโิรจน์ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท. บัญจง จนัทร์เกษร บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท. สวสัด์ิ สัตยานันท์ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท. ธนวรรธน์ ธนะนิมิตร บก.สส.ศชต. สว.กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท. วฒิุชัย ลอนจนัทึก บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท. ววิฒันชัย์ ธรรมวทิยาภมูิ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ การะเกตุ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
วา่ที ่พ.ต.ท. อบัดุลยฮ์าลีม ดือเร๊ะ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
วา่ที ่พ.ต.ท. รุ่ง แกว้บัวดี บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
วา่ที ่พ.ต.ท. ธชัชัย สุวรรณ์ บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
วา่ที ่พ.ต.ท. วชัรินทร์ ตันเจริญรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ จว.สงขลา
พ.ต.ต. รัมลี วาเตะ บก.สส.ศชต. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
พ.ต.ต. ยทุธศักด์ิ เอี่ยมสุนทร บก.สส.ศชต. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
พ.ต.ต. สุมิตร โยจ้ิ้ว บก.สส.ศชต. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
พ.ต.ต. จติุ เจริญรัมย์ อก.บช.ก ฝอ.9 บก.อก.บช.ก
พ.ต.ต. พงษ์เทพ ละอองเทพ บก.สส.ศชต. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
พ.ต.ต. เนืองนิตย์ ศรีรักษา บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
พ.ต.ต. วรัิช นันตะโลหติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง ภ.จว.นครราชสีมา
พ.ต.ต.หญิง ขนิษฐา มูเล็ม บก.สส.ศชต. ฝอ.บก.สส.ศชต.
พ.ต.ต. เลิศรัช ดีทองออ่น บก.สส.ศชต. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
พ.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ ฉนุแสนดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี
พ.ต.ต. ชีวนิ ฤทธเิรือง บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
พ.ต.ต. สุขสันต์ กษิดิกลุ บก.สส.ศชต.  - 
วา่ที ่พ.ต.ต. สุเมศ คงเขยีว บก.สส.ศชต. กลุ่มงานสอบสวน
วา่ที ่พ.ต.ต. เสกสันต์ คงคืน บก.สส.ศชต. กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.อ. วศิาล ใจศิริ บช.น สน.บางรัก
ร.ต.อ. รุจนภาคน์ หนูจนัทร์แกว้ บก.สส.ศชต. กก.สส.๒ บก.สส.ศชต.
ร.ต.อ. นิควง เขยีวนุย้ บก.สส.ศชต. กก.สส.๒ บก.สส.ศชต.
ร.ต.อ. ลอระ เซะมิง บก.สส.ศชต. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.อ. บุญเลิศ เสือฉว้น บก.สส.ศชต. กก.สส.๒ บก.สส.ศชต.
วา่ที ่ร.ต.อ.หญิง สุภชัญญา พศัระ บก.สส.ศชต. ฝอ.บก.สส.ศชต.
วา่ที ่ร.ต.อ.หญิง มุสลิม ภกัดี บก.อก.ศชต. รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง ขวญัฤทัย สุวรรณเดชา บก.สส.ศชต. ฝอ.บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. รัตนชาติ สุวรรณโณ บก.สส.ศชต. ฝอ.บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ กาโร บก.สส.ศชต. ฝอ.บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง ภรณภา ธรรมใจ บก.อก.ศชต. รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ศชต.
ร.ต.ท. อมรพรรรณ พุม่พวง ภ.8 รอง สว.ฝอ.2บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เสือสิงห์ บก.อก.ศชต. ฝอ.10 บก.อก.ศชต.
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ร.ต.ท. อาคม ปิยะจนัทร์ บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. จะเร ไฝนุย้ บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. ณัชณวนิท์ กฤตปภาคชภคั บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ นิลมิตร บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
วา่ที ่ร.ต.ท. ยศวร ภทัทิยากลุ บก.สส.ศชต. กก.สส.1 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง วานิช วรศรี บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง ลักขณา ทองพนู ศชต. กก.ปพ.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง กมลวรรณ ศิริวาสน์ ตร.ภ.๒  สภ.วงัสมบูรณ์
ร.ต.ท. ถวลัย์ แกว้แพรก บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. เสรี ทาร์สมบูรณ์ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. สุมิตร มณีพรหม บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. ซาลี ทิวาสมาน บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. ปรีชา จนัทรโชติ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. นามชัย บุญพาชนะศรี บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. วริะ แสงเต็ม บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. วรียทุธ์ บ่าวแอ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. สมปอง ด่านพทิักษ์สกลุ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. ทศพล แสงจนัทร์ศิริ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. ส่อง เจริญสุข บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. ปวรินทร์ เกตุรักทอง ภ.จว.สงขลา รอง สวป.สภ.คูเต่า จว.สงขลา
ร.ต.ท. สหสั ฉมิคล้าย บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. เอกสิทธิ์ ด าน้อย บก.สส.ศชต. กก.สส.๒ บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ ชาญปรีชา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี  จว.นรธวิาส
ร.ต.ท. ปิติศานต์ บัวแกว้ บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. วสิิทธิ์ วสิมิตนันทร์ บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. ศุภกจิ คล้ายทอง บก.สส.ศชต. กก.สส.๒ บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. ณัฐพล สุขวรรณโณ บก.สส.ศชต. กก.สส.๒ บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. ภวูเดช หนองหาญ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท.หญิง จศิมา วงศ์งาม ภ.จว.ยะลา รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา.
ร.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ แซ่หยง บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. สิทธชิัย ช่อผูก บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. ภาณุวชัร อตับุตร บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. วราพงษ์ สีสนิท บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. อ านาจ บุญจนัทร์ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. จกัรกริช จติอ านวย บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. อาราฟตั แซะอาหลี บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. อ านาจ ไชยธงรัตน์ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. สุรินทร์ ธริินทอง บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. พยงุ คินขนุทด บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ท. จนัทร์ธร จติจ านงค์ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
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ร.ต.ต. นัทรพี วรรณโร บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ สะมาพงษ์ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ต. ธ ามรงค์ รัตนกณัยานนท์ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ต. กรกช ภกัดีเลขะกลุ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต จว.ยะลา
ร.ต.ต. อภชิาติ พรหมมนตรี บก.สส..ศชต. กก.สส ๑ บก.สส.ศชต.
ร.ต.ต. สุชาติ เพช็รจ ารัส ภ.จว.ปัตตานี สส.ภ.จว.ปัตตานี
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ ธนมิตต์ บก.สส.ศชต. กก.สส.๒ บก.สส.ศชต.
ร.ต.ต. ภรีะพฒัน์ แกว้ด า บก.สส.ศชต. กก.สส.๒ บก.สส.ศชต.
ร.ต.ต. สรวชิญ์ จติต์ศักรินทร์ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ต. สากล พรหมเมือง บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
ร.ต.ต. ชุติมณฑน์ ใคร่อยู่สุข บก.อก.ภ.6 ฝอ.2 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ต. สมใจ เจก็สูงเนิน บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
ร.ต.ต. อภชิาติ พรหมมนตรี บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
ร.ต.ต. มานพ ปัญจเพชร บก.สส.ศชต. สง.ผบก.สส.ศชต.
ร.ต.ต. อศิราวธุ อมรสรนันท์ ภ.จว.พทัลุง สภ.เมืองพทัลุง จว.พทัลุง
ด.ต. ประหยดั ประกิ่ง บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต. สวสัด์ิ ปุน่ภกัดี บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต. โสภณ สังขสุ์มล บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต. พสิิษฐ์ ศุกลฤทธิ์ บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต. กติิศักด์ิ ชนะสงค์ ภ.จว.พทัลุง สภ.บางแกว้ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. สมเพยีร ขาวเอยีด บก.สส.ศชต. กก.สส.๒
ด.ต. ดุสิต จนัทรกลุ บก.สส.ศชต. กก.สส.๒
ด.ต. ประชันศักด์ิ อนิทรนุช บช.น. สน.พระโขนง
ด.ต. อานันทร์ บรรจง บก.สส.ศชต. กก.สส.๒
ด.ต. วรัิตน์ นวลนาถ บก.สส.ศชต. กก.สส.๒
ด.ต. พณิโย นวลละออง บก.ทล กก.๗
ด.ต.หญิง จฬิะภญิญา พณินุกลู บก.สส.ศชต. ฝอ.บก.สส.ศชต.
ด.ต. เกรียงศักด์ิ อคัรพงศ์ชัย บก.สส.ศชต. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
ด.ต. พเิชต สุวรรณมณี บก.สส.ศชต. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
ด.ต.หญิง สุไพพร หนูเสือ ภ.จว.สงขลา สส.ภ.จว.สงขลา
ด.ต. สุวทิย์ คงหิน้ บก.สส.ศชต. ผบ.หมู ่กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต. กอูบัดุลเลาะ กแูมเร๊าะ บช.น.4 สน.บางชัน
ด.ต. มนตรี มุตตะเสวี บก.สส.ศชต.  กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต. ไพฑูรย์ ยุ่งทองค า บก.สส.ศชต.  กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต. ช านาญ รักชนะ บก.สส.ศชต.  กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต. พนัธวฒัน์ เพชรรัตน์ บก.สส.ศชต.  กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต. หวงัดี พนัธพงศ์ธรรม บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต. นิยาฮยา อบัดุล บก.สส.ศชต.  กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต. สมโภช ค าแปน บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต. บุญช่วย เพชรรัตน์ทอง บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
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ด.ต. ไชโย ราชรักษ์ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต. ลุกมาณ สือแม บก.สส.ศชต.  กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต. วชัรพล แดงเพง็ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต. คล่อง คงทอง ตร.ภ.9 สภ.คอหงส์ จ.สงขลา
ด.ต. ณรงค์ชัย ด าแดง ตร.ภ.9 ส.รน.๒ กก.9 รน.
ด.ต.หญิง ลัดดา โอบอว้น บก.สส.ศชต.  กก.ปพ.ศชต.
ด.ต. สุพดั สังขศ์รีสุข บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ด.ต.หญิง สายนนท์ เปาะโซะ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ด.ต.หญิง เยาวนิตย์ จนัทร์ตรี บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. นพพร อนิค า บก.สส.ศชต. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. นิกร ศรีลาย บก.สส.ศชต. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. สุธรรม ปราบปัญจะ บก.สส.ศชต. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. ซูกฟิลี โตะโยะ บก.สส.ศชต. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. เอกสิทธิ์ เมฆรัตน์ บก.สส.ศชต.. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. ปภธูน บวรวชิรกลุ บก.สส.ศชต. กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. แวสะแม เจะดาราแม บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. สายณัห์ มหาวงศ์ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. ธนัวา กศุล บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. ภาณุมาศ พดัคง บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. ประสิทธพิร แกว้สองเมือง บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. ปราโมทย์ ยาที บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. ออรณพ ทองเอยีด บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. ทัศนัย เร่ิมศรี บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. ฉตัรชัย สายสิงห์ บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. เรืองฤทธิ์ พรหมมา บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. โยธนิ จนัทรเดช บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. ธนรรณพ เดชาสิทธิ์  บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
จ.ส.ต. เชษฐา ทับสุนทร บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ส.ต.อ. สุบรรชา ทองมณี บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
ส.ต.อ. สราวธุ อนิทสุวรรณ บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
ส.ต.อ. จรินทร์ รัศมี ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง จว.ยะลา
ส.ต.อ. เฉลิมพงษ์ รักนิม่ บก.สส.ศชต. ฝอ.บก.สส.ศชต.
ส.ต.อ. โกสินทร์ สงสุวรรณ์ บก.สส.ศชต. กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
ส.ต.อ. เภาซี เจะเตะ บก.สส.ศชต. กก.สส.๒ บก.สส.ศชต.
ส.ต.อ. วชัระ ศรีทะชะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี
ส.ต.อ. สุรพงศ์ ปานด า ภ.จว.ยะลา สภ.กาบัง ยะลา
ส.ต.อ. ชิตตันกระกลู พรมชัย บก.สส.ศชต. กก.สส.1 บก.สส.ศชต.
ส.ต.อ. สมคิด ทองแกมแกว้ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต.
ส.ต.อ. จกัรพงษ์ ทองพรม ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด  ยะลา
ส.ต.อ. ชาญชัย ชัยชาญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ นราธวิาส



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ.หญิง บังอร รัตนพรหม บก.อก.ภ.1 ฝอ.2 บก.อก.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง ญานิชส์ สังขคี์รี ภ.จว.นนทบุรี ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี
ส.ต.อ. เอกชัย นวลละออง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี
ส.ต.อ. อดุมศักด์ิ แกว้สวา่ง บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ส.ต.อ. จตุพล จ าปา บก.สส.ศชต.  กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ส.ต.อ. สมคิด ทองแกมแกว้ บก.สส.ศชต.  กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ส.ต.อ. กอยา ปูเตะ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.๑ บก.สส.ศชต.
ส.ต.อ. ทนงศักด์ิ แกว้ฤทธิ์  บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ส.ต.อ. ศราวธุ สายทอง บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ส.ต.ต. ศุภชัย วงศ์พระจนัทร์ บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.
ส.ต.ต. สรพร แกว้มี ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน จว.ยะลา
พล.ต.ท. สุชาติ ธรีะสวสัด์ิ จต.
พ.ต.อ. ไพฑูรย์ มณีอนิทร์ ภ.จว.ปัตตานี บก.
พ.ต.อ. มณฑล ปัญญายงศ์ บก.สส.ศชต. กก.บก.สส.
พ.ต.อ. ชูเกยีรติ ภกูาบพลอย บก.สส.ศชต. กก.บก.สส.
พ.ต.อ. ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ บก.สส.ศชต. กก.บก.สส.
พ.ต.ท. เอกชัย วเิชียร บก.สส.ศชต. สส.2
พ.ต.ท. สันติ ศิริเกตุ บก.สส.ศชต. กก.สส.2.
พ.ต.ท. ด ารงศักด์ิ ตอประเสริฐ บก.สส.ศขชต. สส.1
พ.ต.ท. ธชัพชิัย จารยว์รานนท์ บก.สส.ศชต. สส.2
พ.ต.ท. จกัรี รุ่งเรือง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
พ.ต.ท. รุ่งศักด์ิ แสงเสียงฟา้ ปพ.ศชต. ปพ.
พ.ต.ท. ยศวรรธน์ กระจา่งวงศ์ บก.สส.ศชต. ฝอ.
พ.ต.ต. ศดิศ สุวรรณกลู บก.สส.ศชต. สส.2
พ.ต.ต. ธชัชัย พงศ์มานะวฒิุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
พ.ต.ต. เกริกชัย ฉนัทจติต์ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
พ.ต.ต. อทิธพิล อทิธพิรทรากลู บก.ส.๑ บช.ส. กก.4
พ.ต.ต. สมชาย หดัขะเจ บก.อก.ศชต. ฝอ.8
พ.ต.ต. ยศวร์ี ทองระอา บก.สส.ภ.๙ สส.2
พ.ต.ต. นาวี เหมมันต์ บก.ส.๑ บช.ส. กก.5
พ.ต.ต.หญิง วลัยพร จติณรงค์ ภ.จว.ยะลา ภ.จว.ยะลา
ร.ต.อ. กติติคุณ ปัทมานุสรณ์ ตต. กลุ่มงานตรวจสอบส านวน 2
ร.ต.อ. กติติพนัธ์ ศิริพร บก.สส.ศชต. สส.2
ร.ต.อ. ธยีาฌพตัท์ รังสิพราหมณกลุ ภ.จว.ยะลา สภ.บันนังสตา
ร.ต.อ. อภชิาติ จนัจฬุา บก.สส.ศชต. ซถ.2
ร.ต.อ. เอกสิทธิ์ เหมกรณ์ บก.ทล.บช.ก. ทล.3
ร.ต.อ. พรหมพริิยะ พนัสีเงิน ภ.จว.บุรีรัมย ์ กก.สส.
ร.ต.อ. ปิยเชษฐ์ เล่ือนพลับ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ไม่แกน่
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ หนูละออง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.
ร.ต.ท. กฤษณพงศ์ ม่วงค า บก.น.2 บช.น. สน.ดอนเมือง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. วรีพงษ์ อติวฒันานนท์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ท. ตฤณ ลีลานุช ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 สภ.บางโทรัด
ร.ต.ท. คมสันต์ นราพงษ์ บก.สส.ภ.๓ กก.ปพ.
ร.ต.ท. ศุภฐักรณ์ หอมแช่ม ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.
ร.ต.ท. ธชัพล มณีแสง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 กก.สส.
ร.ต.ท. ภานุวตัน์ ภาพต๊ิบ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ท. มารุต จดูมาก บก.ส.๑ กก.4
ร.ต.ท. สฤษฎ์ สอสืบ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ร.ต.ท. สุพล ทรัพยศิ์ริ บก.ปคม.บช.ก. ฝอ.
ร.ต.ท. ทองสืบ คณารมย์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ท. วศิรุต บางน้ าเค็ม บก.สส.ศชต. กก.สส.2
ร.ต.ท. รัฐนริศร บัวแกว้ ภ.จว.นราธวิาส ศชต. สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท. เกยีรติคุณ แสนใจบาล ภ.จว.ปัตตานี ศชต. สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. จ าเริญ อนิทร์แกว้ ภ.จว.ปัตตานี ศชต. สภ.สายบุรี
ร.ต.ท. อวยพร อบุลพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส ศชต. สภ.ศรีสาคร
ร.ต.ท. ธนกร จนัทะเกดิ ภ.จว.ศรีษะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ท. สุรชาติ  สีลาภเกื้อ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ร.ต.ท. วโิรจน์ ค าแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ จนันา ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. ธราพงษ์ ภมูิถนิเหวอ่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. ฐิติพงศ์ ศรีสองเมือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. พธุพร สกลุพงษ์ บก.สส.ศชต. กก.สส.2
ร.ต.ท. สะอาด หาบยโูซะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สินสมุทร ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ร.ต.ท. สมพร สุขสอาด บก.สปพ.บช.น. กตว.
ร.ต.ท. ไมตรี ธมิา บก.น.6 สน.ปทุมวนั
ร.ต.ท. ชัยวฒิุ ดอกจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ
ร.ต.ท.หญิง ปุณยวร์ี แกว้ถาวร บก.รน.บช.ก. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง กลุชญา บัณฑจติ บก.อก.บช.น. ฝอ.4
ร.ต.ท.หญิง ภวูษา หรัิญคณาชัย บก.รฟ.บช.ก. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง วณีา คงนุรักษ์ ศฝร.ศชต. ฝปค.ศฝร.
ร.ต.ท.หญิง คริษฐา บุตรราษฎร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท.หญิง ณัฐชยา รัตนมณี ศฝร.ศชต. ฝปค.ศฝร.
ร.ต.ท.หญิง พชัรี บุญช่วย บก.อก.บช.ส. ฝ่ายเทคโนโลยฯีบก.อก.บช.ส.
ร.ต.ท.หญิง เฉลิมพร ซุ้นสุวรรณ สส.สทส. ฝสส.7
ร.ต.ต. สมชาย สัยยะนิฐี บก.ป. กก.6
วา่ที ่ร.ต.ต. อภวิฒัน์ คันธะด้วง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ปราณี เดชทองจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 สภ.หวัไทร
ด.ต. ลาเมศ ล้ิมทอง บก.อคฝ. กก.ควบคุมฝูงชน ๑
ด.ต. นฤนาท หดัขะเจ บก.สส.ศชต. กก.สส.2.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. กฤษ เพิม่สุข บก.สปพ. กก.ต่อต้านการกอ่การร้าย
ด.ต. พรีวฒัน์ สรรเสริญ บก.ป. กก.ปพ.
ด.ต. อภเิชษฐ์ แกน่สาร บก.ป. กก.6
ด.ต. สุวทิย์ ทรัพยม์ี บก.ป. กก.6
ด.ต. ดุสิต รักษ์ชู บก.ป. กก.6
ด.ต. ดนรอซี สอหวงั ภ.จว.สงขลา ศชต. สภ.นาทวี
ด.ต. ณัฐวฒิุ ธรุะกจิ ภ.จว.น่าน ภ.5 กก.สส.
ด.ต. ชูชาติ คมข า บก.น.1 กก.สส.
ด.ต.หญิง วชิราภรณ์ ศรีพรหม ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
จ.ส.ต. เดชชาติ หวานสง บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2
จ.ส.ต. นพสิทธิ์ ทองขาวบัว บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2
จ.ส.ต. สารพรรณ รักษ์ขาว บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1
จ.ส.ต. ปริญญา สุรินทร์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.
จ.ส.ต. จกัรพนัธ์ อรัญดร บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ
จ.ส.ต. อมัพร เล่ียเหง้ บก.รน. กก.9
จ.ส.ต. จกัรรัตน์ สัจจะบุตร ภ.จว.ปัตตานี ศชต. สภ.สายบุรี
จ.ส.ต. เดชา ดีผาย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. ชาญชัย จนัทร์เกล้ียง บก.ทล. ส.ทล.5 กก.7
จ.ส.ต. ชัชชน ศรีจกัรโคตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
จ.ส.ต. ณัทกร กนัจนิะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน
จ.ส.ต. ปฏญิญา แกว้รัตนะ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
จ.ส.ต. ปิยะ ยอดทน ภ.จว.พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ส.ต.อ. โกสินทร์ หงษ์หนิ ภ.จว.พะเยา สภ.เมืองพะเยา
จ.ส.ต. แสงอรุณ โพธิ์ศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.อ. สุรชาติ เรืองอไุร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.อ. ธรีพงค์ คงประสิทธิ์ ซถ.2 บก.สส.ศชต. กก.ซถ.2
ส.ต.อ. กญัจน์ภมูิ โจโฉ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ เอยีบสกลุ ภ.จว.พงังา กก.สส.
ส.ต.อ. ทศพร ชื้นโชติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.อ. ยศพล อนิทร์ข า ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.อ. สรายธุ ชูหอย บก.สส.ศชต. สส.1
ส.ต.อ. จรินทร์ ตารมย์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.อ. พรชัย มัชฌิมวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโน๊ะ
ส.ต.อ. ฐิติพงษ์ สาริปา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.อ. สมบูณ สวา่งรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. เอกชัย พึง่ศรีใส ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ส.ต.อ. ปิยะพนัธ์ นิยมถริเดช ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. วรีะยทุธ ช่วยปลอด บก.สส.ศชต. กก.ซถ.1
ส.ต.อ. ยนืยง พลเยี่ยม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. สุชิน หลักแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.อ. สมพร แกว้จร ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. ธนพงษ์ แลมะ บก.สส.ศชต. กก.สส.1
ส.ต.อ. ทนงศักด์ิ แพงสา ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. มานิต ชัยศิริ บก.สปพ. ยก.กก.ต่อต้านการกอ่การร้าย
ส.ต.อ.หญิง ตฤติยา กาเด็ม ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ท. อนุรักษ์ สุทธแิสน ภ.จว.นราธวิาส ศชต. สภ.รือเสาะ
ส.ต.ท. มนัส เกดิทิพย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ท. พรุิณ พรหมจรรย์ บก.สส.ศชต. ฝอ.
ส.ต.ท. วฒิุชัย ภงูามนิล ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ท. ฟา้ดิน พลเรือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ท. ไพชยนต์ พลเยี่ยม ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ท. รังสรรค์ เหมือนจนัทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง
ส.ต.ท. สถาบัน อรรถวนั ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู
ส.ต.ต. วชัรกต์ิิ ขนุคลังม้วน ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. จติุ เชื้อหมืน่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. กมัพล ระประครอง ภ.จว.นราธวิาส ศชต. สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สุธรรม จนัทชาติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. อนุพงศ์ พึง่พวก ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. จกัรกริช แยม้สุนทร ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. พทิักษ์ ฤทธิ์ภู่ ภ.จว.นราธวิาส ศชต. สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. เสฐียรพงษ์ พึง่พา จว.ปัตตานี ศชต. สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ธนพล อนิทรเรย์ ภ.จว.นราธวิาส ศชต. สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ แกว้ดวงศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ
ส.ต.ต. กรวทิย์ ยั่งยนื ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. สุทธศัิกด์ิ ทะวะชาลีย์ ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู
ส.ต.ต. ศรัณย์ ค าเป็ง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.
ส.ต.ต. มนตรี สวสัดี ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
พ.ต.ท.หญิง จรีะสันต์ ตุพมิาย โรงพยาบาลต ารวจ
พ.ต.ท.หญิง ภรีู โพชสาลี โรงพยาบาลต ารวจ
พ.ต.ท.หญิง พมิพณ์ภทัร รัตนหรัิญกลุ ศฝร.ศชต.
พ.ต.ท.หญิง พชัรดา อกัษรแกว้ ศฝร.ศชต.
ส.ต.ต. มูหาหมัดฮาซัน ลอตันหยง ภ.จว.นราธวิาส ผบ.หมู่(ป)ปะลุการสาเมาะ
พ.ต.อ. ดุลยมาน แยนา บก.สส.ศชต.  -
พ.ต.ท. ประภาส รอดพนิิจ ศฝร.ศชต.  -
ร.ต.อ. ทิพยช์ัย ชลสินธุ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ร.ต.อ. พรพทิักษ์ สมศรี ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๔
ร.ต.อ. ไพศาล พมิพท์อง ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ร.ต.ท. สุรัติ หมืน่ไวย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ 
ร.ต.ท. ปรเมศว์ คงแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ 
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ร.ต.ท. วรีะชาติ คล้ายมนต์ สพฐ.ตร. ศขบ.
ร.ต.ท. บรรพจน์ ยางทอง ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.
ร.ต.ท.หญิง มารุนี นาถ้ าพลอย บก.อก.สง.นรป.  -
ด.ต. อมรศัด์ิ กล่ันก าเนิด  - กตว.บก.สปพ.น.
ด.ต. นพรัตน์ ปุริมศักด์ิ ภ.จว.ยะลา กก.สส.
จ.ส.ต. วรวชิัย บุญรักษา  - กตว.บก.สปพ.น.
จ.ส.ต. ชยพทัร์ เทียนประพนัธ์ ภ.จว.อทุัยธานี กก.สส.
จ.ส.ต. ยศธน ธรรมรัตน์ ศชต. กก.ปพ.ศชต.
จ.ส.ต. พพิฒัน์ หอมวงศ์  - กตว.บก.สปพ.น.
จ.ส.ต. ศรายธุ ศุภกา ภ.จว.ยะลา กก.สส.
จ.ส.ต. พงศ์พนัธ์ เวยีงนนท์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ ช่วยชูวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ 
ส.ต.อ. โกวทิย์ บัวขาว ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ส.ต.อ. วรวทิย์ สอนง่าย ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ส.ต.อ. สุวฒัน์ หมัน่สดับ ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ส.ต.อ. อนัสดี สะตือบา ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
พ.ต.อ. ปิยะวฒัน์ เฉลิมศรี ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. กฤษฏา แกว้จนัดี ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. วฑูิรย์ สุระพนัธ์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. สุเทพ ภทัรววิฒัน์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. วชิัย เตียเพชร ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. นรินทร์ บูสะมัญ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. วรุิฬห์ สุวรรณวงศ์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. ภกัดี แจง้สกลุ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. ธรีพงษ์             ปรุงจติวทิยาภรณ์  ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. ขจร ปทุมทิพยสิ์ริ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. รักชาติ             เรืองเจริญ      ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. มนตรี จลุานุพนัธ์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. สุริยนั จนัทะวงษ์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท. ศิวกร จนัทร ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท.หญิง นรีกติต์ิ อสิโร ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ต. ธรีะพงศ์ ยทุธยศ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท เฉลิมศักด์ิ สุขวงศ์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์ ตรีมรรค ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ต.หญิง สกณุา ละกะเต็บ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ต. ไวยวทิย์ ศรีทอง ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ต.หญิง ณิชญาพฒัน์ ธญัญาพฒัน์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.อ.หญิง จริาภรณ์ ศิริวรรรดี ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.อ.หญิง สุนิดา วาสนารักษ์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. สุทิน ศรีบุญเอยีด ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
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ร.ต.ท. ฉตัรณรงค์ องิคะกลุ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. นิรุตทร์ นันทมาศวงันรา ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. บรรพต มณีคล้าย ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. ปัจพงศ์ ทองโอ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. ประเสริฐ จนัทร์เขยีว ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. ภเูบธร์ ศรีสมปอง ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. ณัตฐเขตต์ ชนะพล ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. อนุพงษ์ นวลทอง ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. อทุัย บัวพงศ์ชน ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. วฒิุศักด์ิ ฆงัคะสุวรรณ์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. วรีะยทุธ์ ปิน่ทองพนัธ์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง วริศรา ยศไพโรจน์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. นิรันต์ นวลบุญ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. นันทะวฒิุ ช่วยนุกลู ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. ภทักร อน้ยะลา ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. กมุพล แกว้ศรี ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. เอก ปัทมะอบุล ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง อธติยา ยอดประสิทธิ์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง กลัยา สังคนาคินทร์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง วราภรณ์ โชติช่วง ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง วรรวศิา ชัยสุข ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ต. เจอื สิทธเสรีสุวรรณ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ต.หญิง ภทัรพร เสนโนไฝ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ต.หญิง ทิวาพร เพชรจรูญ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ต.หญิง สายสมร เกตุดิษฐ์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต. เดชา ดอนแกว้ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต. กฤตภาส ข าเพง็ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต. เกรียงไกร เกยีรติเลขา ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต. มนูญ แกว้คง ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต. สมพงศ์ จงไกรจกัร์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต. นิคม แสงประดับ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต. วนัปิยะ ชูเพง็ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.หญิง วภิาวี เจะ๊เตะ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.หญิง วสิาขา สุคนธชาติ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.หญิง ภรภทัร เจนพาณิชพงศ์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ดต.หญิง จรีทิพย์ โอมชล ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.หญิง ศิริพร บุญชู ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
จ.ส.ต. กอ้งฟา้ พรหมทอง ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.หญิง คนึงสุข ภูก่ลาง ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
จ.ส.ต วชิัย สุกรอดรู้ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
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จ.ส.ต ศราวฒิุ สุวรรณมณี ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
จ.ส.ต เรวตั พลชัย ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
จ.ส.ต. อภชิาต ตันประเสริฐ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
จ.ส.ต. ฟาเดล ชูพุม่พวั ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
จ.ส.ต. ธรีะ นวนมุสิต ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
จ.ส.ต. อดุมศักด์ิ แกว้ณรงค์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
จ.ส.ต.หญิง เฉลิมศรี บุญธรรม ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ เอกภาพ อนิทกาญจน์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ พรหมชาติ เสนา ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. พงศกรณ์ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
จ.ส.ต. มารุต ปาลิยะประดิษฐ์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. อศิเรศ เปล่ียนข า ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. พงษ์พนัธ์ อกัโขมี ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. อนุชิต หลุยแสง ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. หญิง ธมนวรรณ ศรีเพช็ร ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. ศิริวฒัน์ นวนด า ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. สมเกยีรติ คชพนัธ์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. สยมพร รักษ์ไทย ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. สมชาย อบุลบาล ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ.หญิง กาญจนี นาคประดิษฐ์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ.หญิง ชนิสรา บินการิม ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. อทุิศ ศิริวฒัน์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. เอกพจน์ แกว้ชูศรี ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. ดุสิต นกแกว้ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ.หญิง โน๊ตไอนี หลงขาว ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ท. สรวชิญ์ ชุมแสง ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต. เชษฐพงษ์ เสือฉว้น ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต. น าโชค แกว้มังกร ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต. ศักดิธชั นพสุวรรณ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ ทองมา ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต. อสิรพงษ์ ไชยสูง ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต. ธรียทุธ สุดอดุม ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต. นราศักด์ิ เคล่ือนเพชร ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต. ธนกร จงใจรัก ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต.หญิง ศศิชา สมประสงค์ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต. อาทิตย์ ธรรมโชติ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ.หญิง จนิดา ศิวลัิย ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต. วรสิน สู่แสน ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต นิรนัน ยศเกตุ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต. เซะดุลยาล ไซยโูซ๊ะ ภ.จว.ยะลา ฝ่ายอ านวยการ
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พ.ต.ท. พรชัย ชูสงค์ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
พ.ต.ท. ธนา ค ายศ ภ.จว.ยะลา รรท.พงส.ผนก.สภ.ท่าธง
พ.ต.ต. ศิริพงษ์ ออ่นละมูล ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ร.ต.ท. สรวศิ อนุสรณ์ประเสริฐ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ร.ต.ท. ภาณุพงศ์ คงเพชร ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ร.ต.ท. ปวตัน์พงศ์ พวงเพชร ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ร.ต.ท. ประวทิย์ หวงันุย้ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ร.ต.ท. จตุร์พร สามวงั ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ร.ต.ท. ชีวนิ ต้ังชูวงศ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ร.ต.ท. วรัิตน์ พรหมทอง ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ร.ต.ท. อสัมี หเิล ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ร.ต.ท. สงวนศักด์ิ แกว้หมุน ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ร.ต.ต. อดุลย์ หะมะซอ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ด.ต. อบัดุลรอแม วาหม๊ะ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ด.ต. หารง เลาะแม ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ด.ต. สมศักด์ิ รักษ์เชื้อ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
จ.ส.ต. นพดล ปะดูกา ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ ปราบนคร ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
จ.ส.ต. สุปการณ์ มาเอยีด ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
จ.ส.ต. กติติ เนติ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
จ.ส.ต. ธนะศักด์ิ นวลลออง ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
จ.ส.ต. สุวตัชัย ทองแกว้เกดิ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
จ.ส.ต. ภาณุวชิญ์ สลับเพชร ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.อ. รัตนะ เมฆใหม่ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.อ. วรียทุธ ค าพวง ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.อ. ธนากร สุจริตภกัดี ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.อ. เอกลักษณ์ เสียมไหม ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.อ. ปรีชา ธรุะพล ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.อ. วฒิุเกยีรติ กนัทอง ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.อ. สันติพงศ์ สุนทรศิริวฒัน์ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.อ. เทอดศักด์ิ หยทูอง ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.อ. พงศ์พรรณ ไหมชุม ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.อ. สุเชาว์ จนัทร์แกว้เดช ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.อ. โชติณัฐ  บุปผะโก ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ท. สุรชาติ สังขสิ์งห์ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. ปฏภิาณ จนัทร์วเิศษ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. ดนุ เจยีมสกลุ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. วศิว ศรีวไิล ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. วตันชัย ศิริสุวรรณ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. ฮาโหรน ยอยเหาะ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. เผาซา มะบูเกะ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. สมประสงค์ จนัทอง ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. ส าราญ ศรีสุขใส ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. ธวชัชัย จนัทร์อร่าม ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. นฤพนธ์ หวงัแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. นนทวชัร์ ทองเชื้อ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. ธนานนท์ ด ารงกลู ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. สาอดีุ มะสะ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. อามัล สีลาจิ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. ฮาสัน หมิยิ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. อภชิาต เจะ๊อามิ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. เอกลักษณ์   หมานยวง ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. สุริยะ       รามสวสัด์ิ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. อานัส        มาลินี ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. ปรีชา      สานุรักษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ กล่ินอบุล ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
พ.ต.อ. ปพนวฒัน์ ขตัติยะวรานันท์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
พ.ต.ท. สายตีู กาเต๊ะ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
พ.ต.ท. ประสม หลวงพลู ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.อ. มนตรี รัตน์ศรีจนัทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.อ. ฐิติวชัร ฝ้ันศิริสกลุ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ท. ปรัชญา เหตุหาก ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ท. อสิริยะ บาโงสะตา ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ท. วรุฒน์ ดาทุมมา ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ แกว้สียง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ท. สาโรจ เพช็รพญา ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ท. สมยศ นิมสุวรรณ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ท. มนตรี วจิติรเวชการ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ท. ศรวรรษ แกว้คง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ท. ปราโมทย์ ธารรักษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ท. ยอดรัก บุญเติม ภ.จว.ยะลา ช่วยราชการ สภ.ยะหา
ร.ต.ท. เจริญชัย หายทุกข์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ต. จกัริน เมฆกล่ิน ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ต. วจิติร ไชยสิงห์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ต. วรวทิย์ จนัทร์แกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ต. มาหามะ มามะ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ท. ชัยอณันก์ ดอกดู่ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ด.ต. เดชา นิลศิริ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ด.ต. หยะ๊ฝาด เหยบ็หนุด ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
จ.ส.ต. เดโชชัย เส้งเล่ียม ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. สิทธเิดช สมบูรณ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.อ. หรรษา เหมาะหมัน่ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ด.ต. บุญเหลือ แผ้วใจดี ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ด.ต. ศานิต สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ด.ต.หญิง กญัสนี สุขสรวล ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ด.ต.หญิง รักชนก ถมทอง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ด.ต. ยตุติยา เบ็นคณนนท์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ด.ต. กฤษณกรณ์ เกอืเจ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ด.ต. อบัดุลเร๊าะมัน หะยสีะอะ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ด.ต. ราเชนทร์ เจะแว ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ด.ต. อนุรักษ์ บือซา ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ด.ต. อนันต์ สุขโข ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ด.ต. วชิิต ชูสุวรรณ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ด.ต. อ านวย แกว้ออด ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ด.ต. มาหามะปอซี สะมะแอ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
จ.ส.ต. สมหมาย ช านาญนา ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
จ.ส.ต. โสภณ บางรักษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
จ.ส.ต. ณัฐภทัร เขยีวจนัทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
จ.ส.ต. จริเมธ ด าหนูอนิทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
จ.ส.ต. ธรีะพงศ์ มิตรช่วยรอด ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ เตบสัน ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
จ.ส.ต. อภชิาติ ทิพยสั์งข์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
จ.ส.ต. ภศัูกด์ิ มณีรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
จ.ส.ต. กอเดช แหเหล็ม ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.อ. วรีะ แกว้ขวญั ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.อ. เอกพล พรหมนิมิตร ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.อ. ยทุธนา คล้ายมณี ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.อ. ศิษฏภคัย์ จนัทร์แดง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.อ. จริศักด์ิ หนูปลอด ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.อ. นิพนธ์ สองแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.อ. กรณรงค์ ค าบุดดา ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.อ. ปรีดา ใบนอก ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
พ.ต.ท. พยงศักด์ิ หนูรัก ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.อ. สรรพสิทธิ์ สุวรรณกลุ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. นริศร์ ประสิทธสิร ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. อฟัฟาน แวหะมะ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ฟริดาน มูดอ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ซาฟอีี หดัขะเจ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. รัฐพล เพชรมณี ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. วรีวชิญ์ อุ่นกอง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. อฟันัน ยะดาหะ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. สุทธรัิกษ์ วชิรบาล ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ยทุธณาพงศ์ จนัทสุริยา ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. พรศักด์ิ แกว้ก ายาน ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. นิติกร ตาแหลม ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ปฏเิวธ เพง็ทะลุง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ศุภชัย พรหมตรัง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. วรัิตน์ สุวรรณโณ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ศรีสงค์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. จรัญ สุขมิง่ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. สุบิณร์ พลูเนียม ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ธนากร ช่วยเกดิ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. สิโรตม์ ใจแกว้ทิ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ปรัชชา คงมี ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ร.ต.ท. สมภพ เพชรมณี ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ท. สุชาติ ไชยเขยีว ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ท. สุทธธิรรม ขนุทอง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ยทุธนา สุรักขกะ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ วรฟริิยฉตัร์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. สุเชษฐ์ บุญยดื ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. อ าพล งูตูล ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ ศรีทอง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ภราดร คงสวสัด์ิ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ธงชัย หนูรักษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ยทุธนา พยายาม ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ณรงค์เดช ชินภกัดี ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. พงศ์ศักด์ิ สุดชา ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ปรัชญา จนัทร์ด า ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. เรวตั ยิ่งยวด ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. เกรียงไกร ทองประดิษฐ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ภทัทิยะ ปิดด า ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
พ.ต.ท. ภาคภมูิ ฤาชัย ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ ปานที ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ร.ต.ท. อรรถพล ชุมคง ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ร.ต.ท. สมคิด ศรีนวลเอยีด ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ร.ต.ท. สกลวรรธน์ กิ่งแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ร.ต.ท. เขตน่าน ศิลลิ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ร.ต.ท. สุปัญญา ยอดทองทอง ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ร.ต.ต. จ าลอง ลักษณาวบิูลยก์ลุ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ร.ต.ต. สรายทุธ สังขว์เิศษ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. เจอื พรหมศักด์ิ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ร.ต.ต. ณัฐวฒัน์ ชูรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ด.ต. ประเสริฐ สงจนัทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ด.ต. สุระชัย แกว้มณี ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ด.ต. ธวชัชัย รัตนภมูิ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ด.ต. สมพงศ์ ยอดทอง ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ด.ต. ชัยวฒัน์ พุม่เงิน ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ด.ต. สามารถ โตมร ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ด.ต. นิมิต ชาปาน ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
จ.ส.ต. สุพล มหสินันท์ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
จ.ส.ต. ชัยยศ เวยีงนาค ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
จ.ส.ต. เอกราช ไพราม ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
จ.ส.ต. ยรรยงค์ หนูรอด ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
จ.ส.ต. สุทธพิงศ์ ชูเอยีด ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
จ.ส.ต. ธวชัชัย ทองยอด ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.อ. ธรรมรัตน์ มลากรรณ์ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.อ. พทิักษ์เขต เดชรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.อ. สมเจตน์ เปล่ียนศรี ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ค าลือ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.ท. อนุสรณ์ สิทธดิา ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.ต. วฑูิรย์ ดวงค า ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.ต. ระพพีฒัน์ หงษ์จนัทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.ต. วญิญวฒัน์ ชูเมือง ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.ต. ภริูพล แกว้สุวรรณ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.ต. อดุม ทาค าสุข ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.ต. หสัพล โสประโคน ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ จนัทะสงคราม ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.ต. นูอสัดี สาระ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.ต. ปรีชา ขนุทอง ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.ต. รอเศรษฐ์ พลภาคิน ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
จ.ส.ต. เจริญชัย ชัยสวสัด์ิ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ร.ต.ท. ก าจร มีทอง ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.ต. พพิฒัน์ พละนาวนิ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.ต. วษิรุต แกว้หานาม ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ร.ต.ท. เริงศักด์ิ สิทธรัิกษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ร.ต.ท. จกัรี เฉิ้ดฉิ้ม ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
พ.ต.ท. สมพร ด าราษฎร์ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
พ.ต.ท. รัชพล วงศ์อว่น ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
พ.ต.ท. วมิล พนัชัย ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
พ.ต.ต. บุญทิพย์ แกว้วศิษ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
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ร.ต.ท. สากล พทุธกลู ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ร.ต.ท. สินชัย บาฮา ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ร.ต.ท. ภริูวจัน์ กาเซ็ม ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ร.ต.ท. พงศกร อว่งตระกลู ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ร.ต.ต. สนธญา ชูโชติ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ร.ต.ต. นิกร จติรอกัษร ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ด.ต ศรสิทธิ์ คชินทร ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ด.ต สมนึก ขาวสังข์ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
จ.ส.ต. เอกนริทร์ ศรีทองมา ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
จ.ส.ต. อรรถพล นุกจิ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
จ.ส.ต. กตัญญู โมสิกะสุขะ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.อ. มะยาริ กาซอ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.อ. ริดวน อาลีโต๊ะมะ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. มุฮ าหมัดสุกรี ดือเล๊าะ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. วนัเฉลิม ฟุง้วทิยา ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. จติรกร พลูทอง ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. ธนิศ อคัรภรีู ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. อสัรี เจะ๊ดือเร๊ะ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.อ. ชนน ยานะชาติ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.อ. สุธา มลสุขราช ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. พงศธร สังฆอนิทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. จกัรพงษ์ โตนวธุ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. สุรชาติ ใจกล้า ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. สุรพงษ์ จาริ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. จ าลอง ชูสง ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. ภมูิศักด์ิ ยกเส้ง ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. สราวธุ บ่มไล่ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. ไกรวฒิุ เรือนน้อย ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. อคัรชา เทพรินทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
พ.ต.อ. สุทธเิวท บุญยรัตกลิน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
พ.ต.ท. ทศม ม่วงเกษม ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
พ.ต.ท. พลบูลย์ สุวรรณบูลย์ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
พ.ต.ท. สุหชั ด าน้อย ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
พ.ต.ท. ธนพล เยาวพกัตร์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
พ.ต.ต. เชิด ประกอบพุม่ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
พ.ต.ต. พงศ์พนัธ์ สุริยะวงศ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
พ.ต.ต. พรีะศักด์ิ หลอดแกว้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
พ.ต.ต. มูฮ ามัดซูกี กระโด ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
พ.ต.ต. วรัิตน์ จนัทรัตนะ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
พ.ต.ต. สถาพร      เหล่ามูล ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
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ร.ต.อ. กติิเดช มะแซ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.อ. ทิพยช์ัย ชลสินธุ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.อ. สมยา คงวงศ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.อ. สุรวฒิุ เกษมสุข ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. กฤษฎา บุญปถมัภ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. จรัญ ศักด์ิสองเมือง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. ชอบ แกว้นางโอ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. ธรีเดช ขนุทอง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. นพพล ศักด์ิแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ร.ต.ท. ปรวฒัน์ ตาแกว้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. ผดุงศักด์ิ ภาชนะ ภ.จว.ยะลา ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. พงศ์พฒัน์ ยะโกบ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ท. ภวูนารถ อนันต์เอื้อ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. มานพ เหลืองอร่าม ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. ลือชัย ศิริ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. วสันต์ สักแสง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. วจิยั บุตรตะกะ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. วรัิตน์ บุญชู ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. สนธยา ด้วงเพช็ร ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. สนัน่ สวนจนัทร์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. สนัน่ ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ศรีขวญั ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. สวา่ง  มาลัย ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ จนัทองสุก ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. สุทธลัิกษณ์ พทิักษ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. สุธน นราพงษ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ต. กอ๊เฉม็ โต๊ะหนู ภ.จว.ยะลา ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ต. คณิศร แยม้กระโทก ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ต. จตุรงค์ ล้วนสละ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ต. จ าเรียง หดัเหาะ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ต. ชาณุ ศิริวฒัน์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ต. ตระกลูฤทธิ์ ฤทธานันท์ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ร.ต.ต. นิกร หมัดแหล๊ะ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ต. นิวตั เขยีงคง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ต. บุญยะโชติ ดอนแกว้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ต. ปรีชา      ขวญัศรี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ต. มนูญ แสงสุวรรณ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ต. สนิท ไชยสงคราม ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ต. สมวฒิุ มณีนิยม ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ร.ต.ต. สายนัต์ แสงพลอย ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
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ร.ต.ต. สุวทิย์ จวิะพงษ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. กมล อนิทศระ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต.หญิง   เกวลี   จริะอ านวยเวทย์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. เกษม หมุดลิหมีน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. โกศล พนัธเ์จริญ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. จารีต สมไทย ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. จ านง ไชยสงคราม ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. จริพฤทธิ์ ศรีมาศ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. เจริญ แกว้วชิิต ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต.หญิง   ชญาภา เอยีดเหลือ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. ชนะ สุภาพบุรุษ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. ชาญชัย จนัทระ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. ชาติชาย นวลหนุ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. ดุสพงษ์ แกว้ธงชัย ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. ตอเล๊ะ อาบูวะ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. ธนพล ผดุงกาญจน์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. ธวชั ละออแท้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. นครินทร์ วโิยทัย ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. นพดล กลัยา ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. นอม เคียนขนั ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. นิพล ชูมณี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. บัญชา วฒันคีรี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. บุญลือ บุญมา ภ.จว.ยะลา ภ.จว.ยะลา
ด.ต. บุญเสริม พงษาวดาร ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. ประทีป วาสประสงค์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. ประเนตร ศิลาสุวรรณ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. ประพจน์ ไชยวงศ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. ประสบ สิงหห์นู ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. ประสิทธิ์ บุญธรรม ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. พงษ์ชาญ สูตถพินัธ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. ภควตัร      บัวศรี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. มะราปี มะมิง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. วสันต์ เหมแกว้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต.หญิง วารี ชนะพาล ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. วนิาม หวดัเพช็ร์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. แวหามะ เจะ๊เตะ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. สถาพร เสือชาวนา ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. สนัน่ ขนุทองปาน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. สังคม ถานันท์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. สิทธชิัย เกยีรติเลขา ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สุภาพ สรณราย ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. เสง่ียม สมเนตร ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. โสภณ กล่าวเกล้ียง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. อดุล มาด า ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. อนันต์ วฒันะ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. อนุรักษ์ ทับสระ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. อบัดุลหาเลม อาแซ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. อดุม แกว้สุวรรณ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. กฤษณะ คเชนทองสุวรรณ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. กฤษดา ฤทธิ์โต ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. กนัยท์ิต ฆงัคะรัตน์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. กลุฑล บุญกจิ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ไกรศร      ทองเมฆ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. จาตุรงค์ ภผิูวเดือน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. จรีายทุธ สวสัด์ิแวงควง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ชนัญญู หมาดทิง้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ชัยรัตน์ จนัฝาก ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. เชษฐา หลงหา ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ไชยนั คีรินทร์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ซุ้ลกฟิล่ี หมาดปูเต๊ะ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ณรงค์ สะลิหมีน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ณรงค์ นามศิริ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ณรงค์เกยีรติ หกหนู ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ณัฎฐพงษ์ พรหมเทพ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ณัฐพล สุวรรณทอง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ทวี มิตรทอง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ธรีะวฒัน์ ไชยสงคราม ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. บุญญรัตน์ เกื้อไขย ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. บุญยฤทธิ์ ชื่นเดช ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ประทีป จ านง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ประทีป อกิะศิริ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ประมวล มุนนท์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ประเสริฐ รุ่งเรือง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ไผท ทองเนือ้ทิพย์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. พงศกร สุวรรณ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. พงศกร ค าแสนโต ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. พงศกร มากศรี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. พงษ์พนัธ์ เวยีงนนท์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. พฤฒิ แกว้พพิฒันพงศ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. พนัรัก ตันหยงอาลี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
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จ.ส.ต. พชิาญ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ภญิโญ คงถาวร ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. มนตรี รักรอด ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. วาสุเทพ มุสะกะ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. วทิิต อาญาพทิักษ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. วฒิุพงษ์ ทับทาบ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. แวอเุซ็ง แมวาโซะ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ศรายทุธ ศุภกา ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ศิริศักด์ิ เขยีวชุม ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. สมเกยีรต์ิ เตยแกว้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. สมเกยีรติ ไฝทอง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. สมใจ แสดงมณี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. สมศักด์ิ พลูเอยีด ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. สมัย แกว้เกาะสะบ้า ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. สิทธเิดช เวชกามา ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. สุทธรัิกษ์ สาเหล็ม ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. สุพจน์ แกว้เพง็ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. สุรชัย แกว้พรหมด า ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. สุวทิย์ แดงเงิน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. เสกสรร สุวรรณอนิทร์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. เส็นร์ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ยะลา นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. เสรี ผอมนุย้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ ออ่นรอด ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. อภทิักษ์ ปราบกรี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. อมร ภกัดี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. อานนท์ สุขเล็ก ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. อานุ นุม่ศรีปาน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. อ านาจ อนิทองดี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. อซีอ กนูิ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. อกุฤษฎ์ คูณเรือง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. อทุัย เหรียญทอง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. เอกชัย สมอค า ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. เอกภพ สวสัด์ิสิงห์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. กฤษณะ เม่าทอง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ ภูก่ลาง ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.อ. โกสินทร์ พดัมี ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.อ. คุณาวฒิุ แขมวารินทร์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. จกัรพล ศรีเหมือนทอง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. เชาวนัท์ คงสาม ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. ถาวร โสถดิานันท์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง
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ส.ต.อ. ธวชัชัย ไมหมาด ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. นพพร จกูอ้งไตรพภิพ ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.อ. นัสรน เร่สัน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. นิวฒัน์ เหล็มหมาด ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. ปรีชา ไชยวงศ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.อ. พนิิตย์ เลิศเดชานนท์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. พศิิษฐ์ สุวรรณมณี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. พรีะยทุธ คงชิต ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. ยลระวี จนัทร์ตรี ภ.จว.ยะลา สภ.บันนังสตา
ส.ต.อ. ยทุธนา คล้ายมณี ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.อ. ราชศักด์ิ บริพนัธ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. วฒันพงศ์ ทองเพชร ภ.จว.ยะลา สภ.บันนังสตา
ส.ต.อ. วชิยตุม์ คงพลู ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. วรีะยทุธ ปุราถานัง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. ศาสตราวธุ จรลี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. สมเกยีรต์ิ คชพนัธ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. สมนึก รักเกดิ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. สมพงษ์ สุวรรณ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. สุวฒั บัวทองเรือง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. อนุกติต์ พงศ์จนัทรเสถยีร ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.อ. อภรัิกษ์ จนัวนา ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. อาทิตย์ ตะสอน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. เอกรินทร์ โซตา ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ท. นภศักด์ิ สวนแกว้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ท. สุชาติ ไชยเขยีว ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. กฤษฎา ขามฝาด ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. กฤษฏา     วาฤทธิ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. เกรียงไกร ฤทธิ์เรือง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. จ ารัส       สังคะโน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ชัยณรงค์      ซุ่นส้ัน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ชาคริต     นุม่ศรีปาน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ช านาญ นวลสมศรี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ไชยเชษฐ์  ตู้ด า ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ณัฐกานต์ เกตวงศ์ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. ดนุเดช     ใจฟ ู ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ด ารงค์โชค   เกื้อวงค์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ทศวรรษ ชูเกล้ียง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธงชัย สมฤทธิ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธนวฒัน      จุ้ยสุวรรณ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธนาคาร โยกทรัพย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
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ส.ต.ต. ธรีพงษ์       วงค์จา ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธรีะพงค์     สังขแ์กว้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธรีะพนัธ์ จนัทรดี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. นพดล คล้ายทอง ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง
ส.ต.ต. นราวธุ คงปลอด ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. นเรศ ออ่นแท้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. นูรดิน      อาบู ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. เนติวฒิุ      คงยงั ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. บุญหลาย ภารการ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. พงศกร บุญถนอม ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. พรพจน์ รัตนรักษ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. พริิยะ ไชยแสง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ยทุธการ ณ พทัลุง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. รณชัย        เวศสุวรรณ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. วทัญญู       สุทธบิูลย์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. วรีะยทุธ ฉางแกว้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. วฒิุชัย      หล าชู ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ศรรักษ์     พทุธสวสัด์ิ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ศักชัย       สุดมา ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ศักดา       ช่อผะกา ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. สถาพร      หนูปลอด ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. สรายทุธ       สุทธนิิยม ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. สหสัชัย    ครูอน้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. สัญชัย      ชุมทอง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. สุทัศ สุขก าเนิด ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. สุนันท์     พรหมเดช ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. อดิศร       จงอกัษร ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. อธวิฒัน์    วงัเงิน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. อนันตพงศ์ ณะชาตรี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. อนาวลิ บุญเนือง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. อนุรักษ์ สมทราย ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. อะหมัด       บูเดีย ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. อบัดลมาลิก บูเกม็ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. เอกชัย      ช่วยป้อง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. จรีะวฒัน์ ไชยผา ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. คมสัน  สมออ่น ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต.  ไชยา        นิลพงศ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ.  สุทธพิงศ์    สโมสร ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. กษิด์ิพงศ์   หมีนหนุด ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต.  วชัพล       สุทธแิสน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
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ส.ต.ต.  ฮาลิฟ      เจะ๊ตุหมัน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธนพล     ช่วยศรีนวล ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต.  ศรายทุธ    มาลินี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต.  ณฐกร  สมบูรณ์มาก ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. อนุสรณ์     กอ้งเมฆนิ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต.   ไกรจกัร์   ทองมาก ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต.  ภทัธพงศ์    ไพบูรณ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต.  ดลรอศักด์ิ   ละใบยโูซ๊ะ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต.  คมกริช      ชูข า ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต.  อสุมาน     บาโง๊ย ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต.  นุชิต         เชื้อหมอ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต.  กติติศักด์ิ       สูเหม ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต.  ธนวฒัน์      หลินมา ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต.  สลักเกยีรติ   สังขแ์ท่น ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต.  อภชิาติ      รามอนิทร์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. อติคุณ        อยู่ดวง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. วโิรจน์        ธรรมใจ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต.  สุทธพิงษ์    คงเพง็ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. สุเชษฐ์       สังขรัตน์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต.  วชัพงศ์     จนีเอยีด ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. สรรเสริญ สุขเหลือง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
พ.ต.ท. วนิิจ ขจรจตุพร ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. วรีะยทุธ ไหมเหลือง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ต. เอกชัย นวลละออง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ รักจุ้ย ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. โชคชัย  สาครจติต์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. อดินันท์   กาซอ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. ธานุวฒัน์ แหวนทอง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. สมบัติ จติรหมัน้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ศุภชัย สามเสาร์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ธรีะยทุธ เรืองมณี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. จริเดช ฝีมือสาน  ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ยงยทุธ  ธรรมรัตน์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. สราวธุ  รัตนพรหม ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ศราวธุ  คงยงั ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. ฟาเดล ชูพุม่พวั ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. เสรี สายออ๋ง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
จ.ส.ต. อาหลี  สุติก ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. สงกรานต์ แซะอาหลี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. ศุภณัฏฐ์ เจนพาณิชพงศ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
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ส.ต.อ. จกัรพนัธ์ ทองเอยีด ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. เฉลิมชัย เกดิผล ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. คนึง ไหมแกว้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. องัคาร  โทบุรี ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. คมสันต์ พงศ์สิงห์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. พลเดช คราพนัธ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. ภมูิประสิทธิ์  สีน้อย ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. สุทัศ ษัฏเสน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ท. พลโพชฌงค์  โพธบิัลลังก์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. พลากร  แกว้ด า ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. สิริชัย  นกด า ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์  จนัทร์แกว้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. มีชัย ชัยศิริ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ศรัณยภ์ทัร  เรืองเริงกลุฤทธิ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ศราวธุ  ช านาญเหนาะ  ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. สมเกยีรติ  หมาดโหรม ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธ ารงค์ศักด์ิ  แกว้อนิทร์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. วชัระ  หลังเกต ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. สุรการณ์ ขนุแกว้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. สุวทิย์ ทองผุด ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. จรีะภทัร เพช็รรัตน์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. อาดานัน ละใบจิ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. มงคล แดงมะแจง้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ฮาฟซิ เหมนะ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ ส าอาง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. สมพร ทองปรุง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
พ.ต.ท. พรชัย ขวญัปัญญา ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
พ.ต.ต. ศุภชัย ศุภกจิจารักษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
พ.ต.ต. สุเทพ รัตนบุษย์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ร.ต.อ. ปัญญา คชาเสด ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ร.ต.อ. วฒิุชัย แกว้ทอง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ร.ต.ท. จรัญ พรหมสุวรรณ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ร.ต.ท. วรวทิย์ ณ นคร ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ จลุภกัด์ิ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ร.ต.ท. ภานุมาศ แกว้ชุมศิลป์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ร.ต.ท. นรินทร์ กาญจนราช ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ร.ต.ท. ธรณิศ สุขเจริญ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ร.ต.ท. ทศพล พุม่แสง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ร.ต.ท. โสภณ คงทน ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ร.ต.ท. สรนนท์ อนิทรศิริ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
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ร.ต.ท. ยงยทุธ อนุสรณ์ประเสริฐ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ร.ต.ท. สันติ ศรีสวสัด์ิฉมิ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ร.ต.ท. ศราวธุ ดาเด๊ะ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ร.ต.ต. เฉลิมพล สืบลี ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
 ร.ต.ต. ชุมพร สอนคูณ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ด.ต. กฤษณ์ อนุสรณ์ประเสริฐ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ด.ต. ธรีวฒิุ หดักาเจ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ด.ต. เบญจรงค์ ลีม๊ะ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ มากนุย้ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ด.ต. พฒันากร ปักษาวนั ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ด.ต. ไพรัช ยะมะกา ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ด.ต. ล าไพ ศรีสิทธิ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ด.ต. วเิชียร ทองฉตัร ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ด.ต. สุพร ผ่องศรี ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ด.ต. เอกวทิย์ ดาเด๊ะ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. บรรจง สุวลักษณ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. พรีะยทุธ์ สวา่งรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. กมัปนาท รัตนญาติ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. กติิพนัธุ์ หสัพฤกษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. จตุพร บุญสร้าง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. ชยนัต์ ภขูาว ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. ชูเกยีรติ ละม้าย ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. ทวศัีกด์ิ รุ่งภกัดีสวสัด์ิ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. ธนันท์รัฐ จวนสวา่ง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. ธวี สุจริตภกัดี ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. บุญเลิศ ลาภะ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. มานิต นกทิพย์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. สมพงษ์ เดชสถติย์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. สมศักด์ิ คงสิเหร่ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. สิทธกิร สิทธเิจริญธรรม ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. โอภาส แกน่บุญ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
จ.ส.ต. ประวทิย์ อนิทรนก ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.อ. วชัรินทร์ จู้ส้ิว ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.อ. ธวติัชัย เหมือนพรรณราย ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.อ. สุรชัย อนิทสุวรรณโณ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.อ. ดิเรก พร้อมทรัพย์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.อ. ด ารง เรืองกระจาย ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.อ. เกรียงศักด์ิ พนิณุรัต ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.อ. กามนิต ซียง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.อ. ชินเทพ สังขท์อง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
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ส.ต.อ. ซูไฮมี บาซอ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.อ. สุขสัณห์ สงบใจเพชร ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.อ. อสุมัน ดูดิง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.อ. สมเกยีรติ แปแนะ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.อ. จกัรพงศ์ มากอน้ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.อ. สถาพร รัตนพนัธ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.อ. วรยศ คงยอดแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. ยสุรี ซียง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. ยสุรี ดากามะ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. ศุภชัย มูเด็ง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. สุไลมาน สาลัง ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. นัฐวฒิุ ปะดุกา ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. บุญน า บุญญา ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. ศรนรินทร์ เสนาธบิดี ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. สุรสิทธิ์ ยงัปากน้ า ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ รินฤทธิ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. พงศ์ศิริ มุขวฒัน์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. มูหะหมัด แปแนะ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. สมควร จติภกัดี ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. พชิัย ชูกะซะบา ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. อรุณ หม่าลี ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
พ.ต.อ. ชาติชาย ชนะสิทธิ์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
พ.ต.ท. ภไูชยวฒัน์ นทีรัตน์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ ค าสุข ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.อ.หญิง อรนาถ จติระแวง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.ท. นพพร นุย้มณี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.ท. ชาญวทิย์ วสัิยศรี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.ท. ภวูดล พลเดช ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.ท. จกัรี เฉดิฉิ้ม ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.ท. สัญญา พงค์รัตน์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.ท. ธรรมรัตน์ ภาระเพงิ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.ท. เชาวลิต แกว้หอ่ทอง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.ท. สันติชัย สีใหม่ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ สุวรรณเดชา ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.อ. ซุลกฟีลี ระเซาะ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.ท. สุริยา เกื้อด า ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.ท. บัณฑิต ซาดา ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.ท. ไพศาล สังขก์จิ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.ท. ภาคิน นิจเศษ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.ท. ฐิติพล สิงหล์อยลม ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
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ร.ต.ต. ประโยชน์ วรกจิ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ร.ต.อ. ยทุธพล เฉดิฉายสกลุ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. โสภณ หนูช่วย ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ถนอมเกยีรติ ทิพรัตน์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. โชคอนันต์ บุญพา ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. เจนวทิย์ เพช็รจ ารัส ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
จ.ส.ต. บรรพต แกว้มณี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต จรีวฒัน์ เกตุอนิทรื ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต อภชิาต ศิริพนัธ์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
จ.ส.ต. สมชาย สนธวิงศ์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. อรุณ แดงเพง็ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ณัฐวรรณ ทวชีนม์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. เรืองฤทธิ์ ทองทิพย์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. วรวฒิุ สุขใส ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. วรชาติ ศิริเสถยีร ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. ชัยนพร ภวิฒันกลุ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. อรรถชัย แกน่เมือง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. ธรีพงศ์ เกษม ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. อภชิาต เสือรักษา ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. ฐัฐฐิกร ทองวเิชียร ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
จ.ส.ต. ไพศาล สุขสม ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. อดิพงษ์ วงษ์สวสัด์ิ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. ประวทิย์ อนิไหม ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ฉตัรชัย วเิชียรวงศ์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ธรรมรัตน์ อรุณพงษ์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. ราเชน ศรีเหรา ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ด.ต. อานันท์ สุวรรณชาตรี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ด.ต. มานิต อาลีดีมัน ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
จ.ส.ต. วชิัย บุญรักษ์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. กมูะฮ์ดี ไทรบุรี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. หนัน แหละหมัด ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. มะยากี ฮัจยี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. ศิริพงษ์ เกล้ียงทอง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. ยลระวี จนัทร์ตรี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. พทิักษ์ หนูน้อย ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. ธรียทุธ ยิ้มเยาะ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ท. กติติพงษ์ แกว้จนัทร์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ ศรีสร้างคอม ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. เลิศศักด์ิ ทุมมาลี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. ธวชัชัย เดชสงคราม ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
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ส.ต.ต. สันติ สุขยงั ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. มนตรี ศรีประสิทธิ์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. นิอามัน ณ ชาตรี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
จ.ส.ต สมชาย สุมาลี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. บูชิต เมหิ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. ศราวฒิุ สงขาว ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ไชยยงค์ วบิูลยก์ลุ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. เอกชัย แสนสุริวงศ์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ปัตติ หนูเอยีด ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. ณเรศ ทะสะระ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. พนิิจ ไพโรจน์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ชุติพนัธ์ นาคแกว้ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ เพง่พนิิจ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. อนุสรณ์ ปาแว ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. บูคอรี จใิจ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ซูลฮัมซัน แมเราะ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ประดิษศักด์ิ สุดเจริญ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ไพสันต์ บุญชะโด ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. อภรัิกษ์ รุ่งเรือง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. นาซือรี บินดอเลาะ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ศักรินทร์ เสาร์แกว้ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. นฤพล เชียงตา ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ศรชัย มาไกล ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. สมัย สีจนัทร์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. สวทิย์ ธนะวงศ์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. นฤพล หนูวุ่น ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. สมชาย ซียง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. อรรพล มานะกจิ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. จตุรงค์ สังขท์อง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. วโิรจน์ สกลุเพชร ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. สุชาติ เพชรเล็ก ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ ธรีะแนว ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. เฉลิมชัย จอกเล็ก ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. พงศธร เรือนค า ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. มนัสนันท์ แกว้เวหา ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. คามิน รุ่งทิวาประทีบ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ ขนัติปันดี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ สุขเล้ียง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. สราวฒิุ ลักษณาวบิูลยก์ลู ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ประกติ เหมือนแกว้ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
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ส.ต.ต. อรรถพล โคสอน ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
จ.ส.ต ฐานันดร์ ขวญัแดง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. อธพิงษ์ วรรณมี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. เอกลักษณ์ สุดใจ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ จนัทะโชติ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. สนธนา จนัดารัตน์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. สรุพงศ์ ไชยสาลี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. กติติคุณ สุธรรมสวสัด์ิ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. ศรัญยู แกะมณี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. สิทธชิัย ผลาสิงห์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ภาคภมูิ ขวญัศรีโร ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. วชิัย หนูเทพ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. สาธษิฐ์ หนูมาก ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ ทองสวี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ธ ามรงค์ ทิพยบ์ุญทอง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. จรินทร์ แซ่หวอ่ง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. วรีะพงศ์ หนูทอง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. สุริยณั ชุมทอง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ท. วรัิตน์ ปาละมะ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. ปัญญา จนัทบาล ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ณัฐพล เมืองสวสัด์ิ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. พรศักด์ิ ถงุเงิน ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. รณชัย แช่มสะลี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. สถาพร ทรัพยศิ์ริ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต กติติพงษ์ พศิจาร ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. ธนวฒัน์ บันดีกา ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. พลัลภ จติตรัตน์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. ธรีะพล ท้าวแพทย์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. จรีวตัร์ แดงขา ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. พงษ์ศิริ หมวดไธสงค์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. สันติสุข ศิริ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. สุรเดช ศิริรักษ์ ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. อนันต์ชัย ทองโรย ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.อ. วษิณุพร วเิสทอง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ ขาวสม ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ขจรศักด์ิ เมืองจนัทบุรี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. เกดิสุรีย์ ขาวสม ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ด.ต. สัญญา จติรเหล่ือม ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. สุเมธ พูส่าย ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. ปิตติพงษ์ ศรีจนัทรทอง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
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ส.ต.ต. พทิักษ์พงศ์ โทบุรี ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ สุดแสดง ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
ส.ต.ต. วโรดม ธรรมยติุโต ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
จ.ส.ต. เอกพล แกว้ทอน ภ.จว.ยะลา บันนังสตา
พ.ต.อ. ลุกมาน บาเกาะ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
พ.ต.ท. ชาญวฒิุ รักษาพราหมณ์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
พ.ต.ท. ปิยงักรู ลุนหล้า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
พ.ต.ต. ปพนศักด์ิ ช่วยสถติย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมือง
พ.ต.ต. พชิัย ชูยงค์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.อ. วรีะยทุธ มูนี ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.อ. ดือราเซะ กาเราะ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.อ. สตอผา สาอุ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ท. สุดชาย หนูแป้น ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ท. วรรณชัย จนิดาวนั ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ท. ชอบ สุนทร ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ท. อสิระพนัธ์ สุรทิพย์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ท. วรีะชัย อกัษรถงึ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ท. ทิฐิพล แสงเกดิ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ท. ศิริพงษ์ ทองยงั ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ท. ยทุธศาสตร์ จติรักษา ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ท. กติติ อกัษรศิริ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ท. จกัรพงศ์ เดชารัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ท. ศุภณัฎฐ์ เกตุแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ต. ถนัด ไชยพนู ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ร.ต.ต. ประวธุ ถาวรจติ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ด.ต. เสนอ พงษ์แกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ด.ต. ยทุธนา แกว้จนัทร์ฤทธิ์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ด.ต. ถาวร ซ่ินหลิว ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ด.ต. กตัมา ซ้ายศรี ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ด.ต. ณัฐวฒัน์ ภูท่ับทิมธนพฒัน์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ด.ต. ซูไรดี กอืจิ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ด.ต.หญิง สุริยาพร วงศ์งาม ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
จ.ส.ต. ประพนัธ์ ยงันิง่ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
จ.ส.ต. อสิระ ทองขาว ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
จ.ส.ต. สิทธพิร ผดุงเดช ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
จ.ส.ต. มนัส เอยีดหมุน ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
จ.ส.ต. จกัรกฤษณ์ จรูญศักด์ิ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
จ.ส.ต. อธัยา วกกมุ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.อ. ชาญณรงค์ ชุ่มโชติ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.อ. มานพ ไชยบุรินทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ.หญิง เจะรอสนะห์ กาเดร์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.อ. องอาจ ชุมทอง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.อ. ชาญณรงค์ สงหมุน ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.อ. วรีพงษ์ ทองหนูแดง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.อ. เจษฎา พรมประถม ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ฤทธไิกร เส้งประสิทธิ์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ทิวาพธุ โพชก าเนิด ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. พรีศักด์ิ ศรีสมปอง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ทัญญู สุวรรณละเอยีด ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ณรงค์เดช ยอดเป็นชัย ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ยศการ ด าดง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ราชผล ด ารงรักษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. นรินทร พลเพช็ร ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. พรีภทัร ศรีณรงค์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ พรหมช่วย ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ทศพร กนัหะ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ศรายทุธ หางาน ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. แวอสิมาแอล จะปะกยิา ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. แวสุไลมาน ดอเลาะ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ยศกร ณ พทัลุง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ยนูุช แลมะ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. บุรวชัร สุวรรณคีรี ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ เทพหนู ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. คมเดช ฉนัทจติ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ธนะพงศ์ บุญมี ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. อบัดุลฮาดี ล่านุย้ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. สืบพงศ์ เต็มสังข์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ธนิตย์ เอยีดเปรียว ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. นิติรัฐ หนูชู ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. จกักฤษณ์ เพช็รบุญ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ปรีดี สุขสุวรรณ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ยทุธไชย ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. วษิณุศักด์ิ ขนุหลัด ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. เยี่ยมพล พลเยี่ยม ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ ปะกริะเนย์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. นิคม แกว้สี ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ไกรรัตน์ ผุดู ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. จกัษณา อ านวย ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ธรีเมธ ทัพทวี ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. สมคิด แสงสุวรรณ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ชยานันท์ นุยงค์ภกัด์ิ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. เกษม คงหอม ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. พนิชพงศ์ เสถยีรอดุร ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ วตัตา ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ทศพล จนัทร์ทอง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. อภรัิกษ์ ธนบัตร ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ปิยพจน์ เพชรสุวรรณ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. จริทีปต์ วงัคะฮาต ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ยรุนันท์ เกณฑ์มา ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ นวนทอง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ยทุธภมูิ ทัดกลาง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. เอกพจน์ นาคราช ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. พงศกร ทองพงศ์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ เพชรมัง่ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. สมัน หลับด้วง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ฮาฟาร์ ปาแนบูงอ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. บดินทร์ สุริยา ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ไพรัตน์ แกนภเูขยีว ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. นพดล หนูคง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. สาทร พรมสังข์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. มงคล ศิริรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ สมบูรณ์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. กมลวฒัน์ บุญช่วย ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. วชัรพงค์ เกาะกลาง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. นิเมาลานา สาและ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. สมยศ จนัทร์เจริญศรี ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. พชรดนัย รัตนบุรี ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ธรียทุธ์ จนัทร์เพง็ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ธรีะวฒัน์ โสตะพงษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ณภทัร โชติช่วง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. อ านาจ สาแม ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. สุชาติ ศรีเทพอบุล ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. เจษฎา ปลัดสงคราม ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ รัตนซ้อน ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ยทุธภมูิ ธนะจกัร ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ธนวฒิุ เภรีภาส ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. สาทิตย์ แสงสุข ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. รณชัย นุน่ยงั ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. สมชาย ขวดทอง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ ไชยเพชร ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. นิวฒัน์ ชูทอง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ณภทัร โชติช่วง ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. สนธยา จรงค์หนู ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. เกยีร์ติศักด์ิ พารา ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ยรุนันท์ เกณฑ์มา ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ปฐมพร นวลนึก ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. ปรีดี สุขสุวรรณ ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. รัชตะ หดัสหมัด ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
พ.ต.อ. สุชาติ สอดิ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
พ.ต.ท. ถาวร ไชยประสิทธิ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
พ.ต.ท. จารึก วรพฤทธานนท์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
พ.ต.ท. ปิยะวฒัน์ ขวญัศรี ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
พ.ต.ท. ทิวากร คงเพช็ร ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
พ.ต.ท. สรชัช ปร่ าเป็ง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
พ.ต.ต. รุสมาน ดีนามอ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.อ. ยศวตัน์ มิง่ทอง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.อ. สรรณ์เพชร ทองซุ่นหอ่ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.อ. ธนฤทธิ์ โพธิ์เต้ียเทียม ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.อ. ปวชิ อรุาสาย ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.อ. ประสาทวทิย์ ดวงกมล ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. นิยม มุสิกะ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. ศิริชัย บาฮา ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. ศิริพล จรรยา ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. คงฤทธิ์ ฟุง้พทิยา ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. กติติพงศ์ หนูเพง็ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. สมบูรณ์ สาคร ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. พชร บัวจนัทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. อคัรวสัส์ สุขสมบูรณ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. สมพร รังสิมันตรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. พงษ์ธเนศ ธนิสกลุเศรษฐ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. ไพบูลย์ สมมาตร ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. ธรีะ เสนทอง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. โกศล วงศ์รินทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. ศิริธร นุย้ไกร ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. บันฑิต ประเสริฐ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. พรชัย ชูนวล ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ ธรรมชาติ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. เชษฐา เบ็ญญามา ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ จนัทร์วเิศษ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. ธ ารง จรูญศักด์ิ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ลาภ จาวสูิตร ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. สงกรานต์ แสนเมืองใจ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. สมเจตน์ แป้นเมือง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. สมมารถ กลับทับลังค์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ อนุรักษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จนัทร์เพง็ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. สมาน บาสนุง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. สัมภาษณ์ พรหมนวล ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. แสงสุข ทองนพคุณ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. เหมิ แกว้ฉาง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. อาหะมะ โยธา ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. อทิธพิทัธ์ หญีตจนัทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. อดุม โพธวิจิติร ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. หล่ิม บกสวาทซา ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท. พทุธพงษ์ กลุโท ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท.หญิง อารีลักษณ์ ชุมนวล ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท.หญิง  นภาพร แยม้แสง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ท.หญิง  รัชนี สอนคูณ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ต. นิรันดร ทองด า ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ต. ก าจร ศรีรักษา ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ต. เกษม อั๋นประเสริฐ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ต. ค ารณ นุม่นาม ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ต. จรูญ จวนสวา่ง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ต. ธงชัย โลหกลุ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ต. ไพโรจน์ แกว้มณี ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ต. ส าราญ ราญฎร ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ต. สุเนตร นนทพนัธ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ร.ต.ต. ประทีป ศรแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
วา่ที ่ร.ต.ต. มะยโูซ๊ะ ลูดิง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
วา่ที ่ร.ต.ต. ศิริวฒัน์ เพช็รสี ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
วา่ที ่ร.ต.ต. เอนก หนูประกอบ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
วา่ที ่ร.ต.ต. สิทธพิงศ์ เหมกสุุมา ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. กติิศักด์ิ ทองด า ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ จนัทร์แกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. ชาญชัย ข านุรักษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. ณรงค์ ไฝไทร ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. ณัฐพงษ์ ดามาอู ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. ทรงพล กานุมาน ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. ธนโชติ แกว้หนู ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. นครินทร์ ทิพยก์องลาด ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ภาณุ สือแม ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. ภาณุมาศ เจะ๊เยง็ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. มนูญ จนัทะมุต ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. มนูญ มณีสุรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. มะเยง็ ซียง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. มาโนช จนัทร์แกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. วสันต์ นอระพา ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. วรัิตน์ สงทับ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. วรีะพงศ์ จนัทวงศ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. ศุภกจิ รามแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. สุพจน์ เดชะพนัธ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. สุรศักด์ิ มุสิกะศิริ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. อภศัิกด์ิ คงแป้น ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. อาดัม นอระพา ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. อานันต์ แกว้ทอง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. อาหะมะ ตอแลมา ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. อบิรอฮีม ดารอฮิง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. อสิมาอลี นิง่สระ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. เอนก เทพโวหารสิน ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. รุ่งอรุณ วงสุนา ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. ธานินทร์ สุขดี ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. วฒันา ธรรมเพชร ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. สัญญา ธรรมชาติ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. สัมพนัธ์ บุญรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. ชยภทัร บัวศรี ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ด.ต. ภวูดล เหมหรัิญกลุ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
จ.ส.ต. กฤต จนัทร์เพง็ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
จ.ส.ต. กติติวฒิุ ปาแว ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
จ.ส.ต. ซาการียา อายะมาโซ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
จ.ส.ต. ธนานันต์ ศรีคันธะ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
จ.ส.ต. บาสอด บูเกม็ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
จ.ส.ต. พฒันะ หงษ์เวยีงจนัทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
จ.ส.ต. สุทธพิงษ์ เผ่าวรรธนะพนัธุ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
จ.ส.ต. โชติรส เทียบบุญ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
จ.ส.ต. บรรพต แกว้มณี ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
จ.ส.ต. สายญั พลูสวสัด์ิ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
จ.ส.ต. วฒันา พบิูลย์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.อ. รักษพล ติดตารัมย์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.อ. วทิยาพร รักแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.อ. เอกพงศ์ คงทุม่ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. สมพร        สะเจริญ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.อ.หญิง สุชาดา อนิทสุวรรณโณ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. อบัดุลฮาดี ดากามะ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. นัศรี ดือราแม ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. มะรมลี ยโูซะ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. ชยตุ ฮาบิบ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. มารูวนั มาปะ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ พลรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.อ. คารมย์ ปริปุญณะ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. ณัฐพงค์ พลายแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. หาญศึก ชูรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. ปิยพงษ์ เทพทอง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ แสงทอง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. นัทธี โพธทิัพพะ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. ชยธร ณ นคร ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. ศิริ ทองเพณี ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. โฆษิต โกวทิวกิรัย ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. วชัระพนัธ์ เส็มหล่อ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. สันติ ด้วงด า ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. เทวนิทร์ สุรินทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. วทิยา ชูตรัง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. วสันต์ ปานเมือง ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ ขวญัปาน ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
พ.ต.ท. ธนชิต สุขพฒันานรากลุ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ท. สรนนท์ อนิทรศิริ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ท. พงศพฒัน์ ยะโกบ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. สุริยนั อมูา ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ท. ณพนรรจ์ พรหมขวญัจติร์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. อะหมัด หมีมิน๊ะ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ รัตนสุภา ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ท. ศักดา ออ่นรักษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
จ.ส.ต. อ านาจ ชุมจลุ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
จ.ส.ต. อศัวนิ ภยักมุพนัธ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ท. สุระเกยีรติ พรมมินทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. สันติสุข พวัพนัธ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. อรรณพ ม่วงคราม ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.อ. นิรันดร์ มูลปา ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.
ร.ต.ต. ช านาญ แผลงดี ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ด.ต. โอภาส เทวสิทธิ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. กติติพงศ์ คล้ายประสิทธิ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
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ร.ต.ท. กฤษณพงศ์ จงไกรจกัร์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. พนัธเ์ทพ เอมสมบุญ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ท. จริยพชัญ์ สุขชุม ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ท. ธนกฤต กลุวจิติร สส.ศชต. กก.ซถ.2
ร.ต.ท. กฤตพงศ์ สุขเกดิ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. ศรัญญู พรมดาน ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. อาสะมัน ลาแซ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. ภานุพงศ์ จนัฑพฒัน์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. กติิศักด์ิ ถริะผะลิกะ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.อ. สวน ถริะผะลิกะ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ท. สมุทร พงศ์กระพนัธุ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ท. วรีพงค์ นาคเกล้ียง ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.อ. ศิริศักด์ิ สาดีน ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
จ.ส.ต. กรกฎ รักทองหล่อ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
จ.ส.ต. ธรีศักด์ิ ด้วงเอยีด ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
จ.ส.ต. ภวูนารถ ทองเด็จ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ท. คงฤทธิ์ วงษ์วอ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
จ.ส.ต. จาตุรงค์ ทองเรือง ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.อ. สิทธชิัย เครือบุตร ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.ต. กติติชัย ชัยเพชร ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. ณัฐกร รัตนบุษย์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. สุกรัน สาลู ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. ศรัญญู วจิติรอกัขรา ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.อ. พชัรดิษฐ์ ต๊ิบปะละวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ส.ต.อ. ทวี อนิไชย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ร.ต.ท. จรูญ แสงมะณี ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ท. ปพน เดชอโนทัย ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ ก าแพงค า ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. อรรถพร เกล้ียงจนัทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
จ.ส.ต. มนตรี แกว้มณี ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
พ.ต.ท. ผดุงศิลป์ แขง็เขตกรณ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. นฤดม วงศ์เอี่ยม ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. สรกานต์ จนัทร์เหมือน ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.อ. จริาวฒิุ เกตุชู ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ต. ชูเกยีรติ คล้ายเรียน ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ท. ไพโรจน์ แกว้หอ่ทอง ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. ธรียทุธ อุ่นเรือน ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. เจษฎา นาคเชี่ยว ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
จ.ส.ต. อธุชิัย เกษม ภ.จว.สตูล สภ.เกาะหลีเป๊ะ
ส.ต.ท. พยงุ เรืองศาสตร์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
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จ.ส.ต.หญิง จรัิชยา ราษฎร์เรือง ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.อ. สุวทิย์ แสนนาใต้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ส.ต.ต. เอกชาติ แดงยอด ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.อ. เทพาย พมิสัก ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
จ.ส.ต. ศุภชัย รักนุน่ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ท. ยงยทุธ์ หนูจนัทร์ ภ.จว.สตูล สภ.ควนกาหลง
ส.ต.ต. ศุภร เดชเส็ง ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. เทิดพงศ์ ไวยวกิ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. พพิฒัน์พงษ์ ชูปาน ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. ธรีะพล สิงหโ์ต ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. จงใจ คงทอง ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. ชญานิน แซ่ลก ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ท. วสันต์ บรรลือพชื ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
พ.ต.ต. วสัินต์ ด าสีแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. กติติชัย เรืองพทุธ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ เด่นพทุธ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.อ. ชวนคิด พทิักษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.อ. ออมสิน เจยีมสวสัด์ิ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.อ.หญิง ขวญัชนก นกแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ท. ศักรินทร์ พงษ์พฒิุกร ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ส.ต.อ. ไพโรจน์ ทองนุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ส.ต.อ. วชิน ทองค า ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.อ. สุทธศัิกด์ิ ขนุทอง ภ.จว.ยะลา สภ.กาบัง
ร.ต.ต. สุธรรม สุขศรีแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ท. ชัยยนัต์ จนัทร์ผลึก ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
พ.ต.ท. อทุัย ชัยมาลา ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. วรีะพล แดงยวง ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ด านิล ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
พ.ต.ท. วรัิช ชื่นนิรันดร์ ภ.จว.กาฬาสินธุ์ สภ.ร่องค า
ร.ต.ท. ปราโมทย์ ได้รูป ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ร.ต.ท. จริะศักด์ิ อดุตะกะ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ร.ต.ท. วรีเดช สุขจรุ่ง ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ร.ต.ท. มานิตย์ คงเกล้ียง ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ร.ต.ท. วรรณะ ศรีสะระ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ร.ต.ท. สุริยนัต์ กล่ินมณี ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ร.ต.ท. พนัส คุนิอาจ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ร.ต.ต. สมภพ ภริมยสุ์ข ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ร.ต.ต. พนมธรรม เชื้อช่วย ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ร.ต.ต. รุ่งรัศมี ปราบมนตรี ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ด.ต. พษิณุ โต๊ะหาด ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อรุณ รักปลอด ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ด.ต. เกยีรติศักด์ คัดโนภาส ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ด.ต. กฤษดา สุกใส ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ด.ต. มนูญ ทองตราชู ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
จ.ส.ต. สมพบ หรหมนายก ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
จ.ส.ต. วราวชิ เหรัมพกลุ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
จ.ส.ต. พศิาล หนูชัยแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
จ.ส.ต. สมพงษ์ ช่วยเอยีด ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.อ. อมิรอน บาตู ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
จ.ส.ต. นุสฟี หมินตะเหล๊ะ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.อ. ธวชัชัย แดงสุข ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
ส.ต.อ. จตุรนต์ ขนุด า ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.อ. อนุกลู เพรชรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.อ. ชวลิต แสงงาม ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.อ. เอกชัย ใหล้าภ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.อ. ประทิป แพทยศ์รี ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.อ. สุวรรณ วามะ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.อ. โกศัย เสาวนิช ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.อ. เศกสันต์ ชายมัน ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.อ. สังวาร สุดาชม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ส.ต.ต. ธรีนันท์ กนัทะวงศ์ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. มนัสนัน แกว้ทรายขาว ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. กริชปกรณ์ มณีรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. กล้าศึก จนัแดง ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ ทองพมิพ์ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. ธรีศักด์ิ อะตะราใจ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. กติติพงษ์ คงสิน ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. อาบัส กาสอ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. อนุสรณ์ นุน่ปาน ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. อสุมาน หะยมีิง ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. สามาอนู สอเหลบ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. ซัมสุดิง โซะ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. อบัดุลเลาะห์ วานิ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. อาทิตย์ กลับแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. กาวี เจะ๊กาเดร์ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. จกัราวธุ แสงแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. พทัธพล พนูปาน ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. ชนินทร จนิตนา ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. ธรีศักด์ิ อะตะราใจ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. มูฮัมหมัดฮัมกา มะสาแม ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ยทุธพชิัย แสนแสน ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. มะนูซี อาแด ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. ประสาน ราศรีทอง ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ร.ต.ท. ณรงค์ คงสอาด ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ร.ต.ท. สุริยนั ภนูบทอง ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ร.ต.ต. สุทิน เจยีรเจริญ ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
ส.ต.อ. ปริญา เกษอารี ภ.จว.สงขลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. นราธปิ ชมเชย ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ร.ต.ท. วรัิตน์ พรหมทอง ภ.จว.ยะลา สภ.ท่าธง
ส.ต.อ. พรเทพ ขนุสามัญ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ท. กรกวนิ ปินตา ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. อธพิงศ์ สิโรตมาภรณ์ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ส.ต.ต. พทิยา อนิทร์ยอด ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
ด.ต. อาซิ ลังสารี ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊
พ.ต.ท. ส าราญ มากจนัทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
พ.ต.ต. ธรีพงษ์ ยทุธยศ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ร.ต.อ. รัชพล เจะซู ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ร.ต.ท. สาธติ วุ่นชุม ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ร.ต.ท. บัณฑิต ซาดา ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ร.ต.ท. มณเฑียร วณีรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ เจี้ยะรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ร.ต.ท. วชัรา สุวรรณฤทธิ์ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ร.ต.ท. อารีย์ แวเต๊ะ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ ศรีนวล ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ร.ต.ต. สมพงษ์ คงสิเหร่ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
จ.ส.ต. มานิต ตาเดอนิ ภ.จว.สตูล สภ.มะนัง  
จ.ส.ต. ณัชสิทธิ์ บูรวงศ์ ภ.๖ กก.สืบสวน ๒ บก.สส.ภ.๖
จ.ส.ต. ณัฐสิทธิ์ สุยฉอ่ง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย  
จ.ส.ต. พชิิต ซ้อนศรี ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
จ.ส.ต. ยทุธนา โยธาทิพย์ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
จ.ส.ต. วรยทุธ นอระพา ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
จ.ส.ต. วรียทุธ เซ่งสีแดง ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
จ.ส.ต. สุพจน์ เมธารินทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
จ.ส.ต. สุวทิย์ แกว้สุวรรณ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
จ.ส.ต. สุวนิทร์ แอหลัง ภ.จว.สตูล สภ.มะนัง  
ส.ต.อ. กติติ มานะช านิ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ส.ต.อ. สหรัฐ มิสา ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.อ. บุณยกร ธรรมราช ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ มะลาไสย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี  
ส.ต.อ. ทศพล เพญ็กมล ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
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ส.ต.อ. มูหามัดอาลีเพน แมเร๊าะ ภ.จว.ยะลา สภ.กาบัง
ส.ต.อ. สุรเชษฐ์ ทองทับทอง ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ท. สิทธโิชค ทองยอ้ย ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ท. ปกรณ์ จนัทรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ท. ดนัย ดาเด๊ะ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. กอบศักด์ิ ทันประจ าสินธุ์ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. เกยีรติชัย ชูศรี ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. ชัชวาลย์ วชิยตุยช์ยางกลุ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. ซูไฮรี ตือราพอ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. ทววีฒัน์ สมันนุย้ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. ธรีพงศ์ ช่วยประสม ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. ปราโมทย์ เล้ียงพนัธุ์สกลุ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. ภธูเนท สงเกื้อ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. วรียทุธ ดือรือมอ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. ศราวธุ สมวรรณา ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. ศักดา ลูดิง ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. สานูซี สะรี ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. อกุฤษฏ์ รุ่งรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. เอกวทิย์ อะกะเรือน ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. ฮิลมี มะเสะ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. ธนิตย์ ศิลาพกัตร์ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. ยทุธจกัร ศรีอทุัย ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. มุดตาด บิลสัน ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. นัฐวฒิุ ช านาญเพาะ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. ธานุวฒัน์ ด้วงชีด ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. นนทวฒัน์ แกว้สุวรรณ ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
ส.ต.ต. ณธงชัย นวลปาน ภ.จว.ยะลา สภ.อยัเยอร์เวง
พ.ต.ท. ค าพนัธ์ แสนทวสุีข ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
พ.ต.ท. มิตร คนชุม ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ร.ต.อ. ศิริชัย นิม่อนงค์ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ร.ต.ท. ประทิพย์ ทองค า ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ร.ต.ท. วฒิุพงศ์ ทองมาก ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ร.ต.ท. อาบูบากาด ดาแลหมัน ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ร.ต.ท. สุทัศน์ ซ่ือตรง ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ โยมา ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ร.ต.ท. วนิิตย์ ภคัดีวานิช ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ร.ต.ต. ค านวณ ผ่องแผ้ว ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ร.ต.ต. แวอเุซ็ง สามะอาลี ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ร.ต.ต. คเชนทร์ โต๊ะเด็ง ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ร.ต.ต. วรรณพงษ์ จนัสุริย์ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
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ร.ต.ต. อบัดุลกาเดร์ อแีตเบ็ง ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ด.ต.หญิง นุสรา โพธเิหาะ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ด.ต. เจะรุสลี บุหงาร าไพ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ด.ต. นิวตัร์ ศรีใส ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ด.ต. พเิชษฐ์ นิลรัตน์ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ด.ต. อมัพร นิลมาล ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ด.ต. สมศักด์ิ ลักษณเลิศ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ด.ต. สุโชติ คล้ายทอง ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
จ.ส.ต. กฤษฎา คุ้มรุ่ง ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
จ.ส.ต. พสัิณห์ อนิมาก ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
จ.ส.ต. ปรีชา น้อยลา ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
จ.ส.ต. จกัรินทร์ สุวรรณจนัทร์ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
จ.ส.ต. ศรัณย์ เซ่งเถี้ยน ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
จ.ส.ต. ศุภชัย พลูวงษา ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
จ.ส.ต. สงวน นวลประกอบ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.อ. สมพร วรรณโร ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.อ. สุทธชิัย สุวรรณมณี ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.อ ธนัวา พยายาม ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.อ. อบัดุลการิม ตันหยงมัส ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. ศราวธุ เทพรัตน์ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. สุริยา ทองล่ี ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. ฮัสมิน ยโูซ๊ะ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. ธรีพล พรมทอง ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. บุรินทร์ ศรีรางกลู ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. สุพจน์ มาลัยเพชร ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. อนันต์ชัย มาเจะ๊มะ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. เลิศฤทธิ์ เลขานุกจิ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. เสะดุลยาล ไซยโูซ๊ะ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. โสภณ ออ่นเพช็รคง ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. ชนะชัย ยา่นขาว ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. ณรงค์ชัย พรหมศิลา ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. นพรัตน์ ศรีสุวรรณ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. นาถพล จนัทรังษี ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. ปิยสันต์ หมวกมา ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. พงศัก สะหะหมานโคก ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. วรพล บัวมา ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ มีสีดี ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. อรรถวฒิุ สุโนคบุตร ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. ชานนท์ วมิล ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. อาลิฟฟ์ หอมสมบัติ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. สุทธศัิกด์ิ ทะวะชาลีย์ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. สมพร พนิิจมนตรี ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. ธรียทุธ ปราบไกรสีห์ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. อนุสรณ์ เรืองดิษฐ์ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. ต่วนอาซีโซน ปาแซ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. ทววีฒิุ กามัน ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. เพาซี มณีหยิา ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. ชานนท์ สุขสถติย์ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. นรินทร ศรีเพชร ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. สิรภพ วั่นล่ี ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. คมสันต์ ขอ้ยี่แซ่ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. จริวฒัน์ สุขโข ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. วรียทุธ ยิ้มแส้ง ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. เอกพงศ์ ปฐมวฒันพงศ์ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. สาธติ ยศหมึก ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. สุทธวิฒัน์ คงเกตุ ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. ธวชั เรืองเพช็ร ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. กจิจา รุ่งช่วง ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ส.ต.ต. ฟรัฮาน กามาอเูซ็ง ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ด.ต. ยะ๊ยา แดวอสนุง ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
ด.ต. อบัดุลรอซะ มะสะนิง ภ.จว.ยะลา โกตาบารู
พ.ต.อ. พชรพล ณ นคร ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
พ.ต.ท. จรัส เส็มสัน ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
พ.ต.ท. ประยทุธ เหลืองทอง ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
พ.ต.ต.หญิง สุชาดา ด้วงเหมือน ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
พ.ต.ต. ประพนัธ์ บัวแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.อ. ประภาส ทองมา ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.อ. อมัรินทร์ นิติภทัร์ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.อ. อรรถกร แกว้พวง ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.อ. ณรงค์ ถริะผะลิกะ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ท. บัญญัติ สุกจิจารักษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ท. ปราโมทย์ มาลีแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ฉดีเกตุ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ท. วรรษ เมฆใหม่ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ท. ภชูิต เสือยอ้ย ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ท. วรีะชัย ชูประจติต์ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ท. สราวธุ จนิดาด า ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ท. วชัรพงษ์ ไชยสี ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ท. ทรงกรด นิลตีป ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ท. วชิิต สุดรักษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. วรีะ สุวรรณกลุ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ท. มะลาเซ็ง เซะบิง ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ท. ประพนัธ์ ถาวรสมบัติ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ท. ปัญญา สิบมอง ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ต. อเนก แกว้ชูด ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ต. ชะออ้น แสงแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ต. มนตรี เจะแว ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ต. วรีะชัย ไชยะโท ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ต. เจะ๊อเุซ็ง สางัด ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ด.ต. ชลิต จนัทร์แกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ด.ต. ศรีพฒัน์ ล่ิมเฮงฮะ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ด.ต. ชวลิต คงเหล่ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ด.ต. ฉตัรชัย บุญสะกนัต์ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ด.ต. ภอูดั ราเซะบิง ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ด.ต. กระจา่ง ศรีเทพ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ด.ต. อภชิาติ ครุฑถะ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ด.ต. สะอดีู สะมาแอ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ด.ต. นิพนธ์ ถนอมสุข ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ด.ต. ฮารินทร์ สาและ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
จ.ส.ต.หญิง จฑุามาศ ปาตี ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
จ.ส.ต. ฐานันดร์ นุย้แนบ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
จ.ส.ต. อเนก ชุมรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
จ.ส.ต. เลอศักด์ิ วาสนิล ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
จ.ส.ต. เอกราช หล่อเหลา ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.อ. ศราวธุ ไชยประเสริฐ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.อ. ทนงศักด์ิ ภกัดี ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.อ. เมธี พานิช ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.อ. พรเดช จนัทรกรานต์ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.อ. ภาคภมูิ สุดใหม่ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.อ. เจษฎา ช านาญยา ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.อ. พรีวชัร์ ปิน่คง ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.อ. กอูรุณ สัญญา ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.อ. ธนาวฒิุ นารานพคุณ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ท. คัมพล ด าแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. มูหาพซีีน มะสาแม ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. ซัลบี บือราเฮง ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ อานา ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ วาเด็ง ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. สัมสุดิน เจะ๊เยง็ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. พรชัย แสงศรีจนัทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. อภชิาต ทองไซร้ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ วรรณเพช็ร ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. สุธรรม สุขศรี ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. พงษ์ศิริ ชาติวฒันา ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. รัช เหรียญรุ่งโรจน์ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ สังขท์อง ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. ธรีพฒัน์ บัวทอง ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. อนุพล มะลิสุวรรณ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. ศราวฒิุ คงใหม่ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. อภเิชษฐ ฉางด า ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. ภเูมษ ปลอดหนู ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. ฉตัรชัย สังวาลรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. วชิาญชัย มีทรัพย์ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. ปรเมศร์ ศรีจนัทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
พ.ต.อ. สมปราช กรรณกานนท์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
พ.ต.ท. จริะศักด์ิ วกิรัยเจริญยิ่ง ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
พ.ต.ท. ปฐม ครุ่ยทอง ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
พ.ต.ท. จตุรงค์ ดรออ่นเบ้า ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท ธรีวตัร เต็มราม ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท มนตรี กลุหาญ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท. สาธติ งามเชื้อ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท. วโิรจน์ นนทะเสน ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท ฮาลีม หลีเยาว์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท สุวรรณ์ นาคสง่า ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท พงศ์ศักด์ิ ขาวนวล ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท อนุวฒัน์ อนุสรณ์ประเสริฐ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท เฉลิมศักด์ิ ศรีสาย ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท. มนตรี จนัทร์เมือง ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท สราวฒิุ ไฝนุย้ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท รัฐกติต์ิ บุญสันต์สุขศรี ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท. ยอดรัก เรืองโรจน์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ต. พนัธศั์กด์ิ เทพกลู ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ต. ชัชวาล ทองสง ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท อ านวย จนัทร์บุรี ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สังฆรักษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ร.ต.ท อบัดุลรอมัน กาฮัน ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ด.ต. ศุภชัย เจริญธนวธิ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ด.ต. วรเชษฐ์ บุญทวี ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ด.ต. สุรพฒัน์ สงเคราะห์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ด.ต. ประเสริฐ ศิริ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ศุภชัย นามวงศ์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
จ.ส.ต. อภเิชษฐ มุสิกพงศ์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
จ.ส.ต. ปิยะ พงษ์ประเทศ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
จ.ส.ต. ภารดร รามแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
จ.ส.ต. ชาคริต คงทน ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
จ.ส.ต. อดุมศักด์ิ แกว้ณรงค์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.อ. กรวชิญ์ จมุปาจี๋ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.อ. สุรเชษฐ ช านาญแป้น ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.อ. วรีวธุ อดุแบน ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.อ. ก าธร แทนสุวรรณ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.อ. บัญชา ปัญญาวงค์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.อ. สมภพ ภูสุ่วรรณ์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.อ. ประพนัธุ์ จนัเลน ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.อ. ยงยทุธ จนัสุริย์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.อ. คมสัน ราชครุฑ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.อ. สุพชิาติ เมืองสุข ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.อ. ไพฑูรย์ ชูวงษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.อ. อริยญ์พรรด์ิ บ ารุงจนัทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ท. สมมารถ ปักกาเวสา ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. สมัชชา ทรัพยสิ์น ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. พรีะพงศ์ พรหมทอง ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. ฐนวฒัน์ ขนุทอง ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. จตุรงค์ สมศรี ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. พภิษูณะ หนูแพ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธญัญเศรษฐ สายแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. อาทิตย์ ถนัดหนังสือ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. นิคม ทองขาว ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ชาติด า ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. พรสวสัด์ิ ติยากวา้ง ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธรีพงศ์ ตันหนึง่ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ อนิทรสกลุ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. กมัปนาท แซ่หยง ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. วงศ์ธวชั คงรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. อบัดุลเลาะ บือราเฮง ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ ดือเระ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. สุไฮมี กะโด ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. ศุภศักด์ิ เหมือนพะวงค์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธาดา ไพรินทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ สาริปา ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. พพิฒัน์พงค์ เรณูนวล ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
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ส.ต.ต. ยซัมิง นิทอง ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. จตุพจน์ หมีแดง ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. เรืองวทิย์ สิทธสิาร ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. ณัฐพนัธ์ สารค า ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. นพคุณ เบญจรรณ์ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ นันท์ตา ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. สุริยนั มากเกตุ ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. ปรัชญา ท้าวเมืองมา ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. ศราวธุ ปานถาวร ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. ศุภชัย รสชื้น ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
ส.ต.ต. ศักด์ิชัย ไชยกมุาร ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. นรินทร์ ศรีเพชร ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. ชานนท์ สุขสถติย์ ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธรียทุธ ปราบไกรสีห์ ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. คมสัน ขอ้ยี่แซ ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. ทววีฒิุ กามัน ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. อบัดุลรอมาน ลัดเลีย ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. เพาซี มณีหยา ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. สุริยา มีลักษณ์ ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. ภชิาติ ตุโย ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. อนุสรณ์ เรืองดิษฐ์ ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. จติติพงค์ ยงประเดิม ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. กจิจา รุ่งช่วง ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. วรียทุธ ยิ้มเส้ง ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. มีชัย ชุมแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
ส.ต.ต. มูฮัมหมัดเซาฟี ปาตง ภ.จว.ยะลา สภ.ประแต จว.ยะลา
ส.ต.ต. วสันต์ จนัทรมาศ ภ.จว.ยะลา สภ.ประแต จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธรีพงค์ พลูเกดิ ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊ จว.ยะลา
ส.ต.ต. หมาดดาหริด ชาญน้ า ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊ จว.ยะลา
ส.ต.ต. ภานุพงศ์ เชาวลิต ภ.จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊ จว.ยะลา
พ.ต.อ. สนธยา ธปูทอง ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
พ.ต.ท. สมหมาย มะณีจนัทร์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
พ.ต.ท. ญาณพงศ์ อบุลบาน ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
พ.ต.ท. อทุัย การะเกษ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
พ.ต.ท. ธรีะพงษ์ ศักดานุศาสน์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
พ.ต.ต. ประเดิม แกว้ทอง ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
พ.ต.ต. ผดุงศักด์ิ ไชยโย ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
พ.ต.ต. ภวูเดช โชติกมาศ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.อ. สุรินทร์ สังแสตมป์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. ชัยนาส ทองรัตน์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
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ร.ต.ท. ส าราญ ล่องเซ่ง ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. อาคม ปานจนัทร์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. นัตพล อทุัยรังษี ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. กฤษฎา ยอดเมฆ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. กฤตยชญ์ ขาวนวล ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. ประสพโชค ตระกลูอนิทร์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. ปิยะพงศ์ ค าเนตร ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. ศราวธุ ออ่นสมเพช็ร ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. ปุณณรัตน์ มุสิกรักษ์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. ชูวทิย์ ออ่นขวญัเพช็ร ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. ประสาน แนมใส ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. พสุิทธิ พทุธกลู ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. หญิง พรทิพย์ แกว้ชื่น ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. นิกร กมิาคม ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. ณฐกร พรหมหา้ว ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. บุญเยี่ยม ไชยชนะ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย แววทองค า ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. นิพนธ์ พรหมจนิดา ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ท. อนันต์ศักด์ิ อมูา ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ต. ชินนวงศ์ ค าหอ่ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ต. โชตินรินทร์ สิริรณชัยกลุ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ร.ต.ต. อ านวย บุญยะวนั ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ด.ต. อนันท์ศักด์ิ ด านุม่ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ด.ต. กอ้งเกยีรติ จนัทร์สวสัด์ิ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ด.ต. ชาญไชย เมฆสุวรรณ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ด.ต. สุพจน์ บัวกอ่เพช็ร ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ด.ต. สมพร แกว้มณี ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ด.ต. พศิ บุญช่วย ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ด.ต. รอนี อบัดุลมูตาเละ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ด.ต. เชน เรืองนุย้ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ด.ต. สุธรรม มิง่เมือง ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ด.ต. ปรีชา หนูนุม่ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ด.ต. ประคอง พรหมอกัษร ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
จ.ส.ต. หญิง สุชาดา นาคกรี ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
จ.ส.ต. พชิาญ  ทองขาว ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
จ.ส.ต. ศรายทุธ ทิพยม์ณี ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
จ.ส.ต. พฒันะ พนัธท์อง ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
จ.ส.ต. กนัตพฒัน์ สุขสวสัด์ิ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ เพชรจ ารัส ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
จ.ส.ต. อดุมพงษ์ นวลนิล ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง



บก. กก./สน./สภ.
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ส.ต.อ. สุภชัย หนูแกว้ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.อ. หญิง  บังอร รัตนพรหม ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.อ. ณรงค์เดช ชูคง ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.อ. ครรธชิาติ มาสวสัด์ิ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.อ. สราวฒิุ  นากน้อย ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.อ. ดนัย มีสวสัด์ิ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. กฤตภาส สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. สุริยาวฒิุ จองป้อ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. ฉตัรพล จนัทรโชติ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ ไพรวรรณ์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. จ าลอง คงเล็ก ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ หนูเกล่ือน ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. ศิษย์ สังรี ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. ศฤงคาร ถิ่นแสนดี ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. ซอลาฮุดดีน สมาน ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. ลูสฟี ทาเน๊าะ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. พรีวตัร ทองแดง ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. ยทุธพงษ์ นุน่สง ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. อซัมัน สาหล า ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ สมมาตร ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. อกัษรชัย คงเมือง ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. บรรจบ พนูเทพ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. สุธี เทียนจนัทร์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. วฒิุชัย บุญทวี ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. อนันต์ สะตะ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. จริยทุธ์ ขวญัเพช็ร ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. วฒิุศักด์ิ ศรีบุญเรือง ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. สันต์ทยา ใหม่ชู ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. ศุภฤกษ์ คงการ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต . พริพฒัน์ สุวฒัโน ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. ปุลิจกร  เทพรินทร์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. อรุณ  ลีสะ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ สังขท์อง ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. ภาณุวฒัน์ แกน่สาร ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. นัฐพงษ์   ชูวงศ์ศรีวฒันะ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. ชเรนทร เฉลิมเกยีรติ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. สันติสุข  ทองสัมฤทธิ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. สิทธพิงศ์  จนัทสะเร ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต . ดัสกร  รัตยา ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. อนุรักษ์ เครือจนัทร์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ ทองเพช็รจนัทร์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. กติติพฒัน์ แกล้วทนงค์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต.  วชัระ  ชื่นกล่ิน ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. สราวฒิุ ยาชะรัตน์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. นราพงศ์ สอดส่อง ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. สงกรานต์  มะเลโลหติ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. ปฐมพงศ์  ศรีดนุเดช ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. เอกพงษ์ คงทน ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. หมัดอาหลี  ปาลาหา ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. คัมภร์ีพงศ์  จลุมณีโชติ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. พภิษูณ  แกว้วชิิต ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. สมบัติ ด าดุก ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. นพพล ชูเรืองสุข ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. วทิวสั และปานแกว้ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. เกรียงไกร เราตะพงษ์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. พชัรพล ทองกล่ิน ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. เอกลักษณ์   ประทุมรัตน์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ ราชฤทธ์ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต.  เฉลิมพล  เรืองหรัิญ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. เขมะชาติ ยิ้มขาว ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. อรรถพล แกว้เพช็ร ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. เจษฎา นววศิิษฎก์ลุ ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ปลอดชุ่ม ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ส.ต.ต. ยทุธนนท์ ทองรุด ภ.จว.ยะลา  สภ.กาบัง
ด.ต. ซอมรี ปุโรง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. ณัฐพรรษ ชูจติ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. โชคอนันต์ พรมอยู่ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. ชัชวาล ชูประวติั ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. อทิธกิร อนิทรศิริ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. อทุัย ยิ้มแยม้ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. ชินวตัร อนิทร์แสน ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. จรีะนัย พากเพยีร ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.อ. สุจนิต์ พรหมรักษา ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. พงศ์ศิริ รักษาศร ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. ศรัญญู สงคง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. พณิ ใหมจุ้ย ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ต. หนุม่ เพชรเต็ม ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. พชิิต ยอดแดง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. สิฏฐิสาร แกว้ด า ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. สุเมธ ขวญัเลิศ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. ประสิทธิ์ ออ่นแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ต. เสน่ห์ แกว้เรือง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. พณิ จนัทร์งาม ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. ธนธสั เมืองสวา่ง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. พงศ์ศักด์ิ อ านวยศักด์ิ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.อ. อดุม หลวงเทพ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. วรัิตน์ เนียมชูชื่น ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. วโิรจน์ พนัเจริญ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. ไพริทธิ์ เจริญผล ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. อาดือนัน มะสาเม๊าะ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. เมธี อนิทร์ทอง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. ไพรสร สาและมุ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. อดินันท์ สาแม ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. ธวุานนท์ วางกลอน ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. พพิฒัน์ บุญรอดชู ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. วฒันศิริ สืบประดิษฐ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. ศรเพชร เพชรสงคราม ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. อนิทวฒัน์ หนูแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. สารัช ม่วงนาครอง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. ตฤณภณ บุญรพภีทัร ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. พศวร์ี กรีติมังคละนนท์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. จตุพร บุญวงศ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.อ.หญิง สุดารัตน์ พร้อมเพรียง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. ธวฒัชัย พรมเต็ม ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. ดิเรก เทพพมิพา ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ จนัทร์คง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ต. บุญเหมิ แขกทอง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ต. คมกริช หงษ์สาม ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ ปานบุญทอง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. อดุลย์ มุขยวฒัน์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. พงษ์สิทธิ์ อนันเต่า ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. จติรกร แกว้งาม ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. ถนัดพล ภคัดีฉนวน ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.อ. บุญเลิศ นกเกตุ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ เสาร์วงษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. ยอดรัก เพชรมณี ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.อ. หาญพล รามด้วง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. มะซานูซี อาบูวะ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. นิวฒัน์ ทองนวน ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ต. ชอบ ทองโรย ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. วชิชากร ประกอบสิม ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.อ. สิทธชิัย นกแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ ออ่นแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. มณี จนัพลโท ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. สมมารถ ด้ายทอง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. ถนอม มาตรทอง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.อ. ธนพล ทองแดง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. สมชาย เรืองยิ่ง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต.หญิง ชลฤดี ศิริ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. เฉลิมพล สมบูรณ์มี ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. ฮาด้ี โส๊ะสุบ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.อ. เฉลียว แกน่เมือง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. อรรณพ สาหะกาโร ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. ยนัประสิทธิ์ ทองแป้น ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.อ. จรูญ บุญราษฎร์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. ปราโมทย์ แกว้ออ่น ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. ณัฐวรพล พรหมจรรย์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.อ. ทศพล ตันติภาษา ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. จกัรกฤช ใจสุภาพ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. จกัรพนัธุ์ พรมอนิทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. มีลาภ บุญสิทธิ์ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ภริาญค า ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. นิสิต ทองทวปี ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. โอภาส แซ่ต้ัง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. นิธทิัศน์ เส้งตุ้ย ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. วษิณุ ดีสม ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. ลิขติ แกน่จนัทร์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. กติติพงศ์ อนิบัว ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. อสุมัน มูนะ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. ชาตรี วงษ์ตลอด ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. วชัระ มาลากอง ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ทองสอน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ด.ต. อาหะมะ แซมะแซ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
พ.ต.อ. ภวูนารถ แกว้น้อย ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. ยอดชาย คงทอง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. ดวสิ ชุมชวด ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.อ. วราศักด์ิ จติรอารี ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. จ าลอง คงนุมัติ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.อ. สุเทพ เพง็ทิพย์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.อ. อมรเทพ มโนวรณ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา



บก. กก./สน./สภ.
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ร.ต.ท. ประยทุธ โปจนี ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. เพิม่เกยีรติ คงปาน ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ ศรีละคร ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. สุทิน ขนุแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. สวสัด์ิ แซ่ชั่น ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. นิติศักด์ิ สุดฉมิ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ต. เจริญ อนิทกาญจน์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. ปรีชา เลขานุกจิ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.อ. อดุลยศักด์ิ เบญยนูุส ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. เกยีรติดนัย ฤทัยพสุิทธิ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. สนธเิดช ชูขจร ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. อาดัม รอเหมมัน ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ นวลเอยีด ภ.จว.ยะลา ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. บุลากร ถนนทิพย์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. ภานุพงศ์ โดดดี ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. วชิาญ กลมเกล้ียง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. สุรชัย ไชยวงศ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. จกัราวธุ บัวแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. ฉาฟอีี หมันหลี ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. พงศกร อนิทนูจติ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. ฮารง มะสาแม ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. วรีะศักด์ิ หนูพุม่ ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท. แวยโูซะ แปเราะอเีล ภ.จว.ยะลา สภ.โกตาบารู
ด.ต. ทวี นุกลูรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. ดลชนะ หมัดหลี ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. อบัดุลมายิ อบัดุลสมาน ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.อ. ประพนัธ์ ภบิาล ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. อมฤต บูรณรักษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ต. วจิติร จนิดารัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. นรินทร์ เพชรศรี ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. จติตินันท์ สุวรรณชาตรี ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. ชาคริต ดามาแร ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. ดือนัง สาแล๊ะ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ มัธยม ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. กฤษดา บันเทิง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. วรีะยทุธ์ ดือรอนิง ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ต. รัชพล ราเหม ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. อ านวย หน่อสกลุ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. อสิมาแอล โตงนุแย ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.อ. กฤชพชิญ์ พชิญนิตินัย ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ก าแหง ท่าจนี ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. ภคิน สนจโิรจน์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ สังหาด ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ส.ต. สุดิง แอเส๊าะ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ต. สุรสีห์ ลาแต๊ะ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. สิทธชิัย เอี่ยมตระกลู ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. พงศ์ศักด์ิ พละไชย ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.อ. วฒัาต แสงธรรมกวนิ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. สิริวฒัน์ บุญถนอม ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. เกรียงไกร ศรีลาภ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. ยนต์ ประทิศ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. วรัิช ทองธรรมชาติ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. ธนะศักด์ิ อนิทร์ชิน ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. ทวนทอง ทองขนุแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. ภพูพิฒัน์ ขนุพทิักษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ด.ต. คณิต สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
พ.ต.ต. อธวิฒัน์ สุวรรณคีรี ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
พ.ต.ต. พงษ์พนัธ์ ค าวุ่น ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. เอกภพ สุขบูลย์ ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
จ.ต.ส. เทวนิทร์ หงษษ์ระนัย ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ผาดอน ภ.จว.ยะลา กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ส.ต.ต. ธนศาสตร์ จลุโลบล ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. สกลุธี วธิธีรรม ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. สุรเดช ถนอมคล้าย ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ร.ต.ท. วทิยา สิทธยิะ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ร.ต.ต. ไตรรัตน์ มีแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ร.ต.ต. อดุลย์ กหูวะ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.อ. นิมิง ดือราซอ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.อ. อภชิา เสาวภกัด์ิ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.อ. สถาพร จนัทจงัหวดั ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. มาสะรัง เจะ๊แมเร๊าะ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต.  เรวตั ศรีชูทอง ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. พชิิต อยู่ยั่งยนื ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ หลงขาว ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. สุธี หะยมีิ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. สุทัศน์ ศรีคงแกว้ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. ธรีเจต จนัทร์มณี ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. มัสดีน หมะยิ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. สุรสิทธิ์ เพง็พาทย์ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. ธรียทุธ แกว้สุวรรณ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. จกัรี นกแกว้ ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. กนัตภณ คงชู ภ.จว.ยะลา
ส.ต.อ. ฐปนัตว์ อนิทสุวรรณ ภ.จว.ยะลา
ด.ต. สุวทิย์ พทุธรักษ์ ภ.จว.ยะลา
พล.ต.ต. กฤษกร  พลีธญัญวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี ผบก.ภ.จวปัตตานี
พ.ต.อ. ไมตรี สันตยากลุ ภ.จว.ปัตตานี รอง ผบก.ฯ
ร.ต.อ.หญิง สุวมิล ไกลถิ่น ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.1
ร.ต.ท. ชัย แสงกล้วยใผ่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ด.ต. ชวน สุทธโิพธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมือง
ร.ต.ท.หญิง กฤตติกา ณ สงขลา ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.1
ร.ต.ต.หญิง ฝนทิพย์ ยั่งยนื ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.1
ส.ต.อ.หญิง ขวญัเรือน ชูด้วง ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.1
ส.ต.อ.หญิง อาจรีย์ วงกตุร ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.1
ส.ต.อ. ววิฒัน์ กลางจนัทรา ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.1
ส.ต.อ. นัฐพล ศิริบุรมย์ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.1
ส.ต.ท.หญิง ษิณภา สุวรรณมณี ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.1
ส.ต.อ. วาสุเทพ เลิศวไิล ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.1
ส.ต.อ. ธนกร บุญใหญ่ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.1
ด.ต.หญิง แวซง ดือเร๊ะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
ส.ต.อ. อ าพล เชเดช ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. อภชิาติ ออ่นค า ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.1
พ.ต.ท.หญิง ชฎาพร พงษ์นุรักษ์ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.1
ร.ต.ท.หญิง สุวรรณนี ภมูิธรรมรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท.หญิง อไุร ลายหมู่ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.6
จ.ส.ต. ศรวธุ สายกิ้มซ้วน ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.6
ส.ต.ท. เอกชาติ ไกรวฒิุสม ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ด.ต. สมบูรญ์ รามศรี ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.6
ด.ต. วชัระ ศุภชัยรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.6
ร.ต.ท. อดุม ชูสุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.6
ส.ต.ต. ดรัสพงศ์ ชาตรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. นิพนัธ์ ต้ังสุทธยิานนท์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
จ.ส.ต.หญิง วนัดี ช านิธรุะการ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
จ.ส.ต. ศราวธุ เอนีดนุน่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. กติิภมูิ ปิน่พงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ร.ต.ท.หญิง น้ าทิพย์ เสติกะ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
พ.ต.ต.หญิง ปารีดะห์ สันบากอ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ส.ต.อ. วศิน ยอดพจิติร ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ส.ต.อ. อรุณเทพ ศรัทธพสุิทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ร.ต.ต. อทุัย แกว้ประกาศ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
พ.ต.ต. ชัยทัต แยม้โพธิ์ใช้ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.



บก. กก./สน./สภ.
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ร.ต.ท. วเิชียร เพชรศรีด า ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ด.ต. สิทธชิัย ฆานิง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
ด.ต. สมพร แกว้นิตย์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
ส.ต.อ. วชัระ ทองช่วย ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ
ส.ต.อ. เฉลิมเกยีรติ แกว้อนิทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.อ.หญิง ณัชนิชา ขวญัศรี ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ส.ต.อ. สมพงษ์ ภกีดี ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ส.ต.อ. อนวชั โสปะหลาง ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ส.ต.อ. กฤษฎา หนูเจริญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ
ส.ต.ต. นัฐวฒิุ บุญมากช่วย ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
ส.ต.ต. ชาญวฒิุ แวน่แกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
พ.ต.ต. ธนวรรน์ เกาะยอ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ร.ต.ท. วโิรจน์ บุญสีลาภ ภ.จว.ปัตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ร.ต.ท.หญิง ช่อผกา โกตัน ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ด.ต. อสัมี สะอะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
ด.ต.หญิง นัจญวา ลาเตะ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
จ.ส.ต.หญิง ชุติมา กมลสิงห์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.อ.หญิง ชนากานต์ รัตนบุญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ มณีโรจน์ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ส.ต.อ. ศุภกติถ์ พนัธรัุตน์ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ส.ต.ต. อชุุกร ชูกะชะบา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. เธยีรวทิย์ ชูเมือง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ
พ.ต.อ. รัชตานนท์ ผู้ภกัดี ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ร.ต.ท. ศราวธุ กจิราช ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ด.ต.หญิง อารีย์ ประภสัสร ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ ป้องขวาเลา ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ส.ต.อ. ศักด์ิดา ปรงเหล็ก ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง นวลศิริ ชูแสวง ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ท. วรพจน์ ถิ่นสตูล ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. สุเทพ คงพฒัน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
ด.ต. ณัฐวฒิุ เพชรยอดศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. กระจา่ง ราชแป้น ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
ด.ต. อ านาจ สุขกาญจนะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
ด.ต. ฤทธา ฤทธสุินทร ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
ส.ต.ต. จรีวฒัน์ พสุิทธิ์เชียร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. นพวชิัย อนิทไชย ภ.จว.ปัตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. นิธพิฒัน์ เหลืองสุนทร ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. ชินพฒัน์ แซ่ล้ี ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ปัญญาวฒิุ หนูกล้ิง ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. นฤนาท ขนุทอง ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
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ร.ต.ต. พชิัย โอฬารศิริ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
พ.ต.อ. โมหะมะอดืิอเระ สาหวี ภ.จว.ปัตตานี กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.อ. อรชุน รักสกลุพทิัฒน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ท สันติ ลามะ ภ.จว.ปัตตานี กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ต.หญิง สารภี ดือเระ ภ.จว.ปัตตานี กลุ่มงานสอบสวน
ด.ต. นิเลาะ แวอมุา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
จ.ส.ต. สุเชษฐ์ ยอดราช ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. ชวลิต สุวรรณชาตรี ภ.จว.ปัตตานี กลุ่มงานสอบสวน
ส.ต.อ. อาทิตย์ อนิทกาญจน์ ภ.จว.ปัตตานี กลุ่มงานสอบสวน
ส.ต.อ. อลิฟ อาแว ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. สมพร คงทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ปรีชา สีบู้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. คอเล็บ ดอเลาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ด.ต. ธวชัชัย ศุภชัยรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
ร.ต.ท. พลัลภ สุกแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. อรรถพล นามจนัทา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. จรีวฒัน์ สุวรรณรักษา ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ส.ต.อ. วาสนา จติบุญ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ส.ต.อ. วรีะยทุธ ชนาชน ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ร.ต.ต. บาราเหม มามะ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง ซอราดา โพงลาเต๊ะ ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง สิริธร พุม่มรดก ภ.จว.ปัตตานี ฝอ.
ด.ต. สมมาตร ดือเระ ภ.จว.ปัตตานี กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. เทียมทัศน์ เส้งสุ้น ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ
พ.ต.อ. ธวชัชัย ดุกสุกแกว้ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
พ.ต.ท. นราวี บินแวอารง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ชลิต โชคอมรพานิช ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
พ.ต.ท. วเิชียร   อบภริมย์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
พ.ต.ท. มารุต สงขาว ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
พ.ต.ต. จนิตศักด์ิ   สิทธคิง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
พ.ต.ต. ไพบูลย ์ พนูมะณี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
พ.ต.ต. อ านาจ ล้ีพสิิษฐสกลุ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
พ.ต.ต. พลัลภ  คงใหม่ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
พ.ต.ต. โสภณ   ทองจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. ไกรวชิญ์ เพชรบริสุทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. สรายทุธ ขนัจา่ง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. ทว ี   ขนุทอง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. ธนพงศ์ เพชรจง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. นรินทร์ เหมือนพะวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. บอรอเหม   สะมาแอ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
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ร.ต.ท. พริยทุธ์ หอ่เพช็ร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. บรรลือ หนูพนิิตร ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. มะรอว ี ดิง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. ยทุธนา แกว้พลู ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. วฒันา ชูอนิทร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. วธัราวฒิุ เพช็รฉยุ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. สมเจตน์  แกว้มณีสุข ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. สมพร เขยีวจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. ฉลอง บัวศรี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. เด่น    หะยเียะ๊ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ ผลชู ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ เพชรก าโต ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. เลิศ   บุญอนิทรสุข ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. วนิัย  แซ่จวิ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. สมนึก  หนูชัย ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. เสรี สระทอง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. อภนิันท์   อบัดุลเล๊าะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. สาลี ทวเีลิศ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. สุพฒัน์ จลุวรรณา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. วลิาศ ราชประดิษฐ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. อรุณ ไชยแพทย์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. อลงกต แกว้ศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.ท. วสันต์ สาเมาะบาซา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. บรรหาญ ทองเกล้ียง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. วรีชัย ไฝสีทอง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. สุริโย ดิสสระ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. เหม  ลาเต๊ะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. สมพงศ์  มณีละเอยีด ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. อรรถวฒิุ  สุดเพชรโรจน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. ทรงพล     เสมือนใจ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. ธนงชัย ศรีสุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. ธนนศักด์ิ  คิดเหมาะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. นฤพล   นวลปาน ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. คารม ฉมิเกื้อ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. ประสาน มินสิน ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. พนา  โพธิ์ป๊อ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. มนัส  แวกาเดร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. ราเชนท์    ดามูซอ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. สันติ      นุย้โส๊ะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. สุมน  กองบก ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
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ด.ต. สุรพล  อนิต๊ะสิทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. สุรศักด์ิ   บุญเสน ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. สุริยะ  ไชยชาญ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. เสกสันต์ สุวรรณยหุะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต.หญิง พกิลุ     เจะ๊โด ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. แวสมาแอ มูหะหมัด ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. อดิศร  นวลละออง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. อนันต์  สะมาแอ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. อนันต์      เจะมะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. อนุสรณ์  ตันติสุนทรวฒัน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. อภชิาติ ลือเร่ือง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. โสพล บัวทองผุด ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. อาวธุ    สุวรรณชนะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. อดุม ทองมี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ด.ต. วฑูิรย์ ศิริรักษ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. สมชาย กาละมัง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. กฤตศักด์ิ  ทับทิมทอง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ณรงค์พนัธ ์ ทองอนิทร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ธรียทุธ  บัวเผียน ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. รัตนะ    แกว้มณี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. วชิรพนัธ ์ แสงสวา่ง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. วรีะนันท์ พลมา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. สมชาย  เยน็ชุม ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. อภชิาติ  พรายหนู ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. อรุณศักด์ิ   โต๊ะมอง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. อคัรมรัตน์  ขนุพรหม ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. เตคูณ จารุกรนวกลุ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. เกษม บัวเทศ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. โกวทิ  รัตโน ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. จฬิสงวน   มณีมัง่ค่ัง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ฉตัรชัย  ขนัทะสีมา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ชรินทร์  บุญศิริ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ชลิต   อารมณ์รัตน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ชาญณรงค์  มูลทา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. เชิดศักด์ิ   ทรงแกว้ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ฐิติพงค์   จนัทรเสน ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ณรงศักด์ิ   หนูนพรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ   ง๊ะสมัน ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. แดนประกาณ์   ค าทะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. เดชา สีนาทนาวา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
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จ.ส.ต. ธนาวฒิุ พฒันา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ติณณภพ  ผ่องใส ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ทนงค์ศักด์ิ   เพชรสงค์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ดุรงค์ฤทธิ์  ผลสนิท ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ทนงศักด์ิ   เจะ๊สา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ธนา เหง่เส็ง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ธญัญะ  สังขพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ. ธรีพฒัน์    บุญเกล้ียง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ธรีะศักด์ิ  ราชเดิม ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. บุญเทีย่ง แกว้สุณี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. นันทพงษ์    สุดศรี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. นิด  หนูมณี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. บุญเลิศ  ศรีชาย ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. พชิิต   แกว้มณี  ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. พนัธุ์เทพ ยิ้มสุด ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ภทัร ศรีแค ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ภทัรชัย   คุปกลุกานท์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ภริูภทัร์    พรหมกลุพทิักษ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. มณเฑียร  มัน่คง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. เริงฤทธิ์    ไชยแพทย์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. วาย ุ ลาธโิน ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. พชิัย เกล้ียงช่วย ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. วทิวชั   แกว้ปนทอง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ศุภชัย   เสาร์ยนื ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ศุภมิตร  ภกัดี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. สมเกยีรติ  แสงมณี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. สรรเพชร  เชาวนะธรรม ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. สัมพนัธ ์  สุดปราง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. จกัระพงศ์ ซ้ิวเฉี้ยง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. สิริพงศ์  คงอนิทร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. สิริพทัธ ์ เทพทอง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. สุชาติ   คูนิอาจ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. สุทัศน์ รอดชู ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. สุวฒัท์  ชูศรี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. สุวฒัน์    เกปัน ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. เสน่ห ์ ปานโรจน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. โสภณ  เภาทอง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ  ศรีราม ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. อนุศรน์ เรืองแกว้ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. อภชิาติ   อาจนรา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. อภนิันท์ คงทอง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. อลงกรณ์  ธรรมวาโร ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. อคัรเดช    หนูจนี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. อาแซ  สล าเหม ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. อาวธุ  ยางทอง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. อดุมศักด์ิ เพง็บุญ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. อทุิตย ์  กาละมุล ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. เอกดนัย  จริวฒัน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ จ าลอง คงแกว้ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ อรรถพล ไชยแพทย์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ กฤษกร  ทรัพยด์ า ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ ไกรสร อตุะมะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ ทรัพย ์ กอ้นด้วง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ นรินทร์  หมวดจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ นิคม  ช่องพทิักษ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ ปรมินทร์  รักจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ ประสิทธชิัย  ชัยฤทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ ปรีชา  คตภธูร ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ ปรีดี   จนัทร์หอม ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ ปิยะพงศ์ รามณีย์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ ไพศาล   วาทีรักษ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ มะหะหมาด  หลังเถาะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ ระพภีทัร์  อสุ่าหดี์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ วทิยา  พรหมทองรักษ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ ชาตรี ฤทธิ์เนติกลุ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ ศุภชัย   ช่วยเรือง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ วโิรจน์  ส าเร ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ วรีพงษ์  เรืองมณี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ วรีพล ขวญัสวสัด์ิ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ วฒิุชัย  ยองเข ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ ส าเริง  หนูนวล ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ ส าเริง   สายชนะพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ สิงหราช  สิงหเ์กล้ียง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. สิทธชิัย  อนิทรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ สิรินธร  บัวแกว้ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ สุทัศน์ ด าแดง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ สุพจน์   กรวยนอก ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ วรากร รัตนา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ ไสกลูอสิลาม กาซอร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.อ อลงกรณ์ เรืองยงัมี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ จรีวฒัน์ มณีโชติ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต กฤษดา  วงศ์ใหญ่ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต คฑาวธุ มุเส๊ะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต เกยีรติศักด์ิ พรสิริดารา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต กอบทอง  วงศ์ชนะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต เกรียงไกร  หนูสมแกว้ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ครรชิตพล  สิงด า ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต คนอง  ชูมณี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต จริะ  ไชยชะนะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต เฉลิมพล  เหล็กราช ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ซอฟาร์น  เด่นดารา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ณรงค์  พรหมนิมิตร ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ณรงค์ศักด์ิ ชีวะอสิระกลุ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ณัฐวฒิุ  ยอดพดุ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ณัฐวฒิุ  เพญ็นารา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ดนุเดช  กรีศิลา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ธรรมรัตน์  บุญตติยานุกลู ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ธวชัชัย  หนูนารถ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ธรีะยทุธ  ต้ังมานะกจิ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต นพพร  สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต นครชัย ภสีูเขยีว ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต นพพล  ยางทอง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต นัฐพงค์  สันสารา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ปณวสั  สุขจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ปัญจพล  เมืองแกว้ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต พงษกรณ์ เพชรนนท์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต วรายทุธ  จนัทร์มา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต วฒันา  ศรีรอด ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต วนัเฉลิม   รัตนพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต วทิิต  ทิวาค า ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต วธิวชั  วงค์สินไชย ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต วร์ีวชัร์ ภวูภิริมย์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต วรีพทัย ์ แสนเกื้อ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต วรีะวฒัน์  ออ่นสีแกว้ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ศราวฒิุ  แกว้ดวงสม ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต สมศักด์ิ  คงยอด ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต สันติ  มณีโรจน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต สิทธชิัย  สิทธคุิณยา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต สิทธญิา  สุจติ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต อกนิษฐ์  ธรรมโชติ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต อนุรักษ์  โประเทพ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต อานนท์  นวนขนาย ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต อาฟซีอน ฮะฮา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต เอกธนา  หนูชุม ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต จริพฒัน์ เรืองเพชร ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต บุญฤทธิ์ ชูชนะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ปรเมษฐ์ ทองทรัพย์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ส.ต.ต.ทรงวฒิุ แมลงภูท่อง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ธวชัชัย เมืองแกว้ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต วรรณวฒิุ ดุกดอกจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต อนุชา เจะ๊บา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ประสิทธชิัย อาจฉกรรจ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ศรุต ขนุรักษ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต วรพจน์ แกว้ทอง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ณัฐวฒิุ หมัน่ดี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ววิฒัน์ สิทธโิชค ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ทววีฒัน์ สุขเสาว์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต กติติพนัธ์ ศิริสุทธโิชตน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต พสิิฐพงศ์ หมูห่มืน่ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต อนิรุต คชรินทร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต พรีพฒัน์ เจริญไทย ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ธรียทุธิ์ หนูเขยีว ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ธญัญา รักสกลุ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ทวยีทุธ ยงัทอง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ธญัญะ หลอมทอง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต สุรเชษฐ์ ด ามุสิก ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต พงษ์พฒัน์ ศรีสุขมาก ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต อริยะ ลอยลม ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ณรงค์ จนัมณี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต กติติพงศ์ ศิริวฒัน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต สุทธพิงษ์ จะระแอ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต จรัญ เตะเส็น ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต สงกรานต์ คงวดัใหม่ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ณัฐพล จนัทรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต สุนันต์ คล้ายอกัษร ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต อนุรักษ์ สวยงาม ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ณัชพล ชูหนู ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต เอกวธั รัตนพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต จตุพล ศรีอนิทร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต สันติชัย ม่วงทอง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต วชิิต มณีประวติั ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต จรีศักด์ิ เดชนคร ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ภาณุพงศ์ กล่ินเลขา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ยงยทุธ์ อุ่นจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ชนินทร์ เกยีรติโภชน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต นัยวกรณ์ รุ้งแจง้ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต อลิยาส เขตนคร ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต อนุชา แตงฉ่ า ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต วสันต์ อนิทร์นุน่ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ยิ่งยง ไชยชนะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต เชษฐ์พงศ์ สามะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ชัยวฒัน์ กาญจนรักษ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต จกัรี บุญแกว้ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต อรุณ บัวหนู ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต โอฬาร ฉางด า ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ลีนวฒัน์ จนัทมาลี ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต เอกชัย ซ่อนกล่ิน ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต วรีะยทุธ ไชยยา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต มูฮัมมะ ซูสารอ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต จรัญ บินแล๊ะ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ยทุธนา ชาติโร ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต คทายทุธ ศรีสุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต เบญจพล นิลจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต พงศ์ศักด์ิ เพชรศรีเปีย ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต โสภณ นามวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต ศุภชัย   ชูเชิด ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
ส.ต.ต จกัรพงษ์ สิทธปิระการ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.ฯ
พ.ต.อ. ปัญญา คารวนันทน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
พ.ต.ท. เรวติั ศรีจนัทร์ทับ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
พ.ต.ท. ชนะศักด์ิ อนิทองแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
พ.ต.ท. วรัิช ซุ้นอื้อ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
พ.ต.ต. ณัฐพล ธรรมทินโณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.อ. ถวลิ บุญปาสะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.อ. สุทิน ใจเยน็ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.อ. ประสพ เล็มมณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.อ. จ านง ยอดคง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.อ. จรูญ รัตนไชยศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.ท. ศักดา หวานคง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.ท. เชาวลิต อาตเต้ง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.ท. แปลง แกว้มะแป้น ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
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ร.ต.ท. สมชาย สังขแ์กว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.ท. กู้เกยีรติ ทองเพชรคง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ เส็นบัตร ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.ท. โรมรันต์ สาระสิทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.ท. สิทธชิัย พลูสวสัด์ิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.ท. สมพร สุวรรณรักษา ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.ต. จ ารัส ยอดจติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.ต. ธรีะศักด์ิ บากา ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.ต. กฤตนัย หนูทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ร.ต.ต. อาบีดีน ลอมา ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ด.ต. นพนม ศรีสุรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ด.ต. วชิิต ปานแดง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ด.ต. ศักด์ิ ศรีจ าปา ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ด.ต. มูหะมะ กาเดร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ด.ต. ประจวบ อนิกะโผะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ด.ต. พทิักษ์ รัตนหรัิญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ด.ต. ทรงวฒิุ ด้วงรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ด.ต. แวอามิน แวและ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
จ.ส.ต. คันธศร ทองรักษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
จ.ส.ต. สมหมาย เละสัน ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
จ.ส.ต. ชาคริต ราชมณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
จ.ส.ต. ธวชัชัย จนัทวมิล ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
จ.ส.ต. สุชาติ จลุราช ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
จ.ส.ต. วชัชรานนท์ โอฬารี ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
จ.ส.ต. สมพงษ์ นวลสุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
จ.ส.ต. สมเกยีรติ งามสนะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. สมศิริ ระเมาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. อนุสรณ์ ประเทศแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. ชวลิต มณีรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. อนุรักษ์ ประพฤดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ อว่มออ้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. วทิยา รัตนวรรณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. มานิต แกว้ภกัดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. ทวศัีกด์ิ หนูเซ้ง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. ชยวรรธน์ บุญทานัง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. พรีะ ศรีประเสริฐ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. โยธนิ ลักษณะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. อานนท์ วนัทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.อ. กอ้งเกยีรติ ภพูนัหงษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ท. อลงกต มะโฮงค า ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
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ส.ต.ต. ศิวกร สุขภาพ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. ไพรัช ด้วงหวงั ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. ฐาปกรณ์ ไกรด า ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. วฒันชัย แกว้มณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. ยงยทุธ สุขรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. นเรศ ยรัีน ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. ทสพชิญ์ ส่องแสง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. จอมณฤทธิ์ กล่ินมณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. อนัส เจะ๊โส๊ะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ทิพยพ์นิิจ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. สุทธรัิกษ์ แดงสกจิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. กฤษฎา หลวงสนาม ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. ซูไฮดี ยนูุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. รุสลี วาเงาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. เอกพงษ์ ธงชัย ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. สุทิน สายสุด ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. อดุลย์ หะยสูีหลง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ศักด์ิตระกลู ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. วรียทุธ ด าริห์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. วรีพงศ์ ชัยฤกษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. พรีะพฒัน์ เพช็รจ ารัส ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. ปริญญา หนูเมือง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. สิทธพิร ตุ้มชู ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. ชยพล คล้ิงคล้าย ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. จกัรตรี สุขพุม่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. บัญชา รัตนสุภา ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. ณัฐพล นิมิสวนิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. นัฐพล ครองบุญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. ขวญัชัย เชื้อจนี ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. พจรินทร์ ประสิทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. ทิชากร มณีโชติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. พนมกร เพช็รรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. วรีะศักด์ิ ทองมา ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. มนตรี มีเดช ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. เกรียงไกร ซ้ายทองมา ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. สมมาตย์ ออ่นนวล ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. กฤษณะ หนูเกล้ียง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. ศักรินทร์ แดงอาจ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. สถาพร เอยีดประดิษฐ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. อนุชา หนูจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
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ส.ต.ต. สมัทชา ไชยรถ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. คณิศร หลางหวอด ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ผอมแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. วฒิุศักด์ิ ช่วยบ ารุง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. ธนิพงศ์ ทองเอยีด ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. วฒิุชัย บุญพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. เรวติั ณ นคร ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. พงศธร หนูช่วย ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. อนันต์ บาการียา ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. จริะวฒัน์ หนูยชัยแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. ภานุพนัธุ์ ไชยโสม ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. สิทธชิัย แกว้เพชร ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. พรชัย สูงยิ่ง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
พ.ต.อ. วสันต์ พวงน้อย ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
พ.ต.ต. ชัยยะ กิ้มต้ัน ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
พ.ต.ท. ทิวา ศรีพรหม ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
พ.ต.ท. พงษ์สนัน่ โภชากรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
พ.ต.ต. สุรพร เกตุเกล้ียง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.อ. นเรนทร์ฤทธิ์ ศรีขวญั ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.อ. ยงยทุธ หาสิตะพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.อ. สุทธชิัย ซ้วนล่อง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.อ. โรจน์ จนัทร์อนิทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท.หญิง ลดารัตน์ ณ  โสฬส ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. สหสั จนัทร์ใหม่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. สมใจ พนูพนัง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. ณรัฐสิจฒ์ เทวฤทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. สราวธุ นุชรังค์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. ธเนศน์ แสงหรัิญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. สุรินทร์ หนูประเสริฐ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. อรรคลิลล์ ถิ่นกาแบง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. อาวธุ น้อยกตู ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. สนิท ด าทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. ทศพร ทองเสริม ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. มีชัย ช่อสม ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ต. ภญิโญ ศิรินวล ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ต. สมนึก จนัทกลู ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. ทวี จนัทวดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. ประยรู หนูแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ต. อนันต์ ปาเจาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. สมเกยีรติ ชูเดช ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
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ด.ต. วนัชัย รุยไกรรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. คารม กาลมูสิทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. บุญเลิศ หนูนวล ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. สุเทพ จนัทร์ฉาย ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. สวสัด์ิ กติติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. เจริญศักด์ิ เจษฎานนท์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. รักเกยีรติ ขวญัเมือง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. ถวลิ คงกอบสม ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. นวพล อนิทโชติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. ประยรู แกว้มณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. ยทุธ์ คงแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. ธวชัชัย ใจดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. วริาช สวา่งจติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. ไพศาล นวลเรือง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. กติิพนัธ์ อกัษรแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. ไพรัตน์ หนูรอด ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. สิษฐ์ฐวศั เต็งจงดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. เฉลิมเกยีรติ เทียมแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. สมบัติ เต็มศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. ปิยะชาติ นิยมเดชา ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. ปรีชา บุญรักษา ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. มูสา หลีเยาว์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. กติติพงษ์ ฟกัหมิด ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. สายณัห์ จอมสุริยะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. จริพฒัน์ อปุมัยรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. สุริยา อดีหมาด ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. สุคนธา ยิ้มวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. ประเสริฐ ผิวละออ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. กฤษณะ อธวิฒันาธนกจิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. เศกสรร อนิทรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. เจะรอแม ตาเฮ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
จ.ส.ต. ชวลิต สงเกล้ียง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
จ.ส.ต. การุณย์ ขนุทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
จ.ส.ต. วริะ ปานแขวง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
จ.ส.ต. ชัยเริก คงเทพ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
จ.ส.ต. ปรวรรธน์ สาดีน ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
จ.ส.ต. ภรณ์สงวน มณีมัง่ค่ัง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
จ.ส.ต. บุญสืบ เส้งประสิทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
จ.ส.ต. สมเกยีรติ สวา่งอารมย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ ลอยลิบ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
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จ.ส.ต. ปัจจบุัน สืบพนัธุ์เทพา ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
จ.ส.ต. อภรัิกษ์ ทองกาญจน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.อ. ไวยกรณ์ จ าเริญรักษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.อ. วรีะศักด์ิ พรหมหมวก ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.อ. พนาพร ปราบโรค ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.อ. นิพนธ์ สีฟา้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.อ. ชนาวธุ ทัพสุวรรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.อ. อเุทน กสีะบุตร ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.อ. ธรรมวศิิษฐ์ รัตนภู ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.อ. สนัน่ศิลป์ พดุตาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.อ. นิธกิร สุวรรณยหุะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.อ. จริะเดช สานุสรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.อ. วรีะพล สร้อยเพชร ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.อ. สมชาย ทองทวี ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.อ. สุวทิย์ เอยีดตรง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.อ.หญิง ณัฎฐาภรณ์ เกตุแสง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ท. ณัฐวฒิุ เกตุแสง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. สิทธพิร มิตรสาร ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. อภชิาต ไมหยา ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ทรงพล นิคมจติร ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ชุติพงศ์ หะหยงั ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. สรายทุธ หนูเนตร ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ชลทิศ วรรษา ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ พยหุกฤษ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. นนธวชั สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. พรภผูา โสพรรณรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. รณฤทธิ์ พน้ภยั ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. วทิยา เปาะทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. นราธปิ พทุธรักษา ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. รณชัย ทองอนิทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. สัญชัย บุญมี ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ณัฐธวชั สีบุญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. พงษ์พฒัน์ เสาะสุวรรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. เฉลิมพล เขยีวออ่น ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ธาดา สงคง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. อรรถพร โชติมันต์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ซอและ บูอตี า ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. มนัส จนัทร์สองแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. หริพนัธ์ เภาประดิษฐ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ประวทิย์ สังขบ์ริสุทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
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ส.ต.ต. สมภพ ค าสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. พงค์ภคั เซงหิน้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ยศศักด์ิ ค้ าชู ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. มรุพงศ์ ศรนารายณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ธนัวา แสงเดือน ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ชายชาญ ไชยหมาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ฉตัรมงคล นุชศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ธวชัชัย ขวญัทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. กานต์ชัย ขวญัทองออ่น ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ศุภกร หนูประเสริฐ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. สันติสุข จนัทรเกษ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ปวธิา ช านาญเนียม ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. กจิปกรณ์ เรณุมาศ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. วรีะศักด์ิ แซ่ฮ่อ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. จตุพล เพง็มี ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ จงไข่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ สังขท์อง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ศตวรรษ ขวญัสกลุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. จกัรพร เสนายอด ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. กติติพงษ์ กนัหาวาปี ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ปานจรักษ์ สุวรรณศิริ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ อุ่นนวล ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. เกษม เหมมา ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. เสกสรร อาลีดีมัน ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. อามีน หวนัโส๊ะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ฮาลาวี สือแม ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ เจะเหาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. อศิรา ปลอดเถาว์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ธวชัชัย ทองทิพย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. วชิระ วปิุลากร ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ค ารณ รักษาพล ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. กฤษดา เทศพกุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. สุริยา บุญไหล ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. วโิรจน์ เส้งวุ่น ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ศริวลัลภ ณ พทัลุง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ยทุธภมูิ สุวรรณประไพ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. วชิรา หนูเมือง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ธรีพงษ์ เซ่งเขม็ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. อฐัพล หงษ์เพชร ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ต. ไพโรจน์ สีสวนแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
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ส.ต.ต. เจริญ พรหมเทพ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ ช่วยนุกลู ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. ทวศิีลป์ ชูเกล้ียง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. จริายุ หนูเอยีด ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ปรินทร เพช็รสุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. จริวฒัน์ ขาวทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ชนินันท์ ทองแสน ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. วลิาศ สมเกื้อ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ภานุพงศ์ แกว้ทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ
พ.ต.อ. สาธติ กาญจนภวูดล ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
พ.ต.ท. เชิด ทองฉายวฒันะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. เสริมศักด์ิ บิดหมูด ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
จ.ส.ต. ชาญณรงค์ ไชยวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. ธนิต บุญเกื้อ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. ววิรณ์ ขนุแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ร.ต.ท. นิยม สารพร ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
จ.ส.ต. เฉลิมพล จนัทภาโส ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ส.ต.ต. มาดี ใบเยม็หมะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. สุธี อาจหาญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ 
ด.ต. ประชารัฐ ชูแวน่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ
พ.ต.อ. อทุัย ทิพยเ์สภา ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
พ.ต.ท. ศิริวฒัน์ ปัญญาชนวฒัน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
พ.ต.ท. กติต์ิชนม์ จนัยะรมย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
พ.ต.ท. สุรินทร์ ชุมวรฐายี ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
พ.ต.ท. ปฐมพงศ์ เพชรจรูญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ เพชรนิล ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
พ.ต.ท. หมัดอสัุน เส็นหมี ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
พ.ต.ต. นฤพล ชูโตชนะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.อ. ด าริห์ จติรแจง้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.อ. โสพล ฤทธริงค์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.อ. ฉลอง แกว้ทรายขาว ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.อ. อดุม เพชรยอดศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. ปรีชา กอ่เกื้อ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. กจิเกษม แกน่แกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. ดนัย บุตรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. ประโมช จุ้ยช่วย ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. อ านวย แสนเกื้อ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. ณรงค์ ฮกปาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ทิพยล์าย ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. จริวฒัน์ บุญระตะนัง ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
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ร.ต.ท. สมศักด์ิ แกว้เกาะสะบ้า ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. วษิณุชัย คารมย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ มากมา ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. แดนรบ สมัยชูเกยีรติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. เกยีรติชัย นัคเร ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. จวน ขนุนุย้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. อ าพล ยโูส๊ะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ทัลวลัล์ิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. พเินตร แกว้สมหนู ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท. ตรีเพชร แซ่เลียว ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ต. กรีวรรณ พนัธรัุตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ต. วเิชษฐ นาวาทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ต. ไมตรี ขนุภกัดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ต. สุขว์ฒัน์ ไชยมณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ชูดวง ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ต. วานิช มณีเลิศ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ สมบูรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ต. ภวูดล อาลีดีมัน ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ต. สิทธพิงศ์ สาหวี ภ.จว.ปัตตานี ช่วยราชการ
ร.ต.ต. ธนาวทิย์ แพรกทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. สมพงษ์ พทิักษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. ออง ลักษณะพงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. ศักดา โชติพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. ก าพล จนัทวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. ประวทิย์ เพชรชูกลุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. ทวศัีกด์ิ เฮ่งประดิษฐ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. ประพนัธ์ ปลอดภยั ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. อศิเรศ เพชรมณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. ภสิูต ชูนุย้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. สุชิต คงด้วง ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. สุพฒัน์ จนัทร์นวล ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. สมเดช ปักดอกไม้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. วสันต์ จนัทร์ฉาย ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. บันเทิง ประทุมทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. นิมิตร บุญถาวร ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. วฒิุ ขาวสังข์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. สุรวฒิุ พรหมบุตร ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. สุริยา ศรัทธารัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. อาซีซัน ลาโมะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. บูคอรีย์ มิหนา ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
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ด.ต. สุปรีย์ ดือเระ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. สมชาย พรรณรังษี ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. บุญเกยีรติ โรจน์หสัดิน ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ด.ต. สมพงค์ เพช็รประวติั ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
จ.ส.ต. พศิาล พว่งแพ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
จ.ส.ต. นวฤทธิ์ สังขศิ์ริ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
จ.ส.ต. เด่นสุเทพ ศิลปพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
จ.ส.ต. วรีะพงษ์ สุวรรณชาติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
จ.ส.ต. สุริยา มายาสัน ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
จ.ส.ต. ไพศาล แกว้มณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
จ.ส.ต. วรรณะ มณเฑียรทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
จ.ส.ต. สุกรี สีบู้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
จ.ส.ต. อนัวา มาดีเยาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
จ.ส.ต. ก าพล จนัทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
จ.ส.ต. สมชาย แกว้ได้ปาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
จ.ส.ต. สถติย์ บุญพรหมสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
จ.ส.ต. สถติย์ รัตน์น้อย ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.อ. ดุรงค์กร เอยีดแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.อ. อาชาติ พรหมปลัด ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.อ. วรีะชัย โพตะกาว ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.อ. นิติกร ศรีสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.อ. ไอโหยบ ยาพระจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.อ.หญิง ชนัญชิดา สุวรรณชาติ ภ.จว.ปัตตานี ช่วยราชการ
ส.ต.อ. พชิิตชัย โสภากลุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. รัตนภเูบศน์ แกว้เกาะสะบ้า ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. เอกสิทธิ์ เตชพานิชกลุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. นพดล เชียรโช ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. พนากร อนิทา ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. ทินกรณ์ ใยบัว ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. สุขเกษม ประสิทธิ์หมิะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. พงษ์สวสัด์ิ ประนนท์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. นครินทร์ มณีเศวต ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. มูฮัมหมัดซัมซูดิน ดอเลาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. วนิันท์ ทวสุิวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. วรวธุ สุวรรณปทุม ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. เมธี กลับประยรู ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. วฒันา ธรรมสโร ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. สรธญั สีดาวเดือน ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. อจัฉริยะ รัตนพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. สิรายทุธิ์ พดุดอกขาว ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
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ส.ต.ต. อ านาจ มาลีหอม ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. เสริมสงค์ สามทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. ยทุธพงศ์ แกว้รัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. ธนพล มีแต้ม ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. อภเิดช คงสุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. คมสัน คงแสง ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. ธานินทร์ ลาภวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. สมเกยีรติ พลูประกอบ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ ยอ้ยคุณา ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. ทวพีล สุวรรณวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. ทวี จนัทร์ทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. ปัญญา มิตรดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. ค าสิงห์ จ าปาขดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. ณรงค์เดช อารมยฤ์ทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. จริศักด์ิ บุญธรรม ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. สุทธวิฒัน์ สุวรรณชาตรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. กษมา บุญมา ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. อดิเทพ จนัทร์เจอืแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. ทศพล บัวทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. พรีทัศน์ ด ามี ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. ดรัณภพ จติสุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. จเร ไทยตรง ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. เมธี ทองศรีแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. ธรีพนัธ์ เขยีวมาก ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. เกริกชัย ปานออ่น ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. จริศักด์ิ บุญธรรม ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. ปริวรรต ศรีสูงเนิน ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. ภเูบศ ฉายหอ้ง ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
พ.ต.อ. สมบูรณ์ พวงมาลัย ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
พ.ต.ท. วรัิตน์ พดุคง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
พ.ต.ท. มุสตตอพา มะนิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
พ.ต.ท. เกรียงเดช ชัยบรรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
พ.ต.ท. สุรชัย จนัทร์ณรงค์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
พ.ต.ท. อรรถวฒิุ เพชรแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
พ.ต.ต. อาลี หลีเยาว์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
พ.ต.ต. ปัญญา อู่ตะเภา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ต. อนุ แกว้แสงสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.อ. นคร สุวรรณวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.อ. อดิศร พนัธมุาส ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. จ านัน ด ารงศักด์ิวรุิฬห์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. บุญช่วย ชาภคู า ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. ชาญชัย ม่วงไหม ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. ศิริพงษ์ หวงักหุล า ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. จริวฒัน์ ทองท่า ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. สัญญา มอหะหมัด ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. องอาจ ค ามุลนา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. วเิชียร พนมเขต ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. ชัชวาล บาซาเปียน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. ธรีะพล รักชูศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. พชิิต หนูส่ง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. มะสูดิง แวแตะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. สุพฒัน์ชัย ขนุรอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. ดัสกรณ์ ภเูต้าน้อย ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ แท่นศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. วรินทร วรโชติจรัญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.ท. ปิยะพงศ์ สังขท์อง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ร.ต.ท. พรีพฒัน์ คล้ายคลึง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ด.ต. ประเวตร เหมหมาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ด.ต. รอมลี นาถปุตรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ด.ต. มะรอมลี มังสมาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ด.ต. บือราเฮง หะยอีมูา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ด.ต. ยทุธนา สงวนศักด์ิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
จ.ส.ต. วรีพงษ์ หนูแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
จ.ส.ต. กอ่เดร์ จมิาร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
จ.ส.ต. ไกรสร ยหีวงักอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
จ.ส.ต. สมบูรณ์ แกน่ทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
จ.ส.ต. ไพศาล รัตนสงคราม ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
จ.ส.ต. โกวทิ ท่าจนี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
จ.ส.ต. จรูญ ชูสงค์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
จ.ส.ต. ธรีศักด์ิ ปาทาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
จ.ส.ต. ภทัรินทร์ หรีมหนิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
จ.ส.ต. ธรีวฒัน์ ขวญัพทัลุง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. เบญจมินทร์ หดัเหาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
จ.ส.ต. อนุวตัร แลหาด ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.อ. ฤทธริงค์ แหวนวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.อ. มาด้ี ขนุสาเร๊ะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.อ. กติติพงษ์ วงเวยีน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.อ. นพนนท์ จนัทร์พรหม ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.อ. ธเนศ น้อยอามาตย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.อ. มูฮ าหมัดเปาซี   แปเฮาะอแีล ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
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ส.ต.อ. ณรงศักด์ิ กาญจนวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.อ. เฉลิมชัย เบญญากาจ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
 ส.ต.อ. สุรศักด์ิ เรืองเพชร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.อ. สุชาติ นวลละออง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.อ. อาทิตย์ สุกแกว้คง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.อ. ปัญญา หมัดชูโชติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.อ. สุชาติ วรรณพฤกษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.อ. สุริยนัต์ ยศอกัษร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. อรรถภรณ์ พรหมสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ฐิติกร บุษบงค์                      ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ณัฐชัย คงสกลุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. เสฐียรพงษ์ พึง่พา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. เฉลิมเกยีรติ เอยีดแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ประเสริฐ รอดหนู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. อนุรักษ์ ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. เจนณรงค์ บัวทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. อภเิชษฐ์ บุญจาริยะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. อารูดี อมุะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. สุริยน ชายเพช็รแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. พนัส ทองชุม ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. รณชัย คงทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ธนภมูิ ชุมมายา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. นิพนธ์ ธรรมเสน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. วนิัย ออ่นตุก ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. กววีฒัน์ บุญคง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ชัชวาล พริกเบ็ญจะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. สกลุศักด์ิ เวยีงแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ศรัณยู อาษา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. นิพนธ์ สุขจนัดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ทองใส ดีมาก ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ปรัชญา ศรีสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ มาริชิน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ประพนัธ์ สอนน าพา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ธรีทร เมืองดิษฐ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. อาทิตย์ ขอนแกน่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. สรายทุธ ธานีรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. อดุมศักด์ิ เนือ้แกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. สุกกฟีลี ซือกอืรอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. นุรดีน หะยมีูมิง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. หมัดอนันูวา ยะหา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
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ส.ต.ต. ซอและ ตาเละ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. มุสตอปา สาเมาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ จงพทิักษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ศรัญพฒัน์ ชูเจริญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. รัตนชัย พรมขวญั  ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. บุญเลิศ บุญจนัแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ธนชิต จลุเลศ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.อ. สุริยนัต์ ชื่นเมือง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. อภสิิทธ์ ไฝขาว ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. เอกพงษ์ จอ๋มจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. อรรถวฒิุ ณ สงขลา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. สมเกยีรติ โปร่งอากาศ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. อาณัติ ทวโีชติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. สุพฒัน์ ตันพานิชย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ สังขแ์ตง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. วนิุชิต เมฆลัย ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. คมสัน กมลภา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. วรีะพนัธ์ จนัทร์ประกอบ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ พรหมปลอด ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. อนุรักษ์ ทองหยู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. คมกฤช หนูซ า ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. นิกามารูเด็ง กตููยู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. เชาวนะ เชาวพงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. อรรถพล รัตนบุรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ศักรียา งะหมาด ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. มนูญ หวงักหุล า ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ธรรมศักด์ิ สุวรรณชาตรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. มารุต เดชเดโช ภ.จว.ปัตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. สุริยนัต์ สุภเพยีร ภ.จว.ปัตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. ภกัดี ลาเต๊ะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ร.ต.อ. เทอดศักด์ิ กล่ันแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
พ.ต.อ. จรีะเศรษฐ์ ดาวเงินตระกลู ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
พ.ต.ท. อบัดุลรอซัก ลอแม ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
พ.ต.ต. รัฐนันท์ มาแผ้ว ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
พ.ต.ต. ศักรินทร์ หล าเอยีด ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.อ. มะรูดิง เจะโด ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.ท. ประเสริฐ ล่องสุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.ท. ทวปี โคพชิัย ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.ท. มูฮะหมาด หมาดวงั ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.อ. บุญเพช็ร์ บริเพช็ร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
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ร.ต.ท. อ านาจ ประดิษฐ์สุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.ต. มะอเูซ็ง สาเหาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.ท. อวยพร พรหมเทพ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.ท. สุชาติ ส่องแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.ต. วรชาติ เทียนชัยรุ่งโรจน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.ท. อบัดุลฮาดี ยอืแร ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.ท. วชัรินทร์ วทิยาเมธวีงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.ท. สุรชัย สุธรรมแปง ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.ท. อบัดุลอายบิ แวสะมาแอ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ด.ต. ไพศาล ศรีคงแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ด.ต. ฐากรู แกว้ทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ด.ต. ดาฮารี กอและ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ด.ต. แวหามะ แวหะยี ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ด.ต. แวสะมาแอ อบัดุลกอเดร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ด.ต. สุริยนัต์ ทองสุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
จ.ส.ต. วชัรินทร์ ทองสม ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
จ.ส.ต.(ญ) ถนอม อนัทวมิล ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
จ.ส.ต. จริภทัร จนัทร์นวล ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
จ.ส.ต. สมพร บุญเสน ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.อ. พนม ทองสกลู ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. สันติสุข หนูบูรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.อ. กาเมน ปรีชานพคุณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ยสุุบ หมานแอ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ปริญญา ยอดค า ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. หร่อหมี ฤทธิ์โต ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. อนุสรณ์ บุญรักษา ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ทองค า ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.อ. อนุวฒัน์ ไชยเคร่ือง ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ประวทิย์ หมืน่ละม้าย ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. นิคม เพช็รแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.อ. เจษฎา เทพสุริบูรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.อ. ทวนิ พงศวรา ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.อ. ศิรวชิญ์ อดุมสุวรรณมงคล ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. โชติวทิย์ ล่ าไล่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.อ. จกัรวาล กนุอก ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ วาดแสง ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. บักรูรอซี บาโด ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ณัฐพล คีรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ยศวตั อว่มธรรม ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ท. อมรเทพ ศิริเวช ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ท. เอกชัย ขนุฤทธิ์แกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. แสนยา คงยนื ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.อ. ราชศักด์ิ ร่มไทร ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ภานุมาส กฤษณพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. เจริญวฒิุ นนทฤทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ภริูวฒัน์ รัตนบริคณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. วรินทร์ รัตนบุตรศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. เกรียงศักด์ิ มณีเลิศ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. อภรัิกษ์ สุวรรณา ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.อ. ขจรเดช พรมสุกขี ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. จริะพงศ์ ไกรสินอภรัิกษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ไกรวทิย์ วรรณโรจน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ณัฐพล สีวชิัยแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. พลวตัน์ สีกู่กา ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ธนากรณ์ มูเกม็ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ณัฐกร สุวรรณบัณฑิตย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. พลพชิิต การสวา่ง ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. นิทัศน์ จอดนอก ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ชวชัชัย ชุมเอยีด ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. อนุสรณ์ พดุฉมิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. สิทธเิดช บุญจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. สหภพ พว่งไพบูลย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ปารเมศ ทองหนูรุ่ง ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. นพรัตน์ ขวญัรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ภมูิพฒัน์ เกตุแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. อาคม นุย้แกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. วศิรุต เทียมเมฆา ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
จ.ส.ต. วสูิตร พรมเหมือน ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
จ.ส.ต. ยศกร กลุมณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.อ. สวสัด์ิ อนิทร์ศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. พทิักษ์ จตินะรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. จรีะพงษ์ โทบุรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. วฒิุภทัร คันธกิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. เสกสรร เมืองเยาว์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ จนัทร์เรืองฤทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ณรงศักด์ิ ชูเยน็ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ศักด์ิรินทร์ เรืองแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ศุภกร คงดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. เอกชัย เกตุสมบัติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. โชคชัย ไทรทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
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ร.ต.อ. ดนเล๊าะ เด็นหมิน ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.อ. จรีวฒัน์ ทิพยอ์กัษร ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.อ. อนันต์ แกว้ทอน ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.ท. ยทุธนา ทองสง ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.ท. สิงหนาท หอยตะคุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ร.ต.ท. กมัลาศ เต้ือติสอน ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ด.ต. สุชาติ ขอพงษ์ไพบูลย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. มะไซดี การี ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. วชัรินทร์ สมหวงั ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. กติติพงษ์ ไชยขาว ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. กฤตบุญ แกล้วทนงค์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. สันนิธิ ชูช่วย ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.อ. วริะพงษ์ จนัทรา ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. จรีะยทุธ อาลี ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. รัตนพงศ์ สุวรรณโณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
ส.ต.ต. ศรายทุธ์ สองพงั ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
พ.ต.อ. จกัราวธุ บุญเรือง ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
พ.ต.ท. ปรเมษฐ์ พลับพลึง ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
พ.ต.ท. วชัรวร์ี ธรรมเสม ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
พ.ต.ท. ภษูิต รัตนภรมย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.อ. วชิัย แกว้ประดิษฐ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.อ. ทิวา แกว้สุณีย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ท. สุธรรม ธรรมเจริญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ท. จฑุา ส่งศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ท. พาส ปิน่ทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ท. วรพงษ์ สุขจนัทรา ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ หน่อสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ท. มานิตย์ สันเมือง ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ต. สุภมาศ คงประวติั ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ท. วนัชัย คงทน ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ท. มนิต จนัทร์สังข์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ท. ด ารง คนเทีย่ง ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ท. สุรเชษฐ์ สุธรรมปวง ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ท. สุริยา พรหมโม ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ท. ปโยธร เอยีดรักษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ท. โชคชัย คล้ายหนู ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ท. วชิาญชัย บัวทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ต.หญิง วรัญนภทัร์ รัตนวรภาเศรษฐ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ต. จารึก แกน่เจริญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ร.ต.ต. วรีะพงศ์ ป้อมสกลุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
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ด.ต. พลากร เวชนิล ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. ยทุธนา อรุณสวสัด์ิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. ฐิติพงศ์ มีทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. นงค์ สุวรรณมณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. จาโรจน์ อกัษรศิริ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. สมพงษ์ สรณราย ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. โสภณ ชูเรือง ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. ไพรัตน์ จนัทร์แสง ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. สมศักด์ิ หนูเล่ือน ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. อดุม กาเต็ม ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. นิพล ค าแป้น ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. สาคร เต็มศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. เพิม่ ไชยขาว ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. สุรินทร์ อแิอ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. โกวทิ ศิริทวกีลุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. เทพสิทธิ์ กาลวรรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. พยบ ทองเสนอ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. ณรงค์ สุวรรณกลุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. ชุมพล เพชรรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. ทัย เขยีวด า ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. ประสาน ศรีศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. รชต ชูแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ด.ต. สมชาย กมิาคม ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
จ.ส.ต. นิตินัย เพชรมุณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
จ.ส.ต. ธรีะยทุธ จนัทร์ทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
จ.ส.ต. นัชธร จนัทร์ทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
จ.ส.ต. อภยิศ ปิน่เกตุกาญจน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ แกว้ทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
จ.ส.ต. ศรชัย ช่วยสม ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
จ.ส.ต. ชุมพล มุทาพร ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.อ. ไกรวฒิุ ดาลาด ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.อ. อภชิาติ ศรีนวลขาว ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.อ. กฤษฏา พรหมมณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.อ. ก าธร สุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.อ. โชคชัย ศิรินุพงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.อ. นิอคัรมันทร์ เฉลยภาพ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.อ. มณฑล บัวพวั ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.อ. วสันต์ ศรีทะโน ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.อ. อภรัิฐ มิตรสุวรรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.อ. สุทธศัิกด์ิ แช่มช้อย ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
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ส.ต.อ. พนมพร บุระพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.อ. โยธนิ ลอยทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. เกยีรติภมูิ สะอะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. มะสูกรี บือซา ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. พรภริมย์ แกน่เจริญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. โชคอนันต์ เผือกต้ิม ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. รณชัย ภริูชนพทิักษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ มณีดุลย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. บุญเลิศ ถนิมกาญจน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. สุดรัก พลายดวง ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. นพดล หมวดสังข์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. นารถพงศ์ พาหมุันโต ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. จกัรี ไพบูลย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. ประทีป กลับใจได้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. สานนท์ ด ามุสิก ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. สิทธเิดช กาญจนแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. อฐัพล คงสวสัด์ิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. สิทธชิัย รอดไกร ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ ชูประดิษฐ์ ภ.จว.ปัตตานี นาประดู่
ส.ต.ต. ศุภกาญจน์ หนูทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. โสภณ บุญแสวง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. โสฬส แกว้ประดู่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ หอ่สุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. อภนิันท์ มูสิกะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ฮีฉาบ หมัดหมุด ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ธงชัย อมรพล ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. วลัลภ สุวรรณอารี ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. อนัส ชอบงาม ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. อดุมศักด์ิ จนัทรศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
พ.ต.ท. ทนง พวงมณี ศชต. สภ.ไม้แกน่
พ.ต.ท. สมพงค์ จลุเรือง ศชต. สภ.ไม้แกน่
พ.ต.ต. ชิต สินสุข ศชต. สภ.ไม้แกน่
ร.ต.อ. วรียทุธ ยาแกว้ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ร.ต.อ.หญิง จนิตนา สุดเพช็รโรจน์ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ร.ต.ท. อมร เดชศรี ศชต. สภ.ไม้แกน่
ร.ต.ท. วทิยา สาโรจน์ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ร.ต.ท. นเรศ คงเรือง ศชต. สภ.ไม้แกน่
ร.ต.ท. ช านาญ เรืองมี ศชต. สภ.ไม้แกน่
ร.ต.ท. วานิช ทองเกื้อ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ร.ต.ท. อดุลย์ ดาวไธสง ศชต. สภ.ไม้แกน่
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ร.ต.ท. วฒันบุตร แกว้เกาะสะบ้า ศชต. สภ.ไม้แกน่
ร.ต.ท. กติติพงษ์ ประทุมทอง ศชต. สภ.ไม้แกน่
ร.ต.ท. สวสัด์ิ จนัทร์เกตุ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ร.ต.ต. ส าราญ คงแกว้ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ร.ต.ท. บุญลือ ภบูาลกระแสร์ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ร.ต.ต. จารุตน์ พลศรีนวล ศชต. สภ.ไม้แกน่
ร.ต.ต. นพดล อิ้ววงัโส ศชต. สภ.ไม้แกน่
ร.ต.ต. พษิณุ โสภาพงศ์ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ด.ต. แจง้ ยาแกว้ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ด.ต. เจะ๊อเูซ็ง เจะ๊อมูา ศชต. สภ.ไม้แกน่
ด.ต. มะแปองิ โตะหะ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ด.ต. พษิณุ พลเพชร ศชต. สภ.ไม้แกน่
ด.ต. สถาพร  ส่งศรี ศชต. สภ.ไม้แกน่
ด.ต. สมพงศ์ หอยสกลุ ศชต. สภ.ไม้แกน่
จ.ส.ต. ธรียทุธ์ สูตแกว้ ศชต. สภ.ไม้แกน่
จ.ส.ต. สุพล ทานะศีล ศชต. สภ.ไม้แกน่
จ.ส.ต. สมชาย แกว้อทุัย ศชต. สภ.ไม้แกน่
จ.ส.ต. บุญชอบ เพิม่บุญ ศชต. สภ.ไม้แกน่
จ.ส.ต. ปรีชา แกว้เพชร ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.อ. ธรรมชาติ ซึมรัมย์ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.อ. เอนก ขนานแขง็ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.อ. เอกพงษ์ มะลิทอง ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.อ. ขจรเดช ธรรมอนั ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.อ. อทิธชิัย ทองสลับ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.อ. สมเกยีรติ ด้วงรอด ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.อ. บาหรี์ บากา ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ท. ยทุธภมูิ เขยีวชื่น ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. เจดิศักด์ิ  รักดี ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. วชัเรศร์  ศรีทอง ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. จตุพร บัวเผียร ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. ศุภชัย  กลับดี ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. สถาพร  แสงแกว้ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. สราวฒิุ  ปานศรี ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. ฐิติศักด์ิ  โสมะฐิติ  ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. ประสาน  ปรงแกว้  ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. พสิิทธิ์  ดีดพมิาย ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. วชัรินทร์  เรืองเพชร ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. นริศ แกว้มะณี ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. ครรชิต ไขข่วญั ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. กติิศักด์ิ หมืน่รักษ์ ศชต. สภ.ไม้แกน่
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ส.ต.ต. พยวุฒัน์ วโิรจน์ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. พรเจตน์ จนัทร์พลู ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. นิตินันท์ ชูบุญศรี ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. สุรเชษฐ์ นิยม ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. หมัดอาดัม บินแล๊ะ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. ปริญญา ฤทธรัิตน์ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. ธรีะสิทธิ์ กล้าใจ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. นัฐพล นุน่แกว้ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. วษิณุ นะหนู ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. อรรถพล เจะมะ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. ประเสริฐ มรรคาเขต ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ รุ่ยนุน่ ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. ซอบรี สาหล า ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. ธวชัชัย แอระหมี ศชต. สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. เมธนิตย ์ หว้ยหล่ า  ศชต. สภ.ไม้แกน่
พ.ต.อ. มานะ เดชาวริษฏ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
พ.ต.ท. นริศ กะเจ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
พ.ต.ท. ส าเริง พว่งพลอย ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.อ. กติติพงษ์ นวลละออง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ด.ต. ตูแวมะ นิแม ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ด.ต. สมโชค หรัิญประจกัษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ดต. นิอาแซ นิจิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
จ.ส.ต. อ านาจ ยโุส๊ะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
จ.ส.ต. อดิเทพ หยคูงแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.อ. ภวูดล เพชรยอดศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. สัญญา มากมี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ธนพงษ์ รังทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. คณนาท หวานแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. สันติ หนูชัย ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.อ. ชลธี หนูออ่น ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ร.ต.ท. เชาว์ รอดสวสัด์ิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. อานัส สาเมาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.อ. บัณฑิต มโนเรศ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.อ. สมพงค์ หวงันุรักษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ณฤทธิ์ กรุณกจิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.อ. ยศรินทร์ ใบนอก ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
พ.ต.ต. วรีะวฒัน์ ด ารงกลู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. พงศธร สังขท์อง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.อ. วชิาญ สุขพมิาย ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. มะยนูัย สะแลมัน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
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ส.ต.ต. สุกรี สันบากอ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. สมประสงค์ พรหมคณะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.อ. อทิธพิฒัน์ บัวอนนท์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.อ. ฉตัรชัย พกุเงิน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ฉตัรชัย สมทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ปัญญา ช่วยไกร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. อนุพงศ์ สวสัดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. วสัินต์ ยอดสวสัด์ิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ร.ต.ต. เทพฤทธิ์ ทองนอก ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ ศีลาหอม ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ภวูนนท์ ผดุงศาสตร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ร.ต.ต. ภญิโญ นวลสุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.อ. แวฮาซัน เส็นและ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ร.ต.ต. ธานี สุวรรณนิมิต ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ร.ต.ท. ธรีะพงค์ ศรีนวลขาว ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ร.ต.ท. สมพล เพยีรดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. วทุธชิาต วฒิุสิทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ร.ต.อ. สมประสงค์ ละใบสะอาด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
จ.ส.ต.(ญ) เพลินพศิ บัวชื่น ภ.จว.พทัลุง สภ.เขาชัยสน
ส.ต.ต. ธรีะนิตย์ นุน่นิล ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.อ. ฮาซันนี ดอเลาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ดต. สัมมริต ไชยวจิติร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ดต. ประสพ สงทิพย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ธวชัชัย หลิวปลอด ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ปฏญิญา สุเมธ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. เอกชัย แกว้ฤทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. จรีะสันต์ ขวญัแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ร.ต.ท. มะหมูด บางัสสาเร๊ะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ดต. ทรงศักด์ิ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ธวชัชัย ขนุนะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.อ. พงศ์ธร จนัทร์พุม่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. พงษ์ศิริ แป้นจ ารัส ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ร.ต.ท. สมเด็น มะมิง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. พลัลภ พรหมแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
พ.ต.ท. อารัญ รักษ์วงษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ด.ต. จริวฒัน์ อดุมพงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ นาจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. วชัรพงศ์ ฝักหมิด ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. พรศักด์ิ สมศิริ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ฤทธิ์ เยาวด์ า ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
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ส.ต.ต. วศิิษฏ์ สังยวน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ชลธี คงหนู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. นัฐวฒิุ สมศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ธรีพฒัน์ จนัทร์ใหม่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ศรัญญู คงใหม่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. อรุณ ทองบ้านนา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. วรากร ผุดผ่อง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. สมชาย รัตนพบิูลย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ศักด์ิดา เกตุขาว ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ สาแก ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ คงสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. วรีะพนัธ์ คงจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ธชัเวชช์ ละเลิศ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.ต. อดุมศักด์ิ ทับทิม ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
ส.ต.ต. ขจรเกยีรติ ทานะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ทุง่ยางแดง
พ.ต.อ. วโิรจน์ นวลแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
พ.ต.ท. ปภาณ จนัทร์กลับ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
พ.ต.ท. เบญจา เอี่ยมส าอางค์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
พ.ต.ท. มานิช คชออ่น ภ.จว.ปัตตานี ภภ.นาประดู่
พ.ต.ท. สุชัย เกวยีนโคกกรวด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
พ.ต.ต. สุวทิย์ ยอดวจิติร ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.อ. อนุวตัน์ ดอเลาะเซาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ท. วษิณุ แจม่จนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ท. ไวทย์ ชุลีนวน ภ.จว.ปัตตานี สภ,นาประดู่
ร.ต.ท. สมเจต ทองแผ่น ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ท. สมภพ บุญจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ท. กอูาดนัล นิโอะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ท. ศิราวธุ ปานมา ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ท. ผิน ณ มณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ท. ธวชัชัย สินเสริฐ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ท. ทินภทัร ศรีรักษา ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ท. อทุิศ พรมศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ท. สันติชัย ช่วยวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ท. สมมาตร อนิทกาญจน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ต. สุทัน บุญทองศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ท. ณรงค์ ทองเพชร ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ต. ชัย มุขคีรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ต. จ านง แกว้ถาวร ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ต. มนูญ แกว้กบัทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ร.ต.ต. ไพรวรรณ วไิลสกลุวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
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ร.ต.ต. ชาตรี แกว้กาญน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ด.ต. บุญเลิศ เทพรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ด.ต. วลิาศ เขยีวผุด ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ด.ต. อ านวย เพชรสีด า ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ด.ต. วรัิตน์ ชูทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ด.ต. นิเซ็ง เพง็มูซอ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ด.ต. นัฐพงศ์ เพชรยอดศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
จ.ส.ต. กฤษนิพฒัน์ เพง็ลาย ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
จ.ส.ต. ชูเกยีรติ ออ่นแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
จ.ส.ต. อภวิฒัน์ บุญแกว้เพชร ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.อ. มารุต ดอเล๊าะลาโมะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.อ. วนินท์ บัวกล่ า ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.อ. พทิักษ์ ทองน้อย ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.อ. ภคัดี สีสุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.อ. จตุพล อคัรวบิูลย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. นัสรุน ดือราแม ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. สิทธชิัย บัวหมุน ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. กติติชัย ปานถาวร ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. สาการียา สุขเดิมรอด ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. เดวนัน แม๊ะม๊ะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. สหโชค หลีวจิติร ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. ญะมาลุดดีน เสะเจริญกลุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. สุพฒัน์ เดชโสภา ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. วนันะดี แวกจีิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. นรนาถ ศรียะโอะ๊ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. เอกชัย สุวรรณานัน ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. ฉตัรมงคล ค าดีบุญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. อรรถพล เกื้อสกลุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. เจษฎา เจะ๊อาแว ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. มะรอมือลี ลาเตะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ กอ่เกื้อ ภ.จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่
พ.ต.อ. ธรีพจน์ ยนิดี ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
พ.ต.ท. ไพจติต์ รุจศิรัณย์ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
พ.ต.ท. ยศวฒัน์ มณีวงษ์ชัยกจิ ภ.จว.บุรรัมย์ สภ.หว้ยราช
พ.ต.ท. รมหลี ยากะจิ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ร.ต.อ. ค านึง คิดถกู ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ร.ต.ท. จ านงค์ ภชูงค์ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ร.ต.ท. นัฏพงษ์ จนัทฤก ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ร.ต.ท. พยคัฆเดช ดีประเสริฐสิทธิ์ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ร.ต.ท. อโนชา สร้อยแกว้ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
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ร.ต.ท. สายชล สุภาพเจริญกลุ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ร.ต.ท. สาธติ สุรัตนสัญญา ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ร.ต.ท. พฒันา แกน่แกว้ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ร.ต.ท. ทาฒะสิงห์ ดีประเสริฐสิทธิ์ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ร.ต.ท. ฐปนัส ศรีทวี ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ร.ต.ท. ด ารงค์ พรหมจนัทร์ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ร.ต.ต. สถาพร ศรีนวล ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ร.ต.ต. พงศธร เจี่ยกญุธร ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ด.ต. สุนันท์ เพชรมงคล ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ด.ต. วรวฒิุ ทองเพชรศรี ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ด.ต. นิโมหะหมัด สะมาแอ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ด.ต. เดช กาหมาน ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
จ.ส.ต. สุพกิจิ คูหามุข ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
จ.ส.ต. จตุพร ฉนัทวโีรจน์ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
จ.ส.ต. จณิณวตัร พวงจนัทร์ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
จ.ส.ต. อบัดุลอาซีด รอเกตุ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.อ. หญิง อาบีบ๊ะ อหิม่ าเหม ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.อ. วชัรพงษ์ คงพฒัน์ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.อ. อรรถศักด์ิ โชติมันต์ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.อ. ปริญญา เจะ๊ม๊ะ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. รัฐชัย   หมอกเหมย ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. ไมตรี อนุสนธิ์  ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. เฉลิมเกยีรติ  เทศกลุ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. วรัญญ หมืน่เดช ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. อดุลย ์ สาระสินา ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. พนิโย นวลละออง ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. วศิรุทร์ เจะจาโรจน์ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. สมปอง พรมขวญั ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. ยศกร ใสสอาด ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. มะรอมลี ดิง ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. คุณัชญ์ เนตรรัตน์ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. สุรเชษฎ์ ไขส่ง ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. วชัรพงษ์   ประทุมมา ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ  จนัทะวงศ์     ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. อบัดุลฮากมี ดนหวงั ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. วรรณกร ศิริสุวรรณ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. วชัรรินทร์ ไฝออ่น ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. ซาเล็ม  มูซอ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. สมชาย แกว้มณีโชติ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. โกเมศ วงศ์วาสนา ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
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ส.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ ช่วยบุญชู ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. พงค์เทพ เมฆาธร ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ หนูสิน ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. ธนพล ศรีอนิทร์ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. เอกสิทธิ์ บุญข า ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. นรินทร์ ฤทธพิล ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. ธรีวตัร หนูปาน ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. ศุภกัชัย บุญเสน ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. อนุชา กองเอยีด ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. ศุภชัย แปแนะ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. รุซฬาร หะยมีะมิง ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. อนุรักษ์ หลงเจะ๊ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. นิรันดร์ ใบขะหรี ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. เอกรันดร์ อาแว ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. ภาณุมาศ ศรีวจิติร ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. อาลี มรรคาเขต ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. ช านิ พรมพุม่ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. ริฎวนัณ์ อบีุ๊ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. อภเิชษฐ์ ช่วยสม ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. นัฐพงศ์ แจม่แจง้ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. กนกทร วงศ์แกว้ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. กอเหลก เภอเกล้ียง ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. ดัสกร ยิ่งยง ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ หวานขนั ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. พกัต์ภมูิ จนีเยี้ยน ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. พงษ์พฒัน์ มากภบิาล ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
ส.ต.ต. วรีะพนัธ์ ทองทิพย์ ภ.จว.ปัตตตานี สภ.บ้านโสร่ง
พ.ต.ท. กฤตพฒัน์ บุณยเกษมโรจน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ร.ต.อ. ชนะมาร เต็นปักษี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ร.ต.ท. กติติ ตาเดอนิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ร.ต.ท. บดินทร์ วงศ์อ านาจ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ร.ต.ท. วรายุ ทองชีวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ทองเนือ้แขง็ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ร.ต.ท. สมนึก เพญ็ทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ร.ต.ท. อบัดุลหะมีด หล้าดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ กรมไธสง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
จ.ส.ต. ประสิทธิ์ ทองมี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
จ.ส.ต. อ านวย น้าวประจลุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
จ.ส.ต. เอกฉตัร สิงหป์ลอด ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
จ.ส.ต. วฒิุชัย ขนัประกอบ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
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ส.ต.อ. ณรงค์ บัวบุญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.อ. ธราดล ผลบุญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.อ. นิราช บุญประกอบ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.อ. บุญธรรม กิ่งทองมาก ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.อ. ประเสริฐ ปูเต๊ะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.อ. ยทุธศาสตร์ บุญธรรม ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.อ. วรพล กวนิพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.อ. ศักด์ินันท์ ศรีหงษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.อ. สาคร ปล้องไหม ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.อ. วสันต์ แสงแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.อ. อดุลย์ เต้งชู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.อ. อสิระ ทองเสนา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. ชัชพล ไชยสุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. นิมิตรชัย ชูปู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. บุญยอด นะนุย้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. มนตรี เกษรินนิราศ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. มะรอวี ซาอิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. รอมซี มะลีเลาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. รัฐพนธ์ เรืองเร่ือ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. ราเชนทร์ นาคนวล ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. อภเิชษฐ์ ไทยกลาง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. ธรียทุธ กาญจนะกลู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ ปัตตะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. วฒิุชัย สมัครการ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. สมชาย มีแดง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. จริศักด์ิ พาหมุันโต ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. อสุมาน วาเฮง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. ฤทธเิบศ พธุโก ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. ชาตรี ฮะปาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. นันทวฒัน์ รัตนพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. ศรัญญู ชิตภกัด์ิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. อสิระการณ์ ชนะชัย ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. เพชร ลุนส าโรง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. วษิณุกร อิ่มจ าลอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. อามีดีน อบัดลเล๊าะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
ส.ต.ต. สุรัตน์ เหมมันต์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยงั
พ.ต.อ. ปัญญวฒัน์ เพชรชุม ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
พ.ต.ท. สมชาย จนัยงั ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ นิเต็ม ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
พ.ต.ท. คมเดช เรืองศิริ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
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พ.ต.ต. พริิยา เจตวรานนท์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
พ.ต.ต. ธรีชัย ทิมบัว ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.อ. ศรวทิย์ พร้อมวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.อ. สทร ดวงจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. ชาญวทิย์ ศรีสงค์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. ธรีะศักด์ิ เกดิสิน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. นรวชิญ์ ทองสด ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. พงษ์พฒัน์ เกริกพบิูลชัย ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. พศวร์ี ยกประสพรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. ภานุมาศ แกว้ชุมศิลป์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. สริยนั บุญสาร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. อทุัย ฉุ้นประดับ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. เอกพงษ์ บุญศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. ไสว ไชยยมณีย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. เอิ้น แกว้เพช็ร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. ธรียทุธ เอยีดแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. ชรัตน์ ด าเรืองศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. ธรรมราช แวววนัจติร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ต. วนิัย ขวญัมนิจ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ต. สรายทุธ หมุนจ านงค์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ต. เรวฒัน์ สุกทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. ช านาญ สุขสวสัด์ิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. ซุลกปีลี ลาเตะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. ดรุณ สงสุรินทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. ธรรนา อนิทวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
พ.ต.ต. พงศกร วรรณทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. นพพร ชูบุญลาภ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. นิรัญ ปูทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. ประกอบ นพคุณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. ประสาร สารสงเคราะห์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. ประสิทธิ์ สุขค า ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. พนิัย ขวญัชูด ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. พศิาล สีลาภเกื้อ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. วเิชฐ เกาะทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. วรัิตน์ เพิม่พนู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. วสิิทธิ์ อปุมา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. วสูิตร ยิ้มภากรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. สมพร ป่านแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. สวสัด์ิ สมประกอบ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. สะรี มะเกะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
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ด.ต. อภชิัย ด ามณ๊ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต.หญิง สุนิษา สิทธเิสรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต. จกัรพนัธ์ แกว้ทองพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต. จกัรินทร์ สงสุรินทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต. เจะ๊ญะมาลุดดีน หดัขะเจ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต. นัทธร ทองเขยีว ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต. ประเนิน เพช็รจ ารัส ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต. รัชกฤช อดุมคุณาพร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต. เรวฒัน์ ค าแหง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต. วรรณกร จงรักษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต. วรัิช เดชอรัญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
พ.ต.ต. แดนชัย พนัธุ์ชา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต. อรรถกร แกว้ศรีด า ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.อ. ช านาญ ปุระสะกงั ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ นามไพร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.อ. กติิพงศ์ เพช็รรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.อ. เฉลิม แกว้ยอดจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.อ. ชัยสิทธ์ พรมสุกขี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.อ. ตะวนั คีรีรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.อ. ณัฐพนธ์ ส าราญสม ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.อ. นริศ สวา่งแข ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.อ. สราวธุ เติมประโคน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.อ. สหรัฐ ไชยนุย้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.อ. สานันท์ ช่วยด า ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. จฑุาวชัร พึง่เจยีก ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. เฉลิมพงศ์ ค าแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ เสน่หภ์กัดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ธเนศ คงศรีพฒุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ธวชัชัย สังขท์อง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. นวมินทร์ ปราบเขตต์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. นุมัน ดอเลาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. พงศ์พฒัน์ หนูสง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. พชัรบุญ ประกจิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. พชิิต วงษ์คุย ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. พทุธชิาติ ยอดแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ภควตัต์ สังขเ์พช็ร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ภวนิท์ คูณลาภ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ จนัทผลึก ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. มัสรี สาเหาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. มูฮัมมัดวรัดี สะอิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
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ส.ต.ต. แมนนิรัตน์ อนิทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. วรเชษฐ์ โพธิ์ขาว ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. วรยศ สุรชาติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. วรุฒ พรหมชาติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. วศิรุต ทองแกว้ละเอยีด ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ศราวฒิุ จนัทร์ชูเพชร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ศาสตราวฒิุ สิงหแ์กว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. สรายทุธ โพธิ์ศรีนาค ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. สาธติ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. สุนทร กาลมุน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. สุรพล สุดแดนไพร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. สุวภิาส หุย้ล่อง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ แกว้แกน่เพชร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
พ.ต.ท. อรัญ หลวงพทิักษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท.หญิง อรพรรณ รักษา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ธรรมชาติ แกว้สุวรรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต. กลุวฒัน์นันท์ ภริูปัญญานนท์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. จรีวฒัน์ พสุิทธิ์เธยีร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต. สานนท์ โรยร่วง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. สุนทร อนิทกาญจน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต.หญิง กญัญาวี นุม่ปาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. สราวธุ สิทธเิสรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. สาคร ไหมชุม ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. ปฐมพงศ์ ศีรษะพล ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. นรวชิญ์ ทองสด ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. ณัฐพล เพจี้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. เอกพงษ์ บุญศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต. วรัิช เดชอรัญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต. นัทธร ทองเขยีว ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. สุเมธ ชายแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ร.ต.ท. สมัคร มาลายา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ด.ต. โกวทิ แสงมณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
จ.ส.ต. กยีรติศักด์ิ พงศ์กจิเจริญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. คมกฤช ประทีปศิริปัญญา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. แมนนิรัตน์ อนิทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. อามีดีน อบัดลเล๊าะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ธนากร เหล็กกล้า ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. อบิรอเหม รอเหมมัน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ศุภศักด์ิ ภญิญานิล ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ปองพล แซ่ล้ิม ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
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ส.ต.ต. นพนรรจ์ ทองแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ภาคภมูิ เจริญสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. อสิระการณ์ ชนะชัย ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. พรพทิักษ์ ศุภสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ภถริศักด์ิ แกว้สุวรรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. วษิณุกร อิ่มจ าลอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. พทิักษ์ นรินทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. อนุชา ยามาสา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. เพชร ลุนส าโรง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. อนุมาศ คชผล ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. อนุกลู สังขะเวช ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. อภเิชษฐ์ ไทยกลาง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. พงษ์พนัธ์ ใสสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ธรีะยทุธ นิลวสุิทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ธนวทิย์ จงรักวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ประเสริฐ หม้งหอ้ง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. เกยีรคุณ เพอรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. อธภิทัร แกว้สุขผ่อง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ศราวธุ แกว้ผ่อง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ธรีะศักด์ิ ดีรอด ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. วรีะศักด์ิ ขนุมี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. จเร เชาวลิต ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. สกจิ สุขรักษา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
พ.ต.ท. วสัน รักชาติพานิช ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
พ.ต.ต. กฤษนล อมุาจิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
พ.ต.ต. คณนาถ ไพนุพงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
พ.ต.ต. ตัรมีซี เจะ๊ดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
พ.ต.ต. ปัณวจัน์ มารินทร์วมิล ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
พ.ต.ต. สายตีู สติยมานะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.อ. ชอบ เรืองด า ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.อ. ปิยะวฒิุ บุญสนิท ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.อ. พนูศักด์ิ พฤกษวลัต์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.อ. วรีพล เซ่งสีแดง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.อ. สุธรรม สืบประดิษฐ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. กระแส จนัทพงษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. ชัชวาล บาซาเปียน ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. ณัฐนนท์ อนิทองมาก ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. ทัย ราชบุตร ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. นรินทร์ ผ่องใส ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. นิกร ยดึล่ัน ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
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ร.ต.ท. ประฐม กลุบุตร ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. ประยทุธ ฟกุล่อย ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. พรมแดน สุวรรณชาตรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. พลกฤษณ์ โคตุธา ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. พลากร มากมูล ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. พภิพ ขาวทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. ภาคภมูิ จนัทรังษี ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. ภมูิวรัิตน์ มณีรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. มงคล สมาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. สมพงศ์ แป้นจ ารัส ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. สราวฒิุ สุขวญิญา ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. สวสัด์ิ รามณรงค์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. ส าราญ ข าออ่น ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. สุพฒัน์ สภานุชาติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. สุวทิย์ อยู่จงดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. อารักษ์ ตันธวิฒิุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. อ านาจ ไวยวฒิุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. อ านาจ ศิริเวช ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท. เอกรัตน์ เจยีรเจริญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ท.หญิง ฮานีฟะห์ เต๊ะหมัดหมะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ต. ณรงค์ลักษ์ อยุยะพฒัน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ต. ติศักด์ิ ปักษิณศิริ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ต. วรายทุธ เบ็ญฮาวนั ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ต. สมปอง สุขเหลือ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ต. อดุล มีบุญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ร.ต.ต. อรุณ ม่วงแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. การียา ดือราซอ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. ชวน สุทธโิพธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต ชัชชัย ทองไชย ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. ดวงอาทิตย์ แกว้สวา่ง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. ธนชาติ การถกั ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. บริรักษ์ ดิษฐประยรู ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. ปรีชา วรรณนิยม ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. มานิตย์ ไชยมนตรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. มาหามะยนูุ จเูฮง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. รวนิท์ รัศมิมานโชติวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. รอเฮ็ม มามะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. วชิาญ บุญปาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต ศราวธุ ผลบุญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. สมบัติ แสนเมือง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
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ด.ต สมพงษ์ เพง็อนิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. สมมาศ ตราสิงห์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. สิทธพิร ไวยวฒิุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต สุนันท์ สัตยานันท์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. โสภณ รักนิม่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต ไสว เพง็เมือง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. อรรถพล ซ่ินช่วย ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. อรุณ สร้อยแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต. อ านาจ โฉมงาม ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต เอกลักษณ์ กองชนะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ด.ต.หญิง รัชนี ปัทมังสังข์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. คณุวฒัน์ สุกนุย้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. เจดิจรัส สงสังข์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. ฉลอง สโมทานทวี ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. ชาญยทุธ สมแสง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. ดลราหมิ แดวากม ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. ธญัพสิิษฐ์ ออ่นชุลี ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. ประกาย ชัยศิริ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. มานิต จนับัว ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. วรชัย สายเสมา ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. วรพจน์ ด ารงสุสกลุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. วรีะศักด์ิ คงแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. ศุภชัย สังขท์อง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. สมคิด พรมขวญั ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. สราวธุ เพชราวธุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. สัญญา สุระเสนี ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. สุพฒั ชูสุวรรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. สุเมษ อนิทราชา ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. อนุชา สะโมทาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. อนุรักษ์ รักบุตร ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. อภชิาติ เดชแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. อภวิชิญ์ ชัยพงศ์วฒันา ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. เอกชัย ชุมประยรู ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต. เอกพล คงเพช็ร ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
จ.ส.ต.หญิง สุจติรา ปานสง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.อ. กอ่เกยีรติ นิลน้ า ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.อ. เชิดชัย นาสารีย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.อ. ธนากร สุโท ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.อ. ธรรศ เรียงใหม่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ บุญพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
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ส.ต.อ. วชัรพงษ์ แกว้ยา ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.อ. อนุชา ฉดีเกตุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ท. ชัยยนัต์ ทองปนแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. จกัรพงศ์ บัวแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. จกัรี ส่องแสงกล้า ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. เชาวลิต ด้ามทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ซุพยาน เส็มหยอ้ง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ซุลกพิลี ต่วนมิหน้า ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ณัฐพล ซ่ิวหว้น ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ดนัยธร หลันหน๊ะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ดารียาน เส็นหลี ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ดาฮาลัน สะลือแม ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ดุลยวทิย์ ยี่หวงักอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. เดโช บัวกอ่เพช็ร ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ไตรเทพ ยอดนุย้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ทิวานนท์ สุกกระ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. เทพฤทธิ์ ทองช่างเหล็ก ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. เทพสวสัด์ิ พรรณราย ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ธนพฒัน์ สีวาส ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ธรีพงค์ เกื้อหล่อ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. นฤเทพ อนิใหม ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. นฤนาท ธรรมเจริญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. นัฐวฒิุ ทองด า ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. นิอบัดุลเลาะ นิโอะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ปกป้อง ชุมข า ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ แดงอดิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ปริญญา ดินเด็ม ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ปรีชา สีบู้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ปิยพงษ์ ฉุ้นเขา ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ปิยะ ปิน่ทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ปิยพงษ์ ณ ศรีสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. พงศ์ทรรศ เหมวเิศษ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. พงศธร พรหมทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. พงศ์ศิริ เพชร์รัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. พงษ์พนัธ์ เส็นหมี ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. พทิักษ์ ประจกัโก ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. พภิพ บดิกาญจน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. พสุิทธิ์ บ ารุงศิลป์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. พรีะพงศ์ วฒิุพนัธุ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ภคัพล ไตรววรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
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ส.ต.ต. ภาณุเดช ผดุงศักด์ิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ภวูเดช ชลสาคร ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. มงคลชัย นุน่เกล้ียง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. มูฮัมหมัด ศักด์ิศรีพงศธร ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ไมตรี จนัทร์มาศ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ยงยทุธ ไชยโคตร ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ยทุธชัย ชัยเพชร ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. รัฐศิลป์ พรมทองบุญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ลักษณ์ นามพมิพ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. วรากร ช่วยรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. วศิน ตูวเิชียร ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. วชัระ แปะด า ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. วชัรินทร์ คชาชนม์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. วทิยา ทองแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. วรีชัย ทองจ ารูญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. วรีพล สารพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. วรีะยทุธ์ กริสกรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. วรีะยทุธ คงปาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. วฒิุชัย ยิ้มแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ศราวธุ ฐานวเิศษ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ศราวธุ เซ่งเขม็ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. ศุภชัย กมุภกาญจน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. สมพร ออ่นด้วง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. สยาม อนิทรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. สวสัด์ิ พนัธง์าม ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. สิทธพิล สีหานาม ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. สุดีรือมัน ยลีาเตะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. สุบรรณ แกว้บุญทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. สุบิน อกุเกยี ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. สุยาดี โดยหลี ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. สุรเชษฐ์ คงแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. สุรเดช ทรัพยส์มบัติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ สังขน์วล ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ วนัดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. อดุลย์ ยหีวงักอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. อนุชิต ศิริวฒัน์ไพสิฐ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. อนุศักด์ิ จนัทุมา ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. อภรัิกษ์ รักษายศ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. อรรถพล ปลอดคง ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. อรรถพล นิม่วุ่น ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
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ส.ต.ต. อรรถสิทธิ์ สุริยาวงษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. อลงกรณ์ สุขยงั ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. อยัมัน ยโูซะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. อาวธุ ราชบุตร ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. เอกชัย อึ่งสกลุวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
ส.ต.ต. เอกพจน์ เกตมาศ ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี
พ.ต.ท. วญิญู เทียมราช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ร.ต.ท. ค ารณ ทองเรืองรักษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.มายอ
พ.ต.อ. มนตรี คงวดัใหม่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
พ.ต.อ. เสรี สมไพบูลย์ ภ.จว.ปัตตานี รรท.พงส.ผทค.สภ.ยะหร่ิง
พ.ต.ท. อาภากร วรูิปักษ์อารักษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
พ.ต.ท. พฤทธ์ บุญปก ภ.จว.ปัตตานี รรท.พงส.ผนพ.สภ.ยะหร่ิง
พ.ต.ต. เมรี ภดิูนดาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
พ.ต.ต. อมร แกว้นวล ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.อ. สุวทิย์ เยาวประภา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.อ. พงค์ อบมา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.อ. อบัดุลรอฮีม ยโูซ๊ะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.อ. ชัยยะ เจะ๊สะต า ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. สมโชค มัน่คง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. นฤนาท หนูอไุร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. นิคม เนียมพุม่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. ธานินทร์ เศวตโศภตั ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. ภาวชิ กระจา่งศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. นราวทิย์ รัชกจิโยธนิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. รอฟี เจะ๊และ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. พงศ์ศักด์ิ หนูบูรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. สมพร สวา่งจติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. ธรีะ เอยีดชะตา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. ยงยทุธ แกว้ละเอยีด ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. สันธวชั ม่วงเกล้ียง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. บุญศรี นามโฮง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. อสิต เจะซู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. นเรศ หมัดบินเฮด ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ท. วฑูิลย์ ธรรมชาติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ต. สุนโสภณ ขนสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ร.ต.ต. ประยทุธ จนัทร์ชูเพชร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ด.ต. ทวรัีกษ์ มะลี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ด.ต. ประยงค์ ศรีแมน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ด.ต. ฉะริยะ มะหวเีด็น ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ด.ต. สุนทร รสก าจร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
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ด.ต. สมชาย หมาดลี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ด.ต. อธนิันทร์ ยสีาเละ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
จ.ส.ต. มะอเูซ็ง มิง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ แสงด า ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
จ.ส.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ออ่นรู้ที่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
จ.ส.ต. พงษ์ไทย ปานแดง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
จ.ส.ต. พจนลักษณ์ วรรณแสงทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
จ.ส.ต. มงคลชัย เหตุทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
จ.ส.ต. อดุลย์ ปาวลั ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
จ.ส.ต. อาคม ชุมแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
จ.ส.ต. อดุมวทิย์ โอรพนิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
จ.ส.ต. อดันัน เจะโมง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.อ. ราเชนทร์ แกว้สุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.อ.หญิง กลัญาณี แกว้คง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.อ. ปณต มีนรินทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.อ. ณัฐพล เทพอกัษร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.อ. หรัิญ ทองขาว ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ ทองกระจา่ง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.อ. พล เม้งทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.อ. สุริยา มะยแีต ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.อ. ศุภกติ ภกัดี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.อ. ชัยพร รัพยรู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.อ. บัญชา ขนัทโรจน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.อ. วศิรุต นามกลุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.อ. ประเสริฐ มรรคาเขต ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ จ านงจติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. เจตพล แสงแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ฉตัรชัย ทองพนู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ชญาวตั พลายด้วง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. นพรัตน์ คงจริง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ศักด์ิรินทร์ พงศาปาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. สันติภาพ ออ่นจนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. สิทธชิัย ร่มเยน็ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ก าธร กลับศรีออ่น ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. นิตินันทน์ สงด้วง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ช านาญ ฤทธสิาคร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. นรากร พรหมด าเนิน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. พรีะเดช นุม่ออ่น ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. สิทธชิัย ชูช่วย ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. อนันต์ ไหวพริบ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง



บก. กก./สน./สภ.
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ส.ต.ต. อนุชิต ชายเขต ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. อรรณพ บัวทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. กาดาฟี มะลี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ภมูรินทร์ โพธิ์ด า ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. สุภกจิ ปานด า ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. วรีะวฒัน์ ลุนพนัธ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ท านุรัฐ ออ่นชุลี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ รัตนพงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. พเิชษฐ์ หล าขนุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. สันติราษฎร์ กรีแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. อสิระพงษ์ พรหมอนิทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. เอกพงศ์ ทิพยม์ณเฑียร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ประยทุธ บุญปถมัภ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ภานุพงศ์ ชุมตรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. นันทพร  ขนุทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. รัตนากร บุญละเอยีด ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. สมยศ คงทน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ภทัรศักด์ิ ระดาบุตร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. นพพล หอมพวงภู่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. เอกราช ทองอนันต์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. กติติชัย ช่วยแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. นนทวตัร์ เศรษฐสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. รณชัย พนูเกดิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ปล้องออ่น ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. นรากร ไชยคง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ชัยสิทธิ์ พชัรสิทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. มนตรี ล่องสุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ฐาปนา ชูบาล ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. อานนท์ แตะแอ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. จ ารัส นรชู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ พุม่เกล้ียง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ธานินทร์ เวชชาชีวี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. วรัินดร์ เหมมัน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ ภดีู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ศตวรรษ อคัรกตัญญู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. รุ่งฤทธิ์ นาคโคตร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ปิติพงษ์ ศรีโนนม่วง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. อสุมาน โกะเล๊าะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ภทัรศักด์ิ ระดาบุตร ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. สุทธชิัย สุทธรัิกษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
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ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ คงแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. นิวฒัน์ ช่วยทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. อภชิาติ ดิษฐ์แกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ศุภเศรษฐ์ สุทธพิลู ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. เฉลิมพงศ์ อั้วซ้าย ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. รณฤทธิ์ ถาน้อย ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. มาฮูเซ็น บาโง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. วรวฒัน์ ยิ้มยอ่ง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. นิอาชิช นิกโูน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. นัฐพล นพแท่น ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. เอกรินทร์ เพช็รรักษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. คุณนิธิ พวงสอน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. อทิธพิล นิทรารมย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. รอศักด์ิ ปะดูกา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. อภนิันท์ ไกแ่กว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. อศิราวธุ สุวรรณวโิก ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. นัสรี สิเดะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ยทุธพชิัย บัวแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. อนิทร อนิทสุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. จตุพงษ์ เขม็สุวรรณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ เพชรรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. โอภาส ปัญญาบุญ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. สัญชัย ชูสุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. จรีะศักด์ิ จ าปาทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. เบญจรงค์ แกว้นวน ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. ศิวโรจน์ เพง็เมือง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. วชัรินทร์ พลอนิทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. จเร เชาวลิต ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
พ.ต.ท. ชูชาติ ชิณวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
พ.ต.ต. ธเนศ เปีย่มสรศักด์ิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
พ.ต.ต. ณัฐพล นาคบุตรศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ร.ต.ท. ณรงค์ พนัธม์ณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ร.ต.ต. จ ารูญ จนัทร์เกดิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ร.ต.ต. เจริญ ศรีหาวงษ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ด.ต. อาบัส เจะเงาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
จ.ส.ต. สมคิด เกื้อวงค์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
จ.ต.อ. เจษฎา เจนจลุวธิาน ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.อ. เอกสิทธิ์ ศรีทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.อ. ตะวนั สายคีรินท์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
จ.ต.อ. ณัฐวฒิั แกว้นพรัตน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. ธนู ชิตวงค์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. กติติพงศ์ รัตนพงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. เทอดพงศ์ ช่วยทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. นิอนัวา เซ่งประยรู ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. นิพทัธ์ ไชยมณี ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. โชคศักด์ิ ปุญญา ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. สมบัติ นับถอืสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. ซุลกปิลี ปูเตะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. เกตุวสัน วนัปู ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. เสวกสิทธิ์ ชุมทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ร.ต.ท. อภนิันท์ จนิดารา ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ร.ต.ท. สุริยา เพง็มูซอ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ร.ต.ท. วจิติร แกว้คงที่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
จ.ส.ต. ภญิโญ พนูยิ้ม ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. ภากร นุชเทียน ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. ปริวฒัน์ ตาติ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. ธรีะวฒัน์ เกล้ียงสงค์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. อภชิาต แกว้ฉมิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. กล้าณรงค์ ชูประชุม ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. กฤษณุ หาสุข ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. ธรียทุธ หนูทอง ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. สันติ เส็นเหมาะ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. ซูรีมัน แวดือรามัน ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ร.ต.ท. อาทิตย์ รุ่งเชตุ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ส.ต.ต. ชัยสิริ ผสมพราหมณ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ร.ต.ท. กติติพชิญ์ สุขศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
ร.ต.ท. ช านาญ ทองนุน่ ภ.จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้
พ.ต.อ. นิตินัย หลังยาหน่าย ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
พ.ต.อ. เฉลิมชัย เศรษฐพธู์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
พ.ต.อ. สุทิน จณิะไชย ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
พ.ต.อ. บัลลังก์ โพธิ์ทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.อ. สุทิน จณิะไชย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
พ.ต.อ. สุทธพิงษ์ สุขเพิม่ บช.น. สน.ทุง่ครุ
พ.ต.อ. ชัยยง จนันา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.อ. วศิน จนัตเสถยีร ปอท. กก.2
พ.ต.ท.หญิง กนกณุช จนัทร์จนัทรา ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
พ.ต.ท.หญิง อภญิญา ค ามงคล ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
พ.ต.ท.หญิง วรีะวรรณ์ ศิริตะโร ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
พ.ต.ต.หญิง ปนิตา พลิพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
พ.ต.ต. มานพ พรหมเมศ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
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พ.ต.ต. วชิระ ศุภพสิิทธิ์กลุ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
พ.ต.ต. พมิาย แสงแกว้ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
พ.ต.ต. ไพศาล แสงอรุณ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
พ.ต.ต. สราวธุ ณะสุข ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.อ.หญิง สุทิศา สะอุ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.อ. ชลวทิย์ ด าดี ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.อ. จ านง ขวญัคีรี ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท.หญิง นูรนาเดีย บินดาโอะ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท.หญิง เหมือนฝัน หะยมีะยิ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท.หญิง เปรมณัช เพชรตะกั่ว ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท.หญิง จไุรรัตน์ รัตนสมบูรณ์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท.หญิง ผริตา ดินแดง ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท.หญิง ดารีดา มามะ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. ส าราญ เภาประดิษฐ์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. โสพล สุวรรณภกัดี ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. ทนงค์ศักด์ิ เภาประดิษฐ์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ รอดพลู ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. ก าพล ลอยจิ้ว ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. ด ารง อสุสวโิร ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ถาวรศรี ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. เดชาวทิย์ ทองข า ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. วรีะชัย อนิทฤทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. ทวชิ วรรณรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. เทียมทัศน์ เส้งสุ้น ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. จรูญ จนัทร์ขาว ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. สมิทธ์ จลุเทพ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. อดุลย์ มุทานิ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ต. สมัชญา รังเสาร์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ต. ชานีรัตน์   ศรีรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ต. สุริน แสงแกว้ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ สันติพทิักษ์ภกัดี ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ด.ต. มนูญ คล้ายศรี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ด.ต. นิทัศน์ นวลปาน ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ด.ต. สมนึก จนัทร์สุริวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ด.ต. ณัฐวฒิุ ลอยสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ด.ต. สุเทพ สังขรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ด.ต. บุญธรรม เพญ็จ ารัส ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ด.ต. อนันต์  ชูวริิทธิ์พล ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ด.ต. สวา่ง สังขป์ระเสริฐ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ด.ต. จรัญ แกว้ขอมดี ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. มะลาซิ เจะเฮง ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ด.ต. นพดล สุขสถาน ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. จารึก ไชยสาลี ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. ธนวฒัน์ วรพพิฒัน์สกลุ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. มานพ   คงเกล้ียง ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. ปิยวฒัน์ สะแต ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. วเิชียร จนัทร์สกลุ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. อภเิศรษฐ์ คงสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. ชัยพร ถาวรเศษ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. อรรถพล ไชยชนะ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. นพดล  หมีมิหนะ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. ชูเชิด ยอมใหญ่ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
จ.ส.ต. เอกวชัร สองเมือง ภ.จว.นราธวิาส กลุ่มงานสอบสวน
จ.ส.ต. เชาวลิต จาวสูิตร ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ.หญิง ปริตา หะยนีุ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ.หญิง ปณิฎฐา เมืองกลัด ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ.หญิง สายใจ ชัยฤทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส กลุ่มงานสอบสวน
ส.ต.อ.หญิง กฤติยากร ลายขวะ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. สิทธพิงศ์ อั๋นฉมิ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. สมชาติ คงสกลุ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. วนัชัย ค าถอ่น ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. สัชฌุกร สิทธขินัแกว้ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. สุรชัย ลายขวะ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. ภรัิตน์ เกยีรติศิริ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. บาฮารุดดีน บาฮาจนูัยดี ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. ประภาส เพชรเล่ียม ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. กติติพงษ์ ลันสี ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. ประภาส เพชรเล่ียม ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. สุทัศน์ มุขช่วย ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. สุทธนิันท์ ศรีอาจ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. สุริยนัต์ ละออจติร์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. บรรดิษฐ์ สุขไชย ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. ศักด์ิสุนทร สุขสถาน ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. ก าชัย ศรียา ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. ชัยรัตน์ เนรมิต ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. สมนึก หน่อแดง ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. ไกรภพ สุขสวสัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. พรีเดช บุญวรเพชร ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. มาหะมะอามิง สุโก ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. พลากร สันติกาญจนพฒัน์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
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ส.ต.อ. สุรชัย กรังพานิช ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. อนุพงษ์ เต็มเจริญ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. ฤทธชิัย เรืองศักด์ิ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. ศารทูล สวามิชัย ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. สุริธร เล่ือนแกว้ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. ไพฑูรย์ เจนใจ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ แกว้เพง็ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. ปรีดี ดาบทอง ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. สุทธพิงษ์ สุภาภาษ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.อ. สิทธชิัย พุม่ชัย ภ.จว.นราธวิาส กลุ่มงานสอบสวน
ส.ต.อ. เฉลิมเกยีรติ ยอดเพชร ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ท.หญิง กนกพร เพชรมณี ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. วนิัย ดอเลาะ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ทัศน์พล ทรัพยสิ์รินาวนิ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. วฒิุไกร เครือสาร ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. อภวินัทน์ สังกะเพศ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ปรัชญา ฤกษ์รัตน์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. จริศักด์ิ สังขค์ง ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. วสันต์ เขยีงทอง ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. จรัญ ตันบุตร ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ประเสริฐศักด์ิ สุวรรณไตรย์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ธรีะวฒัน์ ขนุเสฐ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. สิงหเ์มธ นุย้ประสาท ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. วรวฒิุ จนัทราชา ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ทิชากร รัตนะ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. องัคาร พรมน้อย ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. จกัรพงศ์ อดุมรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. สมบูรณ์ อุ้มชู ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. วทิวฒิุ สงช่วย ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. นฤสรณ์ ยรูประดับ ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ณัฐพล มักคุ้น ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. จตุรงค์ คงฉมิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. พรีนัฐ เขื่อนเมือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ศุภกรณ์ บุญรอด ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ
พ.ต.อ. จมุพล นาคะปักษิณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
พ.ต.ท. จริศักด์ิ ฉวนีิล ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
พ.ต.ท. มานิตย์ เกกนิะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
พ.ต.ท. จกัรพล เพง็มอ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
พ.ต.ท. วสูิตร บุรีมาศ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
พ.ต.ท. โสภณ แยม้ชมชื่น ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. สิทธโิชค พบิูลศักด์ิโสภณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
พ.ต.ต. ทีปกร ฐิติชญากลู ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
พ.ต.ต. วถิี ช่วยเสน ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
พ.ต.ต. อภชิาต สุนีย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.อ. สมหมาย จอมค าสิงห์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.อ. เอกชัย นิเซ็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.อ. ประหยดั ภพูนม ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ท. ส าราญ เขยีวรัตนา ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ท. สุชาติ อนันต์ประเสริฐ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ท. ธานินทร์ กนัภยั ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ท. ณรงค์ สุขแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ท. ปราโมทย์ แกว้มุงคุณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ ละหวา้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ท. ณรงศักด์ิ พดุแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ พนัธนียะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ท. อมรศักด์ิ โงกเขา ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ต. วรีะพงศ์ กาญจนกชกร ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ต. ภวูนารถ พนัธโภชน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ต. ชนะ หงษ์ทวี ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ต. กติติโชค บุญปก ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ต. ไพบูลย์ ศรีรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ต. สุทัศน์ เงินมาก ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ต. อ านาจ เหลืองสนิท ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ต. ประเสริฐ แซ่ฉา่ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ต. ณัฐวรรธน์ ถนุพฒุดม ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ต. นิรันดร์ มาฮามะนอ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ต. มะนาเซ หะมิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ต. อดุมพนัธ ์ วารีรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ด.ต. สงบ พานิช ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ด.ต. มะรอฮิง ยโูซ๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ด.ต. อบิราเฮง สาและ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ด.ต. แวอมูา ยตีา ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
จ.ส.ต. สุทธพิงศ์ ชาตรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
จ.ส.ต. ส าราญ เจะจาโรจน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
จ.ส.ต. มูฮัมมะ ซะอะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
จ.ส.ต. อนุวตั กอราปันหลง ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. ดนัย จนัอิ่ม ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. สานนท์ แดงทองเกล้ียง ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. ทวศัีกด์ิ โยฆวฒัน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. ทนงศักด์ิ แพงสา ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
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ส.ต.อ. มโน อาจณรงค์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. ณัฐชัย บุญศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. วรีศักด์ิ มูสิกพงษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. ประพนัธ์ ชูศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. ประสิทธิ์ พนัธรัุตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. เวชสิทธิ์ อนิแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. ปาฏหิาริย์ ณ พบิูล ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. มณี ขวญัคุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. จกัรพงษ์ มณีนวล ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. กกึกอ้ง พืน้ผา ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. วทิยา เหล็มหมาด ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. วาริฏ โต๊ะแม ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. อนุรัตน์ มาหะมัด ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. เอกราช เยน็ยเีอส ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. จริศักด์ิ เสาะซิว ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ท. อนุพงศ์ สมัยแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ท. สุรินทร์ ทองรมย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ท. นัฐภพ ไชยรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ท. วทิยา สงไข่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ท. วรียทุธ ด้วงชู ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ท. โกวทิ จนัทร์ธนู ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ท. ส าเริง เอยีดคง ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ธชัพล รักสัตย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ ล้วนไพรินทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. อภชิาต เรืองมี ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ธรียทุธ ล่วนทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ธราธปิ ฟองมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ชยณัฐ และกาสินธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ยศกร ซุ้นหัว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. วรีะพงศ์ แกว้ออ่นแสง ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ปรมินทร์ นวลไม้หอม ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. สิทธโิชค โตวเิศษ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. วรีะพงศ์ เพชรกาญจนมาลา ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. อภดิล คงเทพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. วทิยา รวมพล ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ธรีศักด์ิ ออ่นทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. มานิตย์ แกว้เพชร ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. นิรันดร์ อิ้นมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ปัญญาวฒิุ ยอดระบ า ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. จริายุ เรืองกลู ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ยทุธทักษิณ พนัธุ์เกตุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. อรรถพงศ์ ทับทิม ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. อรุณรัชช์ สมบัติยานุชิต ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ปริวตัร อดุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ณัฐเนศ อนันตะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ ขลิกโท ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. สรายทุธ พร้อมมูล ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. กฤตนัย แกว้ค า ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. พรพรรณ อกัษรเลข ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. อญัชนะ จงศิริ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. กฤษณพงศ์ ธนนิมิตร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ภทัรพงศ์ หนูสังข์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. กมล ชายเกตุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. พงศ์นรินทร์ บุญหนิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. เกรียงไกร เสนทองแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. มอฮัมหมาด ทุง่ยอ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. มะสาพี ลาเต๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. อบัดุลรอหมาน ศรีล้อม ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. อมัราม บิลเฉลิม ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. สะอารอนิง อมี่ าดอสะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ คงจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. รณชัย ลาเต๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. อดันันร์ เจะอเุส็น ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. อบัดุลฮากมิ วานิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. อนุวตั ลาเต๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. จกัรพงศ์ โลสันตา ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ณรงค์ สันโด ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. อภนิันท์ หมัดอาดัม ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ฮาบารี ยามา ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ภมูิพฒัน์ บุญสะกนัต์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. สุรวฒิุ อกัษรนิตย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. เอกพนัธ์ บินรัตแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. ฮัฟฟาน แวเด็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
พ.ต.อ. ศุภกร พึง่รศ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
พ.ต.ท. ศุภชัช ยหีวงักอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
พ.ต.ท. ประพนัธ์ จติตวงค์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
พ.ต.ท. พล สังขแ์กว้ บก.น.9 สน.หลักสอง
พ.ต.ต. นิวฒัน์ หมัน่สกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
พ.ต.ต. สมจติ หิน้เพช็ร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ร.ต.ท. พรเทพ คงเทพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
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ร.ต.ท. วรีะวธุ รักษา ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ร.ต.ท. ฐิติ พรหมปลัด ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ร.ต.ท. นรเทพ ทองข า ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ร.ต.ท. อนุชา ทองสวา่ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ร.ต.ท. เสฏฐวฒิุ  ฉวพีรรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ร.ต.ท. สุพจน์พงษ์ ช่วยดู ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ร.ต.ท. ซีระ อบัดุลเลาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ร.ต.ท. ระเด่น แมงสาโมง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ร.ต.ท. พร จนัทรธาดา ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ร.ต.ท. วโิรจน์ ชูศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ร.ต.ท. รอหมิ ลาเต๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ หมัดเส็น ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ร.ต.ท. อดินัย วงค์ปินตา ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ร.ต.ท. วชิาญ พรหมจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ร.ต.ต. สุวทิย์ นิลวตัร ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
วา่ที ่ร.ต.ต. วรรโณ อสิระโชติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ด.ต. ทินกรณ์ หมานสกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ด.ต. วรวฒิุ พรหมโอภาษ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ด.ต. สุรเดช เนือ่งน า ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ด.ต. สุริยนั หมานโส๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ด.ต. อรุณ หาบหา ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ด.ต. โรจน์ โตมาดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ด.ต. ประกาญจน์ ทองจารุแข ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ด.ต. ปกรณ์ เกื้อรอด ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ด.ต. สุกรี อาลี ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ด.ต. มาฮาลูดิง เจะ๊ฮะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ด.ต. ณัธวฒิุ บุตตะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ด.ต. อจัฉพงษ์ สุขเกษม ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
จ.ส.ต. โซฟี มามะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
จ.ส.ต. ปฏรูิป มงคลรัตน์เมธี ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
จ.ส.ต. บัณฑิต ไกรทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
จ.ส.ต. ศิริมงคล กรวยสวสัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
จ.ส.ต. นิยม วตัตธรรม ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
จ.ส.ต. ธนาณุรักษ์ สะอะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
จ.ส.ต. สุชาติ ช่วยประสม ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
จ.ส.ต. กติติพล สังขพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
จ.ส.ต. ประสบโชค เคนน้ าเทีย่ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
จ.ส.ต. ศุภชัย ทองธรรมชาติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
จ.ส.ต. สุริยนัต์ ไชยโสภา ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
จ.ส.ต. บุญทิพย์ ศิริรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
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จ.ส.ต. ราชิด สาดหลี ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
จ.ส.ต. มาตุภมูิ ดวงภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
จ.ส.ต.หญิง กาญจนา ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. ชาญศักด์ิ ด าคง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. วศิาล แรกค านวน ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. สกลวรรธน์ ยะไชยศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. เอกชัย ชื่นชม ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. ธรีะนิช ชูสง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. อนุวฒัน์ ยามเยน็ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. พงศ์พนัธ์ สายจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. พรีะยทุธ เรืองยศ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. ธรรมชาติ ชัยฤทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. นิติกลุ บุญสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. ฟสิตรี มะอเุซ็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. นิกาเร็ม นิเดร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. วฒิุชัย ทรัพยสิ์น ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. เอกชัย เพง็ชิต ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. สิทธชิัย ทองดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. วเิชียร ทองขวญั ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. ภาณุวฒัน์ โมรา ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.อ. วฒันะ ไกรวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.ต. ปรีชา เจะ๊มะยโูซะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.ต. นิหลง โวะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.ต. สิวกร สังขพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.ต. ฉลอง รอดหนู ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.ต. เธยีรชัย เหมมูล ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.ต. ชลอ ชัยฤทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ สงคง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.ต. ฟริดาว วฒิุศาสตร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.ต. อลีฟ ยเีด็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.ต. ประกติ หมุดหวนั ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
ส.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ จนัทร์โท ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
พ.ต.ท. ธนาธปิ โสภาพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
พ.ต.ท. ไชยยงค์ ช านาญดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
พ.ต.ท. สัณฐิติ จวบอรุณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
พ.ต.ต. สรรเสริญ เหมือนพรรณราย ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ร.ต.อ. แวยอืดิง อสิาเฮาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ร.ต.อ. รัฐเดช ดอเลาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ร.ต.อ. ปรีชา มีฤทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ร.ต.ท. วโิรจน์ บุญแข ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
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ร.ต.ท. ไพบูลย์ เกื้อด า ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ร.ต.ท. ธนา ปานณรงค์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ร.ต.ท. อบัดุลเหล๊ะ เหล็มแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ร.ต.ท. อรุณ แกว้บัว ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ร.ต.ท. ไพรัช ศิริเสถยีร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ ปาวลั ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ร.ต.ท. สุพรรณ เพชรสวสัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ร.ต.ต. รุสลาม มาหะมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ร.ต.ต. วรรณ์ชัย วจิารา ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ร.ต.ต. กอเซ็ง สุหลง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ร.ต.ต. กติติธชั รัตนพงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ร.ต.ต. รัชยว์พิฒัธ์ คงสุวรรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ด.ต. วฒิุชัย ยาวงค์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ด.ต. นิวฒัน์ แกน่ทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ด.ต.หญิง เสาวนุช บุญบูรณกจิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ด.ต. สวาท ทองนวลจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ด.ต. วกิุ วงศธรพทิักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ด.ต. ก าธร ดือเระ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ บ าเพญ็ศิลป์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
จ.ส.ต. ประธปี คงชูช่วย ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
จ.ส.ต. ทววีฒัน์ ปิมแปง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
จ.ส.ต. เอกชัย ชูปลอด ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
จ.ส.ต. กติติกร ศรีธรรมรัตน ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
จ.ส.ต. วรีะพงษ์ เลขามาศ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
จ.ส.ต. อนุชัย บรรฐาน ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
จ.ส.ต. อานัติ แกว้บันดิษฐ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
จ.ส.ต. บัญชา บัวผุด ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
จ.ส.ต. นพพล สินพทิักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
จ.ส.ต. จยิะวฒัน์ มากชิต ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
จ.ส.ต. จฑุารัตน์ บุญมี ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. บุญตรีศักด์ิ บุญมี ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. ฤทธเิดช เขตเจริญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. ทนงยทุธ มีโถ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. กติติภพ จนัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. คณิต ณ สุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. อรรถวทิย์ บุญแสง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. สุรชน คงทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. คมสัน ไพบูลย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. ไพโรจน์ นวลอะออง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. บักรี มามะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
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ส.ต.อ. สมพงษ์ สุขแดงพรม ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. ศุภชัย ไชยมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. ซูลกฟิลี  ยากาลียา ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. จกัรพนัธ์ เสนาจติต์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. พรพทิักษ์ ชนกชนีกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. ศราวธุ ออ่นรู้ที่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ นามเกตุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. สถติ บังจติร ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ ไชยศรีษะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. สมศักด์ิ ประสานมิตร ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. ธณภทัร จี้เกษม ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. อรรถพล รักเชื้อ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. ธนเดช ไมลกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. อบับาส หมัดหมัน ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. ณัฐพล ฤทธศิาสตร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. ยทุธศาสตร์ ศรีบัวบาล ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. พนัธดลย์ สังขม์ณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. นัสรูล เซ็งมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. พนมกรณ์ รัตนจนิดา ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. สุทธลัิกษ์ ลาวลั ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. เอกลักษณ์ มัน่คง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. จารึก ดาจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. สุทธศัิกด์ิ แกว้จนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. กลวตัร แกว้นพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. สยาม เต็มเต๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. เกยีรติชัย ปูอ่า้ย ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. มาคาน ส่าหมัน ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. อดุมศักด์ิ พรมแกว้พนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. อมรชัย จงสวสัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. จริะวฒิุ พรหมชู ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ แกว้จนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. อานนท์ สงนุย้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. ธรียทุธ เวชรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. สุธนิ แซะอาหลี ภ.จว.นราธวิาส ช่วยสภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ ทองมีเหลือ ภ.จว.นราธวิาส ช่วยสภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. ชาญวทิย์ อนิมณเทียร ภ.จว.นราธวิาส ช่วยสภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. ฝุรกร ตาแดอนิ ภ.จว.นราธวิาส ช่วยสภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. กจิวฒัน์ สีลาย ภ.จว.นราธวิาส ช่วยสภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. ไพรศาล บุญส่ง ภ.จว.นราธวิาส ช่วยสภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. ธปิากรณ์ ไชยพลเดช ภ.จว.นราธวิาส ช่วยสภ.บาเจาะ
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ส.ต.ต. ชาญวทิย์ อนิมณเทียร ภ.จว.นราธวิาส  ช่วยสภ.บาเจาะ
พ.ต.อ. อโณทัย จนิดามณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
พ.ต.ท. ธรรมรงค์ เกล้ียงเคล้า ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
พ.ต.ท. ภานุวธัน์ เลิศสุข บก.ปอศ กก.3
พ.ต.ท. จ าเนียน แสงค า  ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
พ.ต.ท. พเิชษฐ์ รักด้วง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
พ.ต.ต. จรูญ ชัยกจิกรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ร.ต.อ. สุวทิย์ ทองอนันต์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ร.ต.อ. บารีน ธ ารงสัจจะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ร.ต.อ. ธติิวฒิุฒ์ เพชรรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ร.ต.อ. ดือรอนิง ยโูซ๊ะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.
ร.ต.อ. กติิศักด์ิ ศรีวจิติร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ร.ต.ท. อนันต์ สุคนธา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ร.ต.ท. เสน่ห์ กาฬวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ร.ต.ท. สมชาย หะมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ร.ต.ท. อสุมาน เหมหมัด ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ร.ต.ท. เจษฎา ปัญญโชติกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ร.ต.ท. สุพจน์ ใจตรง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ร.ต.ต. พนมกร แซ่ฮ่อน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
 ร.ต.ต. เชี่ยวชาญ สายสมบัติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ร.ต.ต. ศรัณยู ดีนาค ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ด.ต. บดินทร์ ยมีะลี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ด.ต. พรรณทิพย์ เรืองสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ด.ต. ดาโอะ๊ สาและมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ด.ต. สรรติ ทองสีออ่น ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ด.ต. หรัต รอดรวยร่ืน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ด.ต. เผด็จ อนิทรสูตร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
จ.ส.ต. ยทุธกร เรืองเพง็ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
จ.ส.ต. อนาวลิ ชูวโิชติ ภ.จว.สตูล สภ.ฉลุง
จ.ส.ต. ไพศาล ทองสง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
จ.ส.ต. มณเฑียร ก าเหนิดดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
จ.ส.ต. มังกร สายค าวงษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
จ.ส.ต. เสรี หนูสังเวช ภ.จว.พทัลุง สภ.ตะโหมด
จ.ส.ต. สุวทิย์ คงแขง็ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ส.ต.อ. กจิติศักด์ิ ไตรวงค์ยอ้ย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.อ. ภริูนทร์ บ้านสระ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ส.ต.อ. ฤทธชิัย เรืองศักด์ิ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.
ส.ต.อ. สุชาติ สุดถอื ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ ฤทธิ์มนตรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.อ. สุรพงศ์ กลับแกว้ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.
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ส.ต.อ. อภนิันท์ จนัทร์หนู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.อ. ปิยะณัฐ ศิริจนัโท ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.อ. ขจรศักด์ิ โนสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.อ. วรวฒิุ เหมาะเจาะ บก.ปอท กก.3
ส.ต.อ. เอกชัย รวมศิลป์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.อ. สราวธุ เม่าเล็ง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.
ส.ต.อ. พรชัย สีหนัต์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.อ. เอกชัย บุญทุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.อ. อภนิันธ์ พมิพส์มาน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.อ. อรุณ อสุมา ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ท. อภชิาติ ไชยานุวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. วชิระ มูสิกะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. สมชาย อาสากลู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. วรีพงษ์ ลาค า ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. วรีพฒัน์ สุทธปิระภา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. ชุติพงค์ เหลือมชาติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ แกว้รากมุก ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. วษิณุพนัธุ์ เชื้ออนิทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. อธพิงศ์ เจด็วรรณะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. จริาวฒัน์ ปานด้วง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. เฉลิมศักด์ิ ศรีภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. ทรงพล บัวเรียง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. นันทพงศ์ ศรีฟา้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. ธงชัย เชื้อช่วยชู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. สกลุวงค์ ขวญัสกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. ประกติ ชาตะวทิยากลู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. ธรีศักด์ิ พรภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. วทิวสั เถาพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. มูฮัมหมัดคอซาพี ติยา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. รูไซดี รอนิง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. ธรีะยทุธ ล่องเซ่ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. สุริยนั จนัทมาลี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. ศักรินทร์ จนัทวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. สุชาติ จนัทศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. นรินทร์ นวลพล ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. สืบศักด์ิ สบายใจ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. สุริยา กองศิริ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. โอภาส สุวรรณภมูิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. เอกพนั ราชฐาน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. เรืองเดช เป็งกนัทา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
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ส.ต.ต. ศุภฤกษ์ มณีน้อย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. สดายุ กาญจนดุลย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. สมชาย ปานแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
พ.ต.อ. สุวโรจน์ ลุนหวทิยานนท์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
พ.ต.ท. มนตรี เอี่ยมระหงษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
พ.ต.ท. ปัญญา ด าเล็ก ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
พ.ต.ท. ชิษณุภณห์ หาญวลินโรจน์ ภ.จว.นราธวิาส รรท.พงส.ผนพ.สภ.สุไหงปาดี
พ.ต.ท. ศรัญพงศ์ จกัษุกรรฐ์ ภ.จว.นราธวิาส รรท.พงส.ผนพ.สภ.สุไหงปาดี
พ.ต.ท. อษัฎาวธุ นาใจดี ภ.จว.นราธวิาส รรท.พงส.ผนพ.สภ.สุไหงปาดี
พ.ต.ต. พรุิณ ถวลัยธ์ญัญา ภ.จว.นราธวิาส รรท.พงส.ผนก.สภ.สุไหงปาดี
พ.ต.ต. ศิริชัย โสมอนิทร์ ภ.จว.นราธวิาส รรท.พงส.ผนก.สภ.สุไหงปาดี
ร.ต.อ. อารีย์ เรืองยงัมี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ร.ต.ท. วษิณุ ไชยฮะนิจ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ร.ต.ท. วลัลภ สุภาไชยกจิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ร.ต.ท. สุรัตน์ วงัคะฮาต ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ พรมมาก ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ร.ต.ท. อนุกลู ไชยสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ร.ต.ท. ธรณ์ธนัย์ หนูสุวรรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ร.ต.ท. ศุภกจิ สังขท์อง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ร.ต.ท. สุวทิย์ อสิโร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ร.ต.ท. ยศกร สิมมา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ร.ต.ท. หญิง มูนิง แวบือซา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ร.ต.ต. อทุัย สนิทชาติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ร.ต.ต. วนัอารีย์ ถาวรสุทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ร.ต.ต. ปธาน หวงัทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ร.ต.ต. ณัฐพล สุขกาว ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ด.ต. พรียทุธ์ พชรโสภติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ด.ต. ธนิตย์ ขนุภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ด.ต. ดีม สีจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ด.ต. สมนึก จนัทร์เพญ็ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ด.ต. ธรีวฒิุ เพช็รรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ด.ต. สุทัศน์ ศิริรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ด.ต. จกัรพงษ์ ดวงแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ด.ต. บุญเลิศ วฒิุงาม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ด.ต. สมศักด์ิ พชืผล ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ด.ต. จรัญ ดีพาส ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ด.ต. สนิท พึง่ต าบล ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ด.ต. นิพน นนธิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ด.ต. อสุมาน อเูซ็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ด.ต. ประสิทธิ์ ส าราญสุก ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
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จ.ส.ต. ธนกฤต จนัทร์แสงทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
จ.ส.ต. สุรเชษฐ์ แป้นชุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
จ.ส.ต. ทวศัีกด์ิ พฒันประดิษฐ์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
จ.ส.ต. มนตรี บุญสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
จ.ส.ต. จโรจน์ บุญรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ เอยีดเหตุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
จ.ส.ต. สมพร คงขวญั ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
จ.ส.ต. เจริญ เอนไชย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
จ.ส.ต. ปริวฒัน์ คงยอดแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. อภสิิทธิ์ ค าเพชร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. กฤษฎา แกว้รักษา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. รัชธชิัย ลายหมู่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. อานนท์ เสมอสา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. ผดุงศักด์ิ ช่วยไกร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. กติติพงษ์ ลันสี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. สุภวชิญ์ กาวแีดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. พรพชิิต โคตรโย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. ยศพฒัน์ ศรีสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. เปีย่มศักด์ิ อยู่สุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. นุกลูย์ อนิทยอด ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. ประสิทธิ์ กรินชัย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. ศักดิยกุต์ หะนุรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. สมบัติ ม่วงศรีเมืองดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. พสิิฐ เภอเกล้ียง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. รัตนพงค์ ซุ่นเซ่ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. สมโภช เพช็รมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. สมศักด์ิ เชาวท์อง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. สุทธพิงศ์ อนิดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. กมัปนาท บูราน ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. มนูญ ลายหมู่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. ศักด์ิมนูญ มูลเทียนทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. วเิชษฐ์ นวลละออง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. สุธรีพงค์ เทพคุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.อ. สุภาค ทองดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. กรกจิ วไิลวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. ทรงพล บุญรอด ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. บุรินทร์ ศิริรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. เอกรินทร์ สุวรรณนิมิตร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. ภานุกร ออ่นขวญั ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. ภาณุมาศ ไชยโย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
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ส.ต.ต. สุรเชษฐ์ ชฎารัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. วสุิทธิ์ นันทกาญจน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. มะนารี กอแด ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. ซูไฮดี ยะโกะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. สันติ อาแว ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. เทพรัตน์ พนูเทพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. รุสดี เจะ๊ดอเลาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. กฤติน สังฆรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. ขจรศักด์ิ อนิทสระ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. จริายทุธ แสงแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. จรีาศักด์ิ รัตนพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. มานพ มะโนภกัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. วนิูญ คงเกล้ียง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. อมิรอน หะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. ฮีสาน โต๊ะแวะ๊ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. ชัยยทุธ์ จนัทร์ทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. วสันต์ จลุหริก ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. ปิยะ ไทรงาม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. นิวฒันา โสดเกดิ ภ.จว.นราธวิาส ผบ.หมู ่กก.สส.ภ.จว.นธ.
ส.ต.ต. สิงหา ไกรวลิาศ ภ.จว.นราธวิาส ผบ.หมู ่กก.สส.ภ.จว.นธ.
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ มณีศรี ภ.จว.นราธวิาส ผบ.หมู ่กก.สส.ภ.จว.นธ.
ส.ต.ต. ทวกีรณ์ ทองพรม ภ.จว.นราธวิาส ผบ.หมู ่กก.สส.ภ.จว.นธ.
ส.ต.ต. สันติชัย หนูยศ ภ.จว.นราธวิาส ผบ.หมู ่กก.สส.ภ.จว.นธ.
ส.ต.ต. แฟง แฟมไธสง ภ.จว.นราธวิาส ผบ.หมู ่กก.สส.ภ.จว.นธ.
พ.ต.อ. มานิตย์ ยิ้มซ้าย ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
พ.ต.อ. คมสัน จรัสศรี ภ.จว.นครสวรรค์ กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ นีระพจน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
พ.ต.ท. ไชยววิฒัน์ จนัทร ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
พ.ต.ท. เทียน สายฟา้แลบ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
พ.ต.ท. มะตาฮา มูหนะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
พ.ต.ท. อดิศวร หสัรังษี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
พ.ต.ท. สมภาร ชะพนิใจ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
พ.ต.ต. ทวศัีกด์ิ สวสัด์ิรักษา ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.อ. สมพล ไกรน้อย ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.อ. อดุลย์ โตะสะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.อ. ไพโรจน์ ชาลี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.อ. เดชา วลิาจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ยอดเพชร ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. มนัส จนัทร์หอม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. รชต นวลหอม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
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ร.ต.ท. ผดุงเกยีรติ สายค าภา ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. ธรีะยทุธ สุดฉมิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. เจะ๊อาซิ อาแซ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. สุกฤตา ใจหา้ว ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. ศักด์ิดา ทองนุน่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. บุญชู พรหมชาติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ บุญทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. นิรัตน์ ชูสุก ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. นิรวทิย์ แกว้มณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. สานิต ขวญัสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. ทนิ รอดชุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. อบัดุลหร่อหมาน เบ็ญโกบ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ เกสโร ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. ส ารวย ศรีษะสังข์ ภ.จว.นราธวิาส ส.ภ.ระแงะ
ร.ต.ท. ววิรรธน์ ภกัดีรุจรัีตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. ศักด์ิดา ทองนุม่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. เชาวรัตน์ โดมูซอ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. พทุธมาศ รองเดช ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. สมญา ชูสุขพลเยี่ยม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. สัณฐิติ ทองจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. หวนิ เทพก าเนิด ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. ธวชัชัย แกน่แกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ กาลรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. ปราโมทย์ รักชาติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. วสิิทธิ์ เพชรศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. เกษม ใจซ่ือดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. อดุลย์ จนัทรวงศ์กลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ต. บุญส่ง เสวตโสธร ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ต. สุภคั สุวรรณโณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ต. ประวทิย์ จนัทร์ค า ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ต. อรุณ รัตนบุญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ต. แวมะลีเพง็ อสิาเฮาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ต. อภชิาต พลูสวสัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ต. สมพงษ์ สุขแดงพรหม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ต. สมาแอล ระยบีิลัง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ต. รอฮิง คะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ต. วรสิทธิ์ ยอดจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ต. อบัดุลรอแม สารีมะแซ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ต. จริภทัร จา่ยออ๋ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ต. เล็ก หะยเีจะ๊และ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
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ร.ต.ต. จอมยทุธ แจม่จนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ต. กนุ สงทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. โกมล พรหมจลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. อดุลย์ ดอแว ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. สะมะแอ อาแซ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. อนุกลู เจะ๊อาลี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. พนัเลิศ ก าแพงจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. เจษฎา อบุลสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. วสุิทธิ์ จลุเทพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. อภชิาต จนัทร์ทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. ธนสิทธ์ แกว้สุชใส ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. กล เอยีดเล็ก ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. นิกร แกว้สุขใส ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. สุพทั พลูภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. ชัชพฤฒ ทองขนุด า ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. เฉลิมลาภ สาระอาภรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. โกญจนาท สีแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. นอบ พรหมพลู ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. มานพ พรหมพลู ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. เดชา วชิัยยทุธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. ราชาณัฐ รัตนฐากร ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. ปฤษทัศน์ ดาราฮิม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. วเิชียร เส็งสีแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. วชิิต จนัทรวบิูลย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. สมชาย สายวะเดช ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. พานิช รักเชื้อ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. บุญเรือง ป้องยะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. ชุมพล คธาจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. อลัอามีน ดาเด๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. พรีะชัย โยธาทิพย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. เชิด จนัทวาส ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. อดุม บุญชัยยะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. พรศักด์ิ สังขศิ์ริ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ด.ต. โกวทิ โบพรหม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. จกัราช สมเหมือน ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. ราเชนค์ สีทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. อศิรวี ขาวเรือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ โพธิ์พรหม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. อิ้นยดั ศรียาน ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. สมรักษ์ นิลพฒัน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
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จ.ส.ต. รัตชัย สุขะนันท์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. ทรงยทุธ กาแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. เชาวลิต ชูเผือก ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. พงศกร ไชยเดช ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. สมทวี เครือเตียว ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. วรีะศักด์ิ สาระพทิยาธร ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. พฤกษณะ ยกรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. สวา่ง รัตนสมบูรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. พทิยา นิลแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. นิวฒัน์ แกว้มาก ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. จรูญ หมีหมัน ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
จ.ส.ต. สนัน่ โคตุฑา ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.อ. ไอศูรย์ กลูประสิทธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ
ส.ต.อ. ประเศียร แกว้พทิักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.อ. คเชนทร์ เอนกรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.อ. อนุชา พนัธเ์ขยีน ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.อ. สุวฒัน์ คชริน ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.อ. ทศพล สมสมัย ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.อ. นิติภมูิ โมะศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.อ. ธนวชิญ์ เกตุทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.อ. อลงกรณ์ สังขส์ม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.อ. นครินทร์ บุญคง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.อ. ทศพล สมสมัย ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.อ. กฤษฎา ประกอบกจิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.อ. ฐปนพงศ์ อนุราช ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.อ. สวพงศ์ เทพไพฑูรย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.อ. ศุภชัย มูลทรายค า ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.อ. อารีส อภชิาต ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ท. กติิศักด์ิ รัชตสุนทราภรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ท. อคัครินทร์ ชูศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโน๊ะ
ส.ต.ท. มูสรีฮัน วาเต๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อาทิตย์ จนัทร์แกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อสิมาแอ แมเร๊าะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อาซาน ต้ิงไหลเสม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. มูหะหมัดซอฟอีี สะอิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. นิธกิร นวลรอด ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. เพยีวพนัธุ์ ยงสืบชาติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. มุสตาฟาห์ บือราเฮง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ เพชรขวญั ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. วศิน ชุติพมิล ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
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ส.ต.ต. มนตรี เตชะทิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. วนัคอลิต อาแวสนิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อานนท์ แกว้สุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. วรวฒิุ ด ารัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. โซเฟยีน อาคุณซาดา ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อสัรี อ าเซาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สถาพร บุญฤทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ก าพล อกัษรพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ธนพล เจริญสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. พงศธร ทองรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ประยรู อนิต๊ะปัญญา ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. เอกวทิย์ นนทฤทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สันติสุข เพญ็นิม่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ศิวชั ชุมศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อลงกรณ์ สมจริง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ฐิติพงศ์ จนัทนา ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ปฐวี ปิน่แกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. เจษฎา วงษ์ยั่งยนืกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ใจวฒัน์ ชูตรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อภชิาต จนัทร์เพช็ร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สมศักด์ิ โมรา ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ศิโรจน์ พฒุแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. จกัรพงษ์ อนิทร์ยอด ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ซอบรี เกล้ียงกล่อม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สุเมธ นิลวลั ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สุทธพิงศ์ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สุรเชฐ เหล็มนุย้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. วณัฐฐา คงจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สุริยนั รักภู่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. เจษฎา ทองดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ณัฐชี ชูยิ้ม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อ านาจ สุคนธร ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สดายุ ดิษโร ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สมศักด์ิ คันธศรีโรจน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สราวธุ แซ่ตัน ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สูไฮมิง ดือราแม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. กปัตัน กล้าหาญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. วรวฒิุ ยาโสภา ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. บัณทิต พรหมเจยีม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ท าทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
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ส.ต.ต. ปัญญา ประพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สุพรรณศักด์ิ เต็มดวง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ศักดา ศรีอุ่น ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ เกื้อเพชร ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อานนท์ ด าแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. กฤษณะ หวานสนิท ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ธรีพล ชลขนาน ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อภชิัย เกื้อชู ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ศรีสุริยา จุ้ยดิษฐ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. วทิูร สุวรรณคง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สุรเชษฐ์ มีศักด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. วรพนัธ์ เพชรศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ล่วนทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ยทุธนา จทัร์ส่งแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อนุพนัธ์ รอดด้วง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อนิรุต ผาติเสนะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ศราวนิ เงินมีศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ เปาะทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อนุวตั แสงประสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สายณัพ์ แกว้เจริญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อภชิาต จนัทร์ดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ณรงค์เดช รอดมาก ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อวรุิธ ศรีสมโภชน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ธรรมจกัร ไฝคุงเงิน ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อนุพงศ์ เวยีดเฉลิม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. โยธนิ โบ๊ะหมัน ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อาหะมะสุกรี เจะ๊แว ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ เกดิศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. วฒิุชัย สิงหอ์นิทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ชัยยณัต์ รองเดช ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ฮารน มะสาและ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. นัสเซอร์ สระโพธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ณัชพล ขวญันุย้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. พลรบ สุวรรณมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. วชัระ แกว้ขอมดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ รักชู ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. เนตรสวา่ง มุสิกพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ยทุธพล โต๊ะไหน ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. วรีะชัย พลอนิทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อสินัย อเูซ็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
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ส.ต.ต. ภนิันนาถ ดินแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. มงคล สิงหส์วสัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ สุวรรณพงษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. วทิยา รักขนัโท ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ชาคริต ทองดียิ่ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ธนัฐ ด าริหใ์จจริง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ศุกลวฏัส์ จนินะวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ปฐมพงศ์ เขมังคโล ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. กฤชสร สังขรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สิทธพิงศ์ เม่งช่วย ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. สุทธพงศ์ นิลพงษ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ภเูมศว์ นกรอด ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. วนัชัย คงทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. ณัฐเชษฐ คงจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อบัดุลรอหมาน อบัซี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
พ.ต.ท. ประลอง นนท์ณรงค์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
พ.ต.ท. สุวทิ แกว้ประดับ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
พ.ต.ท. นิคม ผิวโพนม่วง ภ.จว.นราธวิาส รรท.สภ.แวง้
พ.ต.ท. ชาญพล ไชยเดช ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.อ. จติร อนุภทัร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.อ. อสุมาน หะยหีมัด ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.อ. สุรเดช มะรีเป็น ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. อดุมศักด์ิ คงจนี ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. สาคร จนัทรมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. ไกรวชิญ์ สมบูรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. วชัรินทร์ เพชรทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. สุไลมัน นราสกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. มาซลัน ฮามิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. ไกรสร เหลือนุน่ขาบ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. ฉลองรัฐ มาสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. บุรินทร์ อนันทเสนา ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ เมฆสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. รอฮีหม่าน กางา ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. เรวตัร มุขสง ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ ทองสม ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. สุชาติ ตราโชว์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ท. ยงยธุ บุญให้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ต. วชิัย บุตรพรม ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ต. ศราวฒิุ เต็มราม ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ร.ต.ต. พงศ์ธร โกกะพนัธุ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
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ด.ต. สามารถ นิลบรรพต ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ด.ต. สมโภช ศิริไพรวนั ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ด.ต. ธรีะพล ศรีรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ด.ต. ศิลา บุญปถมัภ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ด.ต. สาโรจน์ รัตนมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ด.ต. สุกรี มาบู ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ด.ต. วโิรจน์ ทองนพคุณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ด.ต. สวงค์ เสาร์เพชร ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ด.ต. นิคม จนีช่วย ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ด.ต. ประจวบ ศรีจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ด.ต. สุมินทร์ บ ารุงศักด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ด.ต. นิกร อนิน้อย ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ด.ต. วนิัย พนิโท ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. พงศกร ศรีวพจน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. แวมิง แวและ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. มนตรี บุญราศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. ค าปัน จนัดิษ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. ประเสริฐ ลายหมู่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. นิคม แกว้เทพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. สุรัตน์ บุตรมาตา ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต.หญิง รัติกาล จติชน ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. กฤษฎา ใจดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. เทอดศักด์ิ แกว้กาหลง ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. สถาพร ธนาภรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. วรกร วรพพิฒัน์สกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. สมพร หนูหมาด ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. วรีะศักด์ิ จนัทร์ชู ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต.หญิง จนัจริา จนัดิษ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. เฉลิม ขติยะสุนทร ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. ปรีชา ศรีนวลขาว ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. ชัยรัตน์ มังคลาทัศน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
จ.ส.ต. ณคร ขวญัช่วย ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.อ. ดุลนามี ปูเตะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.อ. อดินันท์ อาแด ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.อ. เพรียวพนัธ์ บุญด า ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.อ. จารึก แกว้ขวญั ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.อ. โกมล มาลีแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.อ. ณรงค์กร ทองธรรมชาติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.อ. จริพงษ์ พรมมี ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.อ. อดุมพร รัตนะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
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ส.ต.อ. สุริยา โมราสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.อ. อนุรักษ์ บุญญาพทิักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.อ. โชติชัย นาค า ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ ไพยจติร ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.อ. เกรียงไกร สุวรรณศิลป์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. วนัชนะ นาคสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. รอฮิม ยะโกะ๊ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. อฟัดัล นุห์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. ฟลิมัณฑ์ เจะ๊แว ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. มะหะดี จใิจ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. เกรียงศักด์ิ อนันตะกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. อ าพล พนัโภชน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. อรูีวนั อเูซ็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ สุขน้อย ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. สายสัมพนัธ์ ศรีภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. นัฐวธุ พธุสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. แวโรสลี แวและ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. มียี ตาเอ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. มะสุกรี อเูซ็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. ไพศาล ฮามิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. ศุภชัย ชาญพล ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. มาหะมะ เจะ๊มูดอ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. สุชิน พรมมูล ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. อบัอลุเลาะห์ แวหะมุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. นที นวลเนือ้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. อ าพล สันหมุด ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. นราศักด์ิ ทัพประสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. จริวฒัน์ ลิมมิตร ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. ยทุธพงษ์ บุญถงึจติร ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. จรัญ หมานแพทย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. มูฮ ามัดพยัซูล หะยมีาหะหมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. เกรียงศักด์ิ จรลี ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. สุเมธ ขวญัเกดิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. จริภทัร เทพคุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ พรหมบริรักษ์ษา ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. สายชล ขวญัคุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. วณัีฐ ประดิษฐ์ธรรม ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. อศันัย เทพชุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. ศักรินทร์ ขนุเชื้อ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. ธนากร ขนุเชื้อ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
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ส.ต.ต. ภมูิภทัร อะโรคา ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. อสิระ กสิวฒิุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. ชูชัย อธกิานนท์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. กฤษฏ์ สระศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
พ.ต.ท. ปราโมทย์ แกว้ขาว ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
พ.ต.ท. เฉลิมชัย เพชรกาศ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
พ.ต.ท. วนิิต แกว้มณี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
พ.ต.ต. อนุรักษ์ สุริวงค์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
พ.ต.ต. กติติธร นาคเกล้ียง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
พ.ต.ต. สมพงษ์ แกว้จรัุตน์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
พ.ต.ต. ประจวบ นิม่เรือง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.อ. อลัมต์ เมฆารัฐ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.อ. สมคิด เทพเพชร ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.อ. สามารถ หมิวงค์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ท. ดือราแม อแีต ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ท. วรธรรม ร าสูงเนิน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ท. โรมรันต์ สาระสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ร.ต.ท. จริะศักด์ิ ศรประสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. พ.พล พราหมณ์คณาจารย์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ท. วนิัย ถาวรสุข ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ท. บัญชา สงคง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. พลวฒัน์ เทพษร ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. สุธพีร  บุญรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. อภนิันท์  จนัทร์เกตุ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. ธนากร คุณาค า ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. นรงฤทธิ์  ทองทวี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. ไตรรงค์ หน่วยตุ้ย ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ท. เจษฎา ปัญญโชติกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ร.ต.ท. อรุณ ปิยะญาติ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ท. มาหะหมัด สยามมุกดา ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ท. อนุชา เบญญาศุภเจริญ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ท. ฤทธชิัย น้อยสุข ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ท. อาแว มหามะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ท. ยนืชนม์  มีชู ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ท. ไกรธวฒัน์   จนัทรโชติ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ต. สมเจตน์ บุญญานุพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ต. สถติร อนัคทัศน์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ต. ณรงค์  นพสุวรรณ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ต. อานุภาพ เจะมิง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ต. อรุณ แสงทอง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
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ร.ต.ต. สมหมาย มณีโชติ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ต. ณัฐพล  มะโนภกัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ร.ต.ต. สารีมิง สามะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ด.ต. อาเปงดี ตอฮา ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ด.ต. ชัยวฒัน์ ปิงเมือง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ด.ต. สิน แกว้ส าอาง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ด.ต. รวย ทองออ่น ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ด.ต. ธรีะศักด์ิ แกว้สังขไ์ชย ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ด.ต. ปรีชา ทองศรีใหม ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ด.ต. ยทุธศักด์ิ ตันศิริ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ด.ต. สมพร เรืองน้อย ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ด.ต. สมพงศ์ บกชู ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ด.ต. นิทัศน์ นวลปาน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ด.ต. กระจา่ง ไชยมงคล ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ด.ต. ศุภกจิ ไชยลาภ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ด.ต. สมปอง ไชยศรี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ด.ต. สไกร เหล่าที ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ศรชัย อภยัรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. มนตรี ณะไชย ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ศราวฒิุ คงเกล้ียง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. วเิชียร ชัยวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. สุรรัตน์ คงดี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ธวชัชัย สุวรรณรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. สมชาย ทองรมย์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. อภสิิทธิ์ ขานโบ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ปัญญา เพชรน้อย ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. อดิเทพ กล่ินแกว้ณรงค์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. พรีพฒัน์ เงินเรือง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. วรีะเชษฐ์ เดชนัครินทร์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. พฒันา มัตตา ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. สมปอง ดวงแกว้ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. พฤทธิ์ปกรณ์ อฏัฐ์วริิยะกลุ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. เจษฎา ช่วยพกิลุ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. เจษฎา ลู่พทิักษ์สกลุ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. สุธี ชัยรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. พรีวฒัน์ เจนการ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. เสริมศักด์ิ นิม่ด า ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. เอกชัย พลูเพิม่ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. นิพนัธ์ รักชน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. สนธยา แสงจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
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จ.ส.ต. อภนิันท์ สายแสงเหม ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ทรงวฒิุ เส็นติหยะ๊ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ภาคภมูิ นราอวรุิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. รัตนชัย ชูศรี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. อณุ จนัทร์พนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. พฒัน์ยชญ์ จติรอรัญ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. สุบิล บิลร่าหมาน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. วฒิุชัย ชาตรี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. พฒัพงศ์ บุญรอดรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. จริะวฒัน์ บัวจดุ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. เสน่ห์ คงจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ยงยทุธ ขาวมาก ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ธรีวทิย์ พรายหนู ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. รัชตกร เมฆรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ไพฑูรย์ บุญยอด ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. รักชาติ คังคะมะโน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. วสันต์ สุดชาค า ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ชาตรี ชุมเชื้อ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. วรีะพงศ์ เมืองราม ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. คฑาวธุ ศิริมุสิกะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. มูห าหมัด นุกลู ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ธงชัย จนัทร์แกว้ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ศุภโชค ศรีละม้าย ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. วทิยา สุวรรณมณี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ แกว้ชูทอง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. วรีะยทุธ เทศทองมี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. สมนึก เพชรรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. สุทธพิงศ์ แกว้ขาว ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. สุรชัย วงัคะฮาต ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ภาณุวฒัน์ วปิุลากร ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. อภชิาต หอยมณี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ณภสักรณ์ แกว้ขาว ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ไพศาล เอี่ยมระยบั ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. สิทธพิงษ์ ศรีสังข์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. จรัญ จนัทะมุณี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. เรวตั บุญใส ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. สมพร สุขจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. คมสันต์ รากเงิน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ธรีะวฒัน์ จอดนอก ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
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จ.ส.ต. ชวลิต รามัญ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ราชศักด์ิ มาหนูพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. ธรีะวฒัน ตะหริ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. นพรัตน เตะหนอน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. มนัสพงศ์ ใจตรง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. โชคชัย ไถนาเพรียว ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. ธนันชัย กองษร ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. เอกชัย คงทอง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. ไกรสร ชัยวเิศษ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. ธนวฒิั ชมเชย ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. ราชิศวร์ บัวชุม ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. พงศ์ศักด์ิ รักขาว ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. อภรัิกษ์ ฤทธิ์หมุน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. ธรีะชัย ไชยมงคล ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. จรีศักด์ิ แกว้สุกใส ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. ธรีพงศ์ แกว้มัง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. นภดล ไชยหมาน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. ปริณทร์ภสัูนฑ์ จนัทร์แกว้ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. ทรงพล ดีพาส ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. เมธี ดีพาส ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. ศุภชัย คงจริง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. สมชาย ศรีขวญั ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. นิพล อนิทยอด ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. ชัยระวี เปาะเลาะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. มนตรี แกว้ประสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ ราชสมบัติ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. อาสือมิง สือนิกลิง ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.อ. สิปปกร อเุจริญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ สุพรรณชนะบุรี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ แกว้จรัส ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. มงคล ปิยะญาติ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ทวเีดช สีแกว้ออ่น ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ออ่นช่วย ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. เทวญั เอยีดจุ้ย ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. พรีศักด์ิ อบุลวรรณ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ศุภดา สมสุข ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. จาระวฒิุ เหน็งาม ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. นัฐพล ชุมเสน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. เอกชัย นามบุตร ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. สมศักด์ิ ลูกอนิทร์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
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ส.ต.ต. วรวทิย์ ณะรัตตะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. นิอสัมัน นิยอ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ขจรศักด์ิ ยอดละเอยีด ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. อาติศักด์ิ จติรตุราช ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ประชา แกว้เกดิ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. จกัรกฤษ วรรณเวช ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. วชิาญยทุธ สาดล ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ติรกติต์ หนูคล้ิง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ศรชัย ผ่อน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ปรีชา ชูเพชร ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ภาคภมูิ เจริญสุข ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. อภชิาติ พลอยพล ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. เจษฏา สังดุก ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ธเนศ สีของทอง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ศิวพนัธ์ สรรเสริญ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ประยรู โอบุญสดี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. เกรียงไกร นวลปาน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ธรียทุธ แกว้ศรี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. อดินันท์ หมีนพราน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ฮานิฟ องสารา ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. อบัดุลมานาบ มรรคาเขต ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ภานุพนัธ์ หวนัสมัน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ฐิติพนัธ์ ก าแพงแกว้ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. นเรศว์ เอยีดทอง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ชนะพล ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ณัฐกร รักเชื้อ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. สุวชิาญ อตุสาหะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. วรุิต มีชัย ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ปฏวิติั แยม้สัย ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. เกง่พงศ์ ทองศรี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เกตุมาก ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. วชัระ อุ่นทะศรี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. วสุิทธิ์ สุขเป็ง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. อรรถกร เถาถวลิ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. พศิาล แกว้ดี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ฐาปนดุลย์ เกตุผิน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ สุขเกษม ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ธนชาติ อนิสวา่งภพ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. นเรศ จริตงาม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. อธคุิณ เกบ็มาเม็น ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
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ส.ต.ต. อดืีอเร๊ะ บาซา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ณรงฤทธิ์ มากแกว้ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ศราวฒิุ ไชยโคตร ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ชยดิลก แกว้ทอง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ศิรินนท์ หลีเจริญ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. อรรถชัย วงศ์สวา่ง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. วฒิุนันทย์ กลุธรรม ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ฉกาจ วงัคะฮาต ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. เจษฎา เมีย้งยา ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. พเิชษฐ ชัยยะปัญหา ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. สิทธสิรณ์ สมเดช ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. สาธติ ค าแหง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. วชัระ เปาปวง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ศิริชัย ศรีบุรี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ชัยรัตน์ ทองโปร่ง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ต้ังใจ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ธรีะวฒิุ ระถี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. อนุสรณ์ พมิทอง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ จ าเนียรสุข ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. วจิติร กอนโพด ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. เชษฐพงศ์ สุวรรณวฒัน์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ณฤทธิ์ รังษีสวา่ง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ปฏบิัติ เรืองศรี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ ทองฉ่ า ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ออ่นช่วย ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. นิติรัฐ แขกเพง็ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. สุทธนินท์ โสะหาบ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ภาณุ เภาวเิศษ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. อนุพนัธ์ สุธนัยรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. เกรียงไกร วงษ์พนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ประจกัษ์ ฝ้ันเบ้า ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. เสกสรร จนิดารัตน์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. วรวฒิุ บุญธรรม ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. รุสดี ทองหมัน ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ไพฑูรย์ เหตุทอง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ชารีฟ หะยเีตะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ศุภวฒัน์ บูสู ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. จริะพงษ์ ช่วยแท่น ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ศิวะ หมาดเต๊ะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. อาณัติ ต้ิงหวงั ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
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ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ปวนธิ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. เศรษฐวฒิุ หนูจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. เอกสิทธิ์ บุญซัง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. อนันตสิทธิ์ เกื้อนุน่ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. พงศ์พสุิทธิ์ ขวญัเชื้อ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ธวชัชัย เทศทองมี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ด.ต. ภาณุพงศ์ สงวารี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. ศักด์ิดา หนูขาว ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. เอกพนัธ์ ขวญันิมิตร ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. หาญณรงค์ เพง็จ ารัส ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ปณตพร สุขจติร์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. สันติชัย บุญวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. เชาวลิต เพง็เทพ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ณัฐดนัย เสรีวาส ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. สุชาติ ฉิ้มช่วย ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. อรรถพร กาญจนพยคัฆ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ระชะนนท์ ศรีรักษา ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. วรกจิ ทองสุข ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ศักด์ิพนิิจ พทุธชาติ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ทศพล ช่วยบุญชู ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. สิทธชิัย กล่อมหาดยาย ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. สุริยา อาแวอาโละ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. คมสันต์ ตาดทอง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. รุจจโิรจน์ รัตนบุรี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. พงษ์เดช เดชะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. วทิยา ชายพรมแกว้ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. วชัรา โต๊ะหวงั ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. เจษฎา แกล้วทนงค์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. พอใจ บุญเกลียง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. ปิยะ ณ รังศรี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. สาธติ จอกน้อย ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.ต. วลัลภ ร่ืนเริง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. พรีะพล จนัทร์เอยีด ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
ส.ต.อ. ศักด์ิดา หนูขาว ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ ศรีสุข ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 
พ.ต.อ. กฤษดา ประสมพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
พ.ต.อ. นพศูล ยงยอด ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
พ.ต.ท. ธชัพล ผ่องพฒิุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
พ.ต.ท. กติิพนัธ์ กนัทะลือ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
พ.ต.ต. ณรงค์ชัย บือซา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
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พ.ต.ต.หญิง อาวธุ หอมระหดั ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
พ.ต.ท. โสรจ ชนะพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.อ. นิพฒัพงศ์ ค าวนั ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.อ. เฉลิม วชิัยวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ต. ธญัธราธร โฉมอภุยั ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ต. วชัรินทร์ ฤทธิ์ชู ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ต. มะลีเพง็ วชิา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ต. ซานุซี อนุศาสนบุตร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ต. ปกรณ์ เจนพาณิชพงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ต. สมพงศ์ ทองขาว ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ต. ชยพล อนิทรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ต. กนก เกนิกลาง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. วชิระ ฉั่วประเสริฐ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. ปรัชญา นรสิงห์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. อรุณ อน้ด า ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. ประภาส แดงสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. นิคม บุญมาด า ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ เสมามิง่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ แกว้พทิักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. มานัด มีช้อย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. สุรชัย เขยีวเสน ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. สุวทิย์ รักษ์เดชา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. สุทัศน์ จนัทร์พลู ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. อวรุิทธ์ ศิริพงษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. ชาย ไพโรจน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ ภทัรพงศ์พนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. เฉลิม กนัพา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. ก าพล ศรีชาทุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. ธเนตร แกว้หาญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. สมพงศ์ ปานรอด ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. นรินทร์ โทนธรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. นฤนาท มากเพชรศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. โกเมศ ชอบแต่ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. พงศกร ท่านทรัพย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. ณัฐนนท์ นกนะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. ภาณุวฒัน์ คงวุ่น ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. ลักษณ์ จนัทชารี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. ทวชีัย พนัธส์ามารถ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. รัชตะ บูรพาพฒันกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. นพดล ทองศิลป์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
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ด.ต. ทศพล ทองดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. ประภาส สกลุน้อย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. ภทัธกรณ์ สมปอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. ศิริพงศ์  ไชยสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. อสิรพงศ์ น้อยตรีมูล ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. ยทุธศักด์ิ ฉตัรเงิน ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. ส าราญศักด์ิ พรหมหอ้ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. เสริมพงษ์ โรจนวภิาค ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. นิรุต  นาทาม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. ณัฐวฒิุ นิอสิมัย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. อดิศร สุขนวล ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. เรืองกลู สุขสวสัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. พภิพ ต้ันซ้าย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. สามารถ บูหมิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. มาโนชญ์ รอดบน ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. เกรียงไกร เกรียวกราว ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. วรัิช พลเพช็ร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. ชิษณุชา หยกเจริญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ด.ต. ชัทวช์าย นุราภกัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
จ.ส.ต. ประทีป โพธทิัพพะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
จ.ส.ต. เทพนิยม รักษ์เทพา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
จ.ส.ต. เอก  องัเรขพาณิชย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
จ.ส.ต. อานูวา เจะตาเหร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
จ.ส.ต. อานนท์ รักพรหม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
จ.ส.ต. กานต์ เชาวท์อง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
จ.ส.ต. มนัส หวานเพชร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.อ. ประพฒัน์ หวั่นเซ่ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.อ. สิทธชิัย พทิักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.อ. สมใจ จ าปาทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.อ. ณเชษ มณีโรจน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.อ. สมพร เรืองแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.อ. เอกพจน์ นิลกรรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.อ. จริาภรณ์ อ าภยัฤทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.อ. วรุ้ิง แวสะแลแม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.อ. ดนุพล ไพบูลย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.อ. สุภทัรชัย จนัทร์กล่ า ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.อ. ทศพล มักขนุทด ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.อ.หญิง กนกพล ยศสงคราม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ท. อดิศักด์ิ หลงละเลิง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ท. ประสาน เวชกะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ท. สมพร ใจเด็ด ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ท. อภเิดช แกว้ประดิษฐ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ท.หญิง อาคม โพธาคณาพงศ์ ภ.จว.นราธวิาส ผบ.มว.ฉก.นปพ.๓๓
ส.ต.ต. กฤษวศิญ์ ขาวเกา้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. รอพา ดาหามะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ปรีดี เจะ๊มะยโูซ๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ศุภชัย ปุนทะมุณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. บุญญฤทธิ์ จนัแกมแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. สุเทพ ภูพ่รหมินทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. สุริยะ น้อยป้อม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. เชาวลิต เอี้ยวตระกลู ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ชุบ จนัทร์ศรีแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. พงศกร แสนปาน ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. บุญเสริม วฒันไทย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ฮัสลัน อเุซ็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ ชมเชย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. มะอาแซ เจะ๊ดอเลาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. อสัซูวรรณ มะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. พรชัย จั่นเอี่ยม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. เฉลิมพล เหล็กกล้า ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ศักรินทร์ อนุสามัญสกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. กฤษดา ศรีเกษม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. อนุชา ขนุทองเพชร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. สุพจน์ เรืองรุ่งโรจน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. จติรลตา สุขอดุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. กฤตณ์พทัธ์ ชาปาน ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. อสิมาแอล บินหมัด ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ศรัณยพ์งศ์ โกมารกลุ  ณ นคร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. สุรพงษ์ ศิริไพรวนั ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ชัชรินทร์ แกว้ทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ประชารัตน์ บัวแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. สัลมาน อาแซ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. อารีเพญ็ มุวรรณสินธุ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ประณัติ มัน่ชาวนา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. นิรพนัธ์ สุวรรณโณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. วฒิุชัย คงคีรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ชัยชนะ บุญออ่น ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ ชมเชย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. วรายทุธ พรหมศร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. สุริยา แดงแกมเพชร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
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ส.ต.ต. ชัยณรงค์ สายชนะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. อมิรอน เสะบิง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ศราวฒิุ นุสคง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ศุทธวร์ี บุเงิน ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ประวงิ ฟองงาม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ฉตัรชัย มีสัจจานนท์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. สุรวฒิุ อกัษรนิตย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. คณิติน เอี่ยมทีพ่ึง่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. วชัรพงษ์ ศรีทองแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. จริวฒัน์ เอง้ฉว้น ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. มะอาซิ มะมิงสตาปอเยาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ประเสริฐ ละวา้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ฉตัรชัย ช านาญเท ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. เอกพนัธ์ บินรัตแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. มรกต แดงน้อย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. อฐัพล ศรีละม้าย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ หลงเกดิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. สนัน่ ทองนพคุณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. นฤพล พจนตันติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. นิติ  สุขสันต์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. อทุัย ศรีค าขวญั ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. จตัรตรายทุธ พนัค า ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. สมภมูิ นิม่ค า ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ยามาลูดิง สุหลง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. สุชล การุณกจิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. เสรี เผ่าชู ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. เชษฐา แซ่ล่ิม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. มลชาย เผือกพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ประวทิย์ แกว้กลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ฮัมดัน แซลีมา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. กฤษดา ดีลีพจนานันทน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. พงศ์เทพ พงศ์นุรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. นพรัตน์ ชูกระจา่งผล ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ปรียาภรณ์ ชูอนิทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. สิทธเิดช ชุมพงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ชาตรี รัตนคช ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. อ านวย อนิทร์กรด ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ เต็มราม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. มานะ ศิริมัน่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. อาณัติ รัตน์เรืองเดช ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
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ส.ต.ต. ณฤพล ประจกัษ์เลิศวทิยา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. วชิระ ศุภพสิิฐกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. มะลิกี ฤทธิ์โต ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. สมชาย งอดสุวรรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. กองอรรถ สุวรรณข า ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ภญิโญ ทองแป้น ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. รุสลาม ดือราแม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. สรพล พจน์เพริศ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ยอดดอย ปิดเมือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. วราวธุ เกกนิะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. อภโิชติ ทอนสูงเนิน ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. ธวชัชัย มุสิกพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. จตุพล ซุนพงั ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ส.ต.ต. นพกร วฒันกจิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
พ.ต.อ. สมชาย พนมอปุการ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
พ.ต.ท. พทัธนันท์ ลาพงิค์ ภ.จว.นราธวิาส พงส.ผนพ.สภ.เวยีงชัย 
รรท พงส.ผนพ.สภ.สุคิริน

พ.ต.ท. รัฐกร ใจจริง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
พ.ต.ต. บุญธรรม เกยีดนอก ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
พ.ต.ต. เอกรัตน์ ดวงปัญญา ภ.จว.นราธวิาส พงส.ผนก.สน.บางซือ 
รรท พงส.ผนก.สภ.สุคิริน

พ.ต.ต. ศุภพล ทองทวี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.อ. จ าแลง กาลดิษฐ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.อ. ณรงค์ เสนแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.อ. สุบิน บุญรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. ครรชิต ชังช่างเรือ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. ณัฐชนน วรังอาสน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. ดลหร่อหมาน หมัดดีน ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. วรีะชัย ปานหนู ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. วงเดือน ค าศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. บันฑิต สีฤทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. ธรีะยทุธ คงนวล ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. องอาจ เนียมศรีเพชร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. ธรีชัย เทียนแขวะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. เอนก บุญเป็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. สัญญา แกว้นิตย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. นิพล จนัทร์คง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. ธรรมนูญ เพชรชู ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. สมยศ ปาตา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. อดุร แสงสี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ต. ธรีะศักด์ิ รักด้วง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ต. เธยีรวชิญ์ ธนกลุไพสิฐ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
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ด.ต. เปาซี ดอเลาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. สามารถ พรหมหาไชย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. ประเทือง เพชร์แกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. บุญพาศิลป์ ศาสคุณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. วนิัส บุรีภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. สมปอง ร่วงราช ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. อรรถพร สงค์แกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. กระจา่ง ก าจดัภยั ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. ทรงศักด์ิ ภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. พเิชษฐ์ ขนุอ าไพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. อมร ไหมช่วย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. วนิัย อนันตณรงค์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. ประกอบ แกว้ศักด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. อ านวย จนัทร์บูรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. ณรงค์ ดวงจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. ภาสกร พลูสวสัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. สาเร๊ะ มะดาองิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. เจริญวทิย์ จอดนอก ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. อาคม ปะทิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. วนิัย ขวญันาคม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. ก าธร มะเอยีด ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. กติติพงศ์ เซ่งเวยีง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. จารุ แกล้วกล้า ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. เจริญ สิงหค์ า ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. ช านาญ รักษ์หนู ภ.9 ฝอ.6.บก.อก.ภ.9
จ.ส.ต. เชาวลิต พวงแกว้ ภ.9 สภ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง
จ.ส.ต. ธนวชิญ์ หมวกด า ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. ธรียทุธ แกว้คต ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. นิกร ทองมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. นิรัตน์ ปาระณะ ภ.9 สภ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง
จ.ส.ต. นิรุตต์ รัตนมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. พรีกร เสือกลับ ภ.9 สภ.นาหม่อม จว.สงขลา
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ เพชรยอ้ย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. พณิโย รามแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. ภาณุวฒัน์ โนรดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ เรือนค า ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. สมคิด หนูหมาด ภ.9 สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง
จ.ส.ต. สมมาศ โฉมอภุยั ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
จ.ส.ต. วรีภทัธ์ ชนะบางแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ กนุาเหยีน ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
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จ.ส.ต. นาท ทูนมาก ภ.3 สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์
จ.ส.ต. ศรายทุธ มณีรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. ธรียทุธ โฉมอภุยั ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. วริยทุธ สังขอ์ยทุธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ธรีพงศ์ นิลวตัร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ชาญฤทธิ์ พลประสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ภวูดล ปานสมทรง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ภดิูท มะลิมาตย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. สุธี สุทธญิาณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. หรินทร์ ทองสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ศราวทุธ สมัดหานาย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. บรรฑูรย์ เอยีดเล็ก ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ประทิน แดงเพง็ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. วรียทุธ ทองเอยีบ ภ.9 สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ หนูเกดิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. สุกจิ อนุดิเรก ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. สน ยนืสี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ดลหมาดหนาบ เพง็ไทร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. กงจกัร มุง้เป้า ภ.4 กก.สส.ภ.จว.เลย
ส.ต.อ. ทรงฤทธิ์ สมอดี ภ.4 กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร
ส.ต.อ. อนุพงศ์ สุขสัย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. อภชิาติ ศรีเทพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. มรเตอร์รี อนิทรภาพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. อสุมัน ปะเต๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ฐณะวฒัน์ ทวรัีตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. อาซือระ อาแว ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. กฤษฎา รัตนสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. อบัดุลเราะมัน เบ็ญโซะมา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. เสฏฐวฒิุ ทิตยว์ลัลี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. สัญทิฐ์ชัย แกว้นิตย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. ภทัรพล รามช่วย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. เมษา สุวรรณมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. ญานพนัธ์ จอดนอก ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. บรูฮัน พงค์ษา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. มูห ามัด มะซง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. อสัลัม สนิทวาที ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. อามีน ขนุทองจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. กติติพงษ์ อภยัพงค์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ บุญคล่อง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. วรานันต์ สนัน่กอ้ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
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ส.ต.ต. วฒันา วชิิตจอมทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. วรีภทัร กะรัมเดชะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. สมพร ทองแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. สรศักด์ิ ด าน้อย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. ทววีฒัน์ พลประสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. พทัธวร์ี คุ่มเค่ียม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. วนัชัย เพชรเรือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. วรีะศักด์ิ เมืองแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. ฉตัรชัย ทองโสมาส ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. ปฏญิญา บัวทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. สมชาย สุวรรณจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โล๊ะจดู
ส.ต.ต. ประกอบ แซ่โฮ่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โล๊ะจดู
ส.ต.ต. วาลูดิง มะโร๊ะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ทรงเกยีรติ สุขคร ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ธรีะวฒัน์ ขนุศรี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ธรียทุธ เพง็ระวะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. สมชาย รัตนพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. อนุรักษ์ เกษม ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. พชิิตชัย เถาเล็ก ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. คณาศักด์ิ มณีวงั ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. มาโนช บุญลาภ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ปรียวฒัน์ จติบุญ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. มารุต ศรีมณีรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. จริะ สร้อยทอง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ธวชัชัย เทศทองมี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ทรงวฒิุ หมะแล๊ะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. วชัรพงศ์ ยงัทอง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. วชัรพล พงษ์ศรีเกดิ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. อาสมัน สะมาแฮ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
พ.ต.อ. สมชาย พนมอปุการ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
พ.ต.ท. พทัธนันท์ ลาพงิค์ ภ.จว.นราธวิาส พงส.ผนพ.สภ.เวยีงชัย 
รรท พงส.ผนพ.สภ.สุคิริน

พ.ต.ท. รัฐกร ใจจริง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
พ.ต.ต. บุญธรรม เกยีดนอก ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
พ.ต.ต. เอกรัตน์ ดวงปัญญา ภ.จว.นราธวิาส พงส.ผนก.สน.บางซือ 
รรท พงส.ผนก.สภ.สุคิริน

พ.ต.ต. ศุภพล ทองทวี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.อ. จ าแลง กาลดิษฐ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.อ. ณรงค์ เสนแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.อ. สุบิน บุญรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. ครรชิต ชังช่างเรือ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. ณัฐชนน วรังอาสน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
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ร.ต.ท. ดลหร่อหมาน หมัดดีน ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. วรีะชัย ปานหนู ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. วงเดือน ค าศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. บันฑิต สีฤทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. ธรีะยทุธ คงนวล ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. องอาจ เนียมศรีเพชร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. ธรีชัย เทียนแขวะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. เอนก บุญเป็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. สัญญา แกว้นิตย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. นิพล จนัทร์คง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. ธรรมนูญ เพชรชู ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. สมยศ ปาตา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ท. อดุร แสงสี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ต. ธรีะศักด์ิ รักด้วง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ร.ต.ต. เธยีรวชิญ์ ธนกลุไพสิฐ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. เปาซี ดอเลาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. สามารถ พรหมหาไชย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. ประเทือง เพชร์แกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. บุญพาศิลป์ ศาสคุณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. วนิัส บุรีภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. สมปอง ร่วงราช ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. อรรถพร สงค์แกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. กระจา่ง ก าจดัภยั ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. ทรงศักด์ิ ภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. พเิชษฐ์ ขนุอ าไพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. อมร ไหมช่วย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. วนิัย อนันตณรงค์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. ประกอบ แกว้ศักด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. อ านวย จนัทร์บูรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. ณรงค์ ดวงจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ด.ต. ภาสกร พลูสวสัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. สาเร๊ะ มะดาองิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. เจริญวทิย์ จอดนอก ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. อาคม ปะทิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. วนิัย ขวญันาคม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. ก าธร มะเอยีด ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. กติติพงศ์ เซ่งเวยีง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. จารุ แกล้วกล้า ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. เจริญ สิงหค์ า ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. ช านาญ รักษ์หนู ภ.9 ฝอ.6.บก.อก.ภ.9
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จ.ส.ต. เชาวลิต พวงแกว้ ภ.9 สภ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง
จ.ส.ต. ธนวชิญ์ หมวกด า ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. ธรียทุธ แกว้คต ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. นิกร ทองมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. นิรัตน์ ปาระณะ ภ.9 สภ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง
จ.ส.ต. นิรุตต์ รัตนมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. พรีกร เสือกลับ ภ.9 สภ.นาหม่อม จว.สงขลา
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ เพชรยอ้ย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. พณิโย รามแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. ภาณุวฒัน์ โนรดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ เรือนค า ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. สมคิด หนูหมาด ภ.9 สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง
จ.ส.ต. สมมาศ โฉมอภุยั ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
จ.ส.ต. วรีภทัธ์ ชนะบางแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ กนุาเหยีน ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. นาท ทูนมาก ภ.3 สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์
จ.ส.ต. ศรายทุธ มณีรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. ธรียทุธ โฉมอภุยั ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
จ.ส.ต. วริยทุธ สังขอ์ยทุธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ธรีพงศ์ นิลวตัร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ชาญฤทธิ์ พลประสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ภวูดล ปานสมทรง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ภดิูท มะลิมาตย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. สุธี สุทธญิาณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. หรินทร์ ทองสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ศราวทุธ สมัดหานาย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. บรรฑูรย์ เอยีดเล็ก ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ประทิน แดงเพง็ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. วรียทุธ ทองเอยีบ ภ.9 สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ หนูเกดิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. สุกจิ อนุดิเรก ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. สน ยนืสี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ดลหมาดหนาบ เพง็ไทร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. กงจกัร มุง้เป้า ภ.4 กก.สส.ภ.จว.เลย
ส.ต.อ. ทรงฤทธิ์ สมอดี ภ.4 กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร
ส.ต.อ. อนุพงศ์ สุขสัย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. อภชิาติ ศรีเทพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. มรเตอร์รี อนิทรภาพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. อสุมัน ปะเต๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. ฐณะวฒัน์ ทวรัีตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
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ส.ต.อ. อาซือระ อาแว ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.อ. กฤษฎา รัตนสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. อบัดุลเราะมัน เบ็ญโซะมา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. เสฏฐวฒิุ ทิตยว์ลัลี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. สัญทิฐ์ชัย แกว้นิตย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. ภทัรพล รามช่วย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. เมษา สุวรรณมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. ญานพนัธ์ จอดนอก ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. บรูฮัน พงค์ษา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. มูห ามัด มะซง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. อสัลัม สนิทวาที ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. อามีน ขนุทองจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. กติติพงษ์ อภยัพงค์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ บุญคล่อง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. วรานันต์ สนัน่กอ้ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. วฒันา วชิิตจอมทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. วรีภทัร กะรัมเดชะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. สมพร ทองแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. สรศักด์ิ ด าน้อย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. ทววีฒัน์ พลประสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. พทัธวร์ี คุ่มเค่ียม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. วนัชัย เพชรเรือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. วรีะศักด์ิ เมืองแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. ฉตัรชัย ทองโสมาส ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. ปฏญิญา บัวทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. สมชาย สุวรรณจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โล๊ะจดู
ส.ต.ต. ประกอบ แซ่โฮ่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โล๊ะจดู
ส.ต.ต. วาลูดิง มะโร๊ะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ทรงเกยีรติ สุขคร ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ธรีะวฒัน์ ขนุศรี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ธรียทุธ เพง็ระวะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. สมชาย รัตนพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. อนุรักษ์ เกษม ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. พชิิตชัย เถาเล็ก ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. คณาศักด์ิ มณีวงั ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. มาโนช บุญลาภ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ปรียวฒัน์ จติบุญ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. มารุต ศรีมณีรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. จริะ สร้อยทอง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. ธวชัชัย เทศทองมี ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
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ส.ต.ต. ทรงวฒิุ หมะแล๊ะ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. วชัรพงศ์ ยงัทอง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. วชัรพล พงษ์ศรีเกดิ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. อาสมัน สะมาแฮ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
พ.ต.ท. จติรพล เกษรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
พ.ต.ท. ทรงพล จยุม๋ณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
พ.ต.ต. สุริยวงศ์ รัตนาภรณ์พพิฒัน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
พ.ต.ต. ภชูิต เกตุแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.อ. แวฮัสดีน มะเด็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ท. สมพร สุขอนันต์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ท. วชิญ์พล ค าส่ังวาลย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ท. ยทุธกร สวสัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ท. สุพฒัน์ ขนุไกล ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ท. สุเทพ รุจริะการกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ท. อาซัน เซรัง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ท. วนัชัย เกื้อเส้ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ท. ธรีพล พรพรหม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ท. พนิิจ อนิถา ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ร.ต.ท. ศิรเมทร์ เมธวีชัรวโรดม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ คงน่วม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ท. พรเทพ ประสานตรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ท. ไผท พงษ์นุรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ท. นรินทร์ ผ่องใส ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ท. เอกสิทธ์ ด้วงสุด ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ท. นิรัตน์ ยอดเสาร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ร.ต.ต. อนุพงศ์ จนัทร์เพญ็ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ด.ต. ไพโรจน์ โสโส ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ด.ต. สมคิด ทองแป้น ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
จ.ส.ต. สราวธุ ชูพลู ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. วฒิุธานี นิม้นวล ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. เอกวฒิุ สาระนะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. สุธร์ี มงคลพศิิษฐ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. นพดล ชาตรีวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. พสุิทธ์ จนัทรจะนะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. สิทธพิงศ์ ขาวผ่อง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. อารุล สาดอาหลี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. ซูไหมิง เจะ๊เงาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. มาริษ เทพนรินทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. อบัดุลอาซิบ สะบูดิง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. อสัรี สะอิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
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ส.ต.อ. พฒันศักด์ิ สมานสกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. พนม อออปิก ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. ทิวา บุญชูคง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. สงวน ขาวนวล ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. อภศัิกด์ิ สุวรรณโรจน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. ธรีศักด์ิ ชวลิตสิทธกิลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. สุทิน คงสวสัดิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. เรืองศักด์ิ ด าบาง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. ไพรสณฑ์ แสงสวสัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. ธรีพงศ์ มาร์อนี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. ธนวติย์ สุขแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.อ. ชยกฤต เอยีดสังข์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. ปรากลม จรลี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. ปริวตัร เป็งใจ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. ไพศาล อนุมัติศิริ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. ฉตัรพน เจยีรนัยเจริญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. ราชัญ ชูด้วง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. นัสรัญ อเุซ็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. ดานิส อาแด ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. จรูญศักด์ิ ศรีสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. นพดล บุญชุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. พรีกติร์ จติรโสภา ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. เอกพล ยอดเอื้อ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. พชร เพชรสังข์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. มูฮ าหมัด อาแวนุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. กติติ คนสันทัด ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. วชิาธร ลอยเมฆ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. อารุณ รัตนพงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. อธวิตัน์ ช่วยศรีนวล ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. ภานุวติั หนูเงิน ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. ศุภพงศ์ พมุโกมล ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. นพดล ทองน้อย ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. เจตุพล แกว้ไข่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. หทัยา ปักศีสิงห์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. สุวทิย์ ชูศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. ศักดินา ศิริโภคา ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. วชัรพล สายอดุต๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. สิทธชิัย แกว้อดุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. พรีวสั ทองดวง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. จกักฤษ ทองมา ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
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ส.ต.ต. ปฏพิทัธ์ รักาชล ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. วนัเฉลิม แสงโชติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. ปรัชญา แกว้บุญศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. ซูไสนี มะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. อาซาฮา สาและ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. นพดล สุรัติศักด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. จตุพล ชุมจนิดา ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. ยทุธพงษ์ ช่วยแสง ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. รณชัย บุญวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. จรูญ เสียงแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอร้อง
ส.ต.ต. สมภพ ทองเจริญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา
พ.ต.ท. ธรีพงศ์ ทองด้วง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ร.ต.อ. สุพล รอดก าเนิด ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ร.ต.ท. สมภพ เกษรมาศ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ร.ต.ท. องักรู วรสาร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ร.ต.ท. วฒิุศักด์ิ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ร.ต.ท. กฤตนัย สงคง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ร.ต.ท. วศิน สายชนะพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ร.ต.ท. จรีะวฒิุ เอยีดเต็ม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ร.ต.ท. พรีพล ล่ันแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ร.ต.ต. สรวศิ รักจุ้ย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ด.ต. พสิิทธิ์ บุญให้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ด.ต. สุรเชษฐ์ มังคละสูตร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
จ.ส.ต. อมร ชูชาติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
จ.ส.ต. นิรัตน์ เรืองสุวรรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
จ.ส.ต. สุทธโิชค แกว้สม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
จ.ส.ต. สมพร สงคราม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
จ.ส.ต. สมยศ นะระโต ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
จ.ส.ต. ทศพล ไพราม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
จ.ส.ต. มนตรี หลังเถาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.อ. นิรัตน์ ขวญันุย้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.อ. วรวทิย์ ซิวเต้ีย ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.อ. ฤทธริณ เสาแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.อ. พสุพล จนัทร์หงษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.อ. มะซากี มามุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.อ. มานะ อยู่พว่ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.อ. ทองกาน ไหลหาโคตร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ท. สหรัฐ ใต้กิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. ไปรเวศน์ สมศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. ดนรอหมาน หมัดหมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
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ส.ต.ต. นรินทร์ ชูแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. มะไฟซู มะเยง็ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. จริะพงษ์ โลหะสาร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. ฮูเซ็น บินมะดิง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. สุนันท์ จนัทร์ปรีชา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ ศรีปัญญา ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. นพดล โพธิ์นิม่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. นัฐนันท์ ตาเยะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. ปิยวฒัน์ แกว้ชมพู ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. เกง่กาจ แกว้อกัษร ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. พงศธร ชาวท่าโขลง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. อาลี นินวน ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. นูรดีน หามะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. อบัดุลนัม มะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. พงศ์คณิช สุวรรณศิลป์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. สมภพ ยิ้มเทีย่ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. บุรินทร์ ชุมศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. จริะพนัธ์ ตุลารักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. โยธนิ บุญเซ่ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. พงศภคัร หมันเล๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. จริะศักด์ิ ร่ืนอารมย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ ออ่นแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. สุชาติ รัตนพรหม ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. บูรฮาน มามุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. กมูหาเดร์ กเูง๊าะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. รามนริศ เรืองศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. อรุุพงษ์ บัวคง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. นรากร แซ่เอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. ธรียทุธ์ สุกรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
พ.ต.ต. ทะวี สุครีพ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
พ.ต.ต. พรภริมย์ ล้อมกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. สุริยง บัวเกดิเพชร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ร.ต.ท. อภยัรัตน์ อนิทร์เอยีด ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโก-ลก
ร.ต.ท. อศัม์เดช ดินแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ร.ต.ท. มานิต กาญจนะภาชนะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ร.ต.ท. พนานต์พงศ์ เดชอดุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ พนัธนียะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ร.ต.ท. ธานินทร์ จนัทร์เทพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ร.ต.ท. กวนิ นิติธรรมตระกลู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ร.ต.ต. กเูดร์ ประกอบการคดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
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ร.ต.ต. สุขสันต์ จ าพนัธุ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
จ.ส.ต นววธิ นวลละออง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
จ.ส.ต สนธยา พนัธค์ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
จ.ส.ต ธนเทพ หนูประกอบ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.อ. ภาคภมูิ ทววีทิย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.อ. กมัพล ทัดวงษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.อ. ชิติสรรค์ มรรคาเขต ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.อ. เกษมศักด์ิ แพงไทยสงค์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.อ. ธวชัชัย เหลือจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.อ. สันทัด เพช็ร์มณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.อ. นิธศิ นิตยวนั ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.อ. อานนท์ ขนุศรีรักษา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.อ. ชานุ ทับชุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.อ. ไมตรี ขานโบ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.อ. พทิักพงษ์ เผยศิริ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.อ. พงศ์เทพ พทุธสุภะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.อ. กติติภพ แซ่ลี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ท. อาคม เพชรรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. ธรีภทัร ถนิมพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. ศุภชัย ชมภพูืน้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. ฟาอซีาร์ แวเต๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. ไพบูลย์ หาญกล้า ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. วทิยา หนูมาก ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. ณัฐพล พรหมบุตร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ นาราทิพย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. สุเมฆ เหลืองอร่าม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. เสริมศรี ศรีสามารถ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. พเิชียร์ นัทธเีชาว์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ แสงศิลป์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ ทวกีลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. ธนะพงค์ ชูแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. โยฮัน ยโูซ๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. อนุสรณ์ พจิติบรรจง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. วชัรกรณ์ หติะวนั ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. พงศ์พนัธ์ นาคะวโิรจน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. ชัยพร ออ่นทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
พ.ต.อ. ประยทุธ์ พงศ์สันติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
พ.ต.ท. ฉลอง รัตนภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ เสนียว์งศ์ ณ อยธุยา ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
พ.ต.ต. จรัญ อนิทรา ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
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ร.ต.อ. วสันต์ พนัธโ์ภชน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ร.ต.อ. มณฑล หนูรอด ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ร.ต.ท. รณรงค์ แสงวงษา ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ร.ต.ท. อรรถพล สลับเพชร ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ร.ต.ท. ดุสิทธิ์ เขยีวประดิษฐ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ร.ต.ท. บรรพต โพธเิพชร ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
วา่ที ่ร.ต.ท. นครินทร์ จนัทรภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ร.ต.ท. อนันท์ เขยีวจนี ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ร.ต.ท. ขจรศักด์ิ พลชยะกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ร.ต.ท. สรชัย หนูหมอก ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ร.ต.ท. อดินันท์ หมดจด ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ร.ต.ท. ฉตัรชัย ปิยนุสรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
วา่ที ่ร.ต.ท. มงคล วรชัย ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
วา่ที ่ร.ต.ท. อทุัยวฒิุ ประสิทธชิัยวฒิุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ร.ต.ต. สนิท ขวญัค า ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ร.ต.ท. ประภาส สีสุวรรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ร.ต.ท. ยทุธพนัธุ์ โทไขษ่ร ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ร.ต.ท. ราเชษฐ สะนุมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ร.ต.ต. สุริน แสงแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
วา่ที ่ร.ต.ท. นันทวฒัน์ หวงัสวสัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ด.ต. เดช คงศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ด.ต. รูสลาม อาแว ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ด.ต.หญิง พรรณี ทองไกร ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ด.ต. ส าราญ ตุกเตียน ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ด.ต. สมพล แดงดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ด.ต. รุสล า มูฮ ามัดรอยาลี ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ด.ต. อาลี แดมายุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ด.ต. ศักย์ เล็กสุภาพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
จ.ส.ต. นัฐพงษ์ พรมแสนปัง ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
จ.ส.ต. สุพฒัน์ ทองค า ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
จ.ส.ต. อบัดุลราฮีม อารอมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
จ.ส.ต. สงกรานต์ บุญหา ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
จ.ส.ต. นฤเบศ เจอืกโวน้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
จ.ส.ต. นิพนธ์ อุ่นชู ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
จ.ส.ต. ณัฐชนน แดงดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
จ.ส.ต.หญิง วธญัญา นงรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
จ.ส.ต.หญิง พนิดา หมวกสกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. ษรศักด์ิ รัตนพงษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ สวสัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. พรชัย มัชฌิมวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
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ส.ต.อ. ศิริพงศ์ เรณุมาศ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. จตุพร สังขท์อง ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. วรัิตน์ กตัโร ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. กมล พลสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. เกริกฤทธิ์ เภาประดิษฐ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. ธรีะพงศ์ คงศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. อศัวนั พฤฒิพฒันพงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. กติิศักด์ิ แตงจนัทรา ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. ไกรสร นามูลเพง็ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. ณัฐพล ด านัก ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. กญัชร แกน่สวาสด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. นพชัย ทองเสนอ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. บุญธรรม คงภมูิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ท. ภาสกร บุญหวงัช่วย ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ท. สิทธพิงศ์ คงฤทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.อ. สุรเดช บุญเพิม่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ณรงค์ โสยดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. มัซลัน มะอซีอ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. มูฮัมมัดฮูมัยซี เจะ๊มะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ คณานุรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ทัตตพนัธุ์ ออ่นแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ธรีพงศ์ บุญวงษา ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. รุสมัน ยะกบ๊ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ฮาลิพฟี แสลแม ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. .กอเฉม็ เหมมุน ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ชาคริต เผือกสม ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. วทัญญู จนัทร์ทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. สันติภาพ เศรษฐสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. สุวฒัน์ สมัครกจิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. นฤสรณ์ ยรูประดับ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ต่วนอเูซ็น ต่วนจาหลง ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ธญัญวรรธน์ ชูทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ธรีศักด์ิ รักไข่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. อาหลี หวนัสู ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ชัยฤทธิ์ พทุจกัจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. เมฑา อนิทรนุม่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ประภสัสร วงศ์เล็ก ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. สุทิน ชุมเสน ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ปิยะ สารประดิษฐ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
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ส.ต.ต. กลยทุธ์ ด าค า ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. สุวทิย์ นุน่เมือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ธรีศักด์ิ ตรีมาลา ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. สมคิด สาอุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. บัสรอน ยโูซ๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. มาหาหมัดฟาโร ตันยนีายู ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ลุกมัน อาแว ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ธรรมรัตน์ ฮ่ันบุญศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. สราวธุ กลุนิล ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. สราวธุ เบ็ญล่าเต๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ศิริพงษ์ พลประสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
ส.ต.ต. ฐานุพร ยกทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
พ.ต.ท. ณรงค์ ทองขาว ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
พ.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ ไตรราช ภ.จว.ระยอง พงส.ผนพ.สภ.บ้านฉาง รรท.พงส.ผนพ.สภ.รือเสาะ

พ.ต.ต. รัตพล วรรณะ ภ.จว.ตรัง พงส.ผนก.สภ.นาโยง รรท.พงส.ผนก.สภ.รือเสาะ

ร.ต.อ. สมพร ศรีโชติช่วง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.อ. เพิม่ศักด์ิ หน่อแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. วนัชัย รักบุญเมือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. รัชสิทธิ์ ลือล่ัน ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. มนตรี จนัทร์เมือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. มานะชัย ใจเอื้อ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. วรีะยทุธ์ ไหมเหลือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. เกรียงไกร อนินุพฒัน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. ธรีะวฒัน์ แซ่เอี๊ยบ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. อายวุตั ศิริพรประสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. ศรศิลป์ ศรีนาเมือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. พลยทุธ ปราบปราม ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. วชัรินทร์ ชูเจริญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ปลอดภยั ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. สุชาติ รัตนสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. มารุต นิลโกสีย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. ณัฐสิทธิ์ มากหนู ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ท. วเิหนิ สุขเกษม ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ต. ประวทิย์ จนัทร์แกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ร.ต.ต. ณัทชนม์ เหมทานนท์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ด.ต. ไสว ชูเชิด ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ด.ต. อภสิิทธิ์ ดาโอะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ด.ต. ภกูจิ ไชยมุณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ด.ต. ประดิษฐ์ ด่านนรากลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ด.ต. จรินด์ ล้ิมเจริญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
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ด.ต. สุวทิย์ ศรีวงัแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ด.ต. ไพฑูรย์ บัวงาม ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ช่วยราม ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ด.ต. สมพร คารวะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ด.ต. มะเซ็ง สาแม ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
จ.ส.ต. ไพรินทร์ รักษ์แกว้ ภ.จว.นราธวิาส กก.ปพ.บก.สส.ภ.9
จ.ส.ต. ศราวธุ คงถอด ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
จ.ส.ต. พรชัย จนัทร์นามล ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
จ.ส.ต. ประหยดั มะลิวรรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
จ.ส.ต. นันทวฒัน์ คงเอยีง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
จ.ส.ต. ขจรศักด์ิ บุญรอด ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
จ.ส.ต. สงวน ภแูสนศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. อมรพล ทองนุน่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. ณัฐพล ประมูลทรัพย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. กนกศักด์ิ ค าแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. อภสิิทธิ์ แดงแสงทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. อาซูฮ่าง สาแม ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. ศุภโชค แกว้ทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. เฉลิมศักด์ิ บุญทรง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. พยงุศักด์ิ สมมุติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. ชัยยศ สุรสินธุ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. สุมิตร สุขสังข์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. ประพจน์ นะมะณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. วฒิุภทัร จนัทสุวรรณโณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. มงคล คล้ายเพชร ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. อรรถกร บุญชู ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. ทวศัีกด์ิ นพวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. ไพเสรี ละอองสม ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. วรพงษ์ ชนกชนีกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. ประดิษฐ์ แท่นมุกข์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. ปิยะพงค์ ด าสนิท ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ ทองประศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. สุวทิย์ ก าลัง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. นพกร ชูชวด ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. กฤตพชัร มากชุม ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.อ. นิพนธ์ ปิน่ทองพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ท. ปรารพภ์ เพง็หนู ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ท. อาดือนัน ตาเละ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ท. จรีะศักด์ิ ศักด์เมือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. สัมพนัธ์ หนูขาว ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
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ส.ต.ต. สมพร บุตรศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ธนาคาร ธปุะละ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ธรีะศักด์ิ ศรีไพบูลย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. บินหลี เศรษฐสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ปฐมพงษ์ สุขล้ิม ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ปรัชญา แกว้ชูช่วย ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ปองพล ปิลกะพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ปิยะ แท่นมุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. พรชัย แซ่พงั ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ยทุธพร ศีละบุตร ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ศุภวฒัน์ ทองศรีขาว ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. สนธยา ออ่นทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. สุธี สงกมุาร ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. มนตรี ชูกล่ิน ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. อธิพิล เหตุทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ฮาซัน เป๊าะจิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. สิทธกิร ไชยหมัน่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ โตษะกาญจนะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. อบัดุลเลาะห์ มะแซ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ ยิ้มเจริญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. โชคชัย นวลละออง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. สุรวชิญ์ จลุวรรณโณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ประเวศ ภผูาอารักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. สุขสันต์ จ ารัสวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. พงษ์ อปุพงษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. นราวธุ พวงไสว ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ธรีศักด์ิ ขาวพร้อม ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. เอกชัย พงศ์เกื้อ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ปัญญาวฒิุ ชุมแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. บุญเลิศ ขวญัทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. สรนันท์ คงเพช็ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. สุริทธิ์ หนาเหตุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ กรีหมีน ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. จารุวฒุน์ สังขน์ุน่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. วทิยา หวดัแท่น ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ บุราณะผาย ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ พอ่นุย้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ศุภวฒัน์ ตาเยะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. อเุทน ปัน้แกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ชลธี ค าแหง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. นิพนธ์ จนัทร์เกตุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ ศรีสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. สุทัศน์ สะนุมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. อษัฏายทุธ นิลละออ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. จกัรพงศ์ มณีฉาย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. สมโชค ปัดลิก ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. ศุภชัย ชูสงด า ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. จกัรกริช ศรีทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. ชิรพงษ์ บุญยก ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. เศรษฐวฒิุ หนูจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. มะสุกรี ดาแต ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. พรีะพงษ์ ภวูนารถ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ เทอดวรีะพงศ์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. สาทร บุตรตะวงั ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. พงศธร พริกแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. ศุภชัย กรรสุราง ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส
ส.ต.ต. อรรพล ธงหาร ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. สุทธรัิกษ์ สมศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ปะลุกาสาเมาะ
ส.ต.ต. อภชิัย ฤทธเิดช ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. นิพนธ์ จนัทร์เกตุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ไมตรี รุ่งเรือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
ส.ต.ต. ศิริชัย แกว้เคนมา ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ
พ.ต.อ. สุรพงษ์ ชาติสุทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
พ.ต.ท. ร่ืน แกว้สุกใส ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
พ.ต.ท. ภาณุศักด์ิ เสมอศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
พ.ต.ต. อาธร โรจนา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.อ. สมโภช  ซามาเละ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.อ. ธวชัชัย นวลออ่ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ท. ทวสิีทธิ์ ชูศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ท. สมภพ สุวรรณมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ท. กมลพนัธ์ ศรีเทพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ท. พเิชษฐ ชินกาญจน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ท. ปิยะพงษ์ เต็มนิล ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ ปุรินทราภบิาล ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ท. สุธี ชูทิพย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ท. สุพล สุขบูรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ หนอนน้ า ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ท. ปรีชา  รัตนกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ท. ประเทือง  เทพจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ท. วโิรจน์  อนิแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.หญิง วไิลวรรณ ทิพรองพล ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ต. อนุมาศ  จนัทร์นุม่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ต. นิพนธ ์ นิเฮาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ต. คณิศร แสงฤทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ร.ต.ต. ทัตเทพ เทพปุย๋ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ด.ต. ชูศักด์ิ ทองจนิดา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ด.ต. สมพร ทองจนิดา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ด.ต. สมศักด์ิ  พฒุด า ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ด.ต. ชูชาติ ธรรมประณีต ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ด.ต. สวาท  สุกศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ด.ต. สมโภชน์ เสาร์พลู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ด.ต. อบัดุลรีกะ๊ แปแล ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ด.ต. สมพงศ์  จนัทร์ออ่น ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ด.ต. สมศักด์ิ มณีวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
จ.ส.ต. ประสิทธิ์ มามี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
จ.ส.ต. จรัญ        คงทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
จ.ส.ต. ประทุม เพชรนิล ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
จ.ส.ต. นิพล ถาวโรฤทธิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
จ.ส.ต. ววิรรธ์ เมืองกลัด ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
จ.ส.ต. สมศักด์ิ จนัทรมงคล ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
จ.ส.ต. ศุตรี กลับใหม่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
จ.ส.ต.หญิง ภาสินี เจริญมาก ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ จนัแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.อ. วฒิุพงศ์ ทองขาวบัว ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.อ. รัฐพงค์ สุหลง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.อ. ปัญญาวฒิุ ดวงภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ ตาแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.อ. อรรณพ หนูเจริญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.อ. ประพล ชาญแท้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.อ. อดิศักด์ิ เวทมาหะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.อ. วรัตม์ เพชรรงค์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.อ. เอม็วชิัย ชุมเชื้อ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.อ. กฤษฎา เวทมาหะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ท. แวมิง บูโยะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ท. นฤเชษฐ์ สวสัด์ิทวี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. ซูไฮรี สะแลแม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. อลั-ฮาฟสิ มะรอเซะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. ฟอูาดี เจะ๊มุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. นิอาลาม นิมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. มะใสดี แม่กอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ซ าซูดิง มะเซง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. ชาญณรงค์ หนูขาว ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. จรีะยทุธ์ นุย้เนียม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. วรพจน์ สิตะพงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. เทพชัยรัตน์ ประยรูรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. มารุต ต้ิงหวงั ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. มีศักด์ิ อ่ าหงษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เวชกามา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. หมาดโสด ปังเตะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ ยอดดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. ธนศักด์ิ สุขสถาน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. ณัฐพล ศิวะปะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
พ.ต.อ. ธนสิทธิ์ มัทยาท ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
พ.ต.ท. มานพ ววิรรธนโรจน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
พ.ต.ท. จกัรกฤต  แสงจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
พ.ต.ท. อสัรี ต่วนเพง็ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
พ.ต.ต. พสักร หมานสกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
พ.ต.ต. อาลี วาเด็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
พ.ต.ต. มนัส เจะ๊ซอ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.อ. กพูานิง ต่วนจาหลง ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.อ. สัญญา สุวรรณลี ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.อ. พจิติร หยหูนู ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท. วชัรินทร์ ไชยภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท. เอกสิทธิ์ หมูดเอยีด ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท. ธนยศ ค าแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท. วรวทิย์ ชูโตชนะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท. ขวญัเจริญ ไกรทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท. ศักด์ิรพี อาษานอก ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท. คณินวฒัน์ ทองแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท. รัฐนริศร บัวแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท. สุขสันต์ คงจุ้ย ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท. ธวชั ละออสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท. ธรีะวชั สัตตบริพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท. จรัญ จนัสง่า ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท. พงษ์สวสัด์ิ วรีะกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ท. สะอารี มะนอ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ต. สุชาติ นุน่ชื่น ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ต. สมมาตร ซีเดะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ร.ต.ต. อบัดุลเราะแม ยโูซะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ด.ต. ยา เจะ๊มูดอ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
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ด.ต. วทิยา นวลมาก ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ด.ต. ประพล เพช็รนุย้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ด.ต. จมุพล รัตนกรัณฑ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ด.ต. นธี สุขแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ด.ต. เอื้อม ศรีจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ด.ต. จรูญ จนัทโฆษ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ด.ต. ค ารณ สังประสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ด.ต. ชูชาติ เชาวสุ่์ม ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ด.ต. สุริยา ด าคง ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ด.ต. จารุวทิย์ อนิเอบิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
จ.ส.ต. ประมิล บุญฤทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
จ.ส.ต. สวสัด์ิ ทองวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
จ.ส.ต. จริศักด์ิ หวงัสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
จ.ส.ต. สุรชัย ชุ่มถิ่น ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
จ.ส.ต. สุวทิย์ รักล้วน ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
จ.ส.ต. มนูญ บุญช่วย ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. ธนกฤต ภริูวฒันกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. ทรงอ านาจ โพธชิัย ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. แวอาหะมะ แวสุหลง ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. กอูาเซ็ง ตูแวแม ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. คมสันต์ วรรณทวี ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. เฉลิมพนัธ์ แซ่ล่ิม ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. ชาญศิลป์ ภมูาตนา ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. ทศพล เกื้อคลัง ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. ประสิทธิ์ อารีย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. ศุภวฒิุ สิกขา ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ สร้อยสระคู ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. ศุภศาสตร์ ไกรสูรย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. สมศักด์ิ สุยะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. อภชิาติ พรหมออ่น ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. อบิหร้อหมี พลเจริญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.อ. นิคม อนิจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. อสุมาน แมแมแล ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. อารีซัน มาหะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. ลุคมาน มะรือสะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. นัซรี เจะ๊มูดอ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. กติติพงศ์  ถาวรรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ  สายฟา้แลบ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. สุชาติ  จงอกัษร ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. ณรงค์  นาคสง่า ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
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ส.ต.ต. ปิยะพล  วโิรจน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. บุญธรรม  อตุมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. เผาซาน  มะบุเกะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. หสันัย หนูนอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. เทพวรรณ  สุวรรณิชย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. ราชศักด์ิ   เหล่าผัวะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. พงศ์พสิิทธิ์ นามนิยม ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. ศุภวทิย ์ สุขเวทย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. ชาเร็บ  หมัดอาด้ า ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. วรียทุธ วทิยาวจิติร ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. รูสลี      เปาะเฮง ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. มนัสวร์ี พลนุย้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. ตรีเทพ สุพตัร ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. อบัดุลอาซิ บินมานะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. ฉตัรชัย เดโชชัย ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. ภวูดล หยงสตา ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. รีดูวนั ลาโละชู ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. รุสดี มะเซง ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. ยงยทุธ แกว้จรัส ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. กติตินนท์ ทองเรือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. จกัรพงค์ สงคราม ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. อสัมาดี เศรษฐสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ เต็มเต๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ทองสองสี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
พ.ต.ท. ธนเดช โชติธมภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
พ.ต.ต. ธงชัย พกุกาพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
พ.ต.ต. จรูญ ด้วงไข่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
พ.ต.ต. ราชันย์ โกบทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.อ. จริายทุธ ศรีหมัน่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.อ. วรีะศักด์ิ ดุลยศิ์ริภากร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.อ. อาสมิน บือราเฮง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.อ.หญิง เบญจพร วงศ์แยม้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. พรทวี ฤทธขินัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. สมคิด จนัทะดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. สุรินทร์ พนอมศาสตร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. สุวทิย์ เหล่าถาวร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. สุริยา จอมสุริยะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. บุญสนิท เขยีวประดิษฐ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. นิมะอามิง วาเต๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. ประโชติ สกลุแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
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ร.ต.ท. สุธรรม ยศะนพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. การียา ตีมง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. ระพพีฒัน์ ผลผาฤทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. ธวชั กรุยเกรียง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. ประพจ ลูกจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. อดุมศักด์ิ พพิฒัน์วรสกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. สมพงษ์ พรมภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. จรัญ แกว้คีรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. นิพนธ์ โพธิ์ขาว ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ท. ฮาเร๊ะ ยะปา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ต. โกวทิย์ เมืองทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ต. อ านาจ พนัธุ์โภชน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ต. นิแวอาแซ นิโซะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ต. สุชาติ บัวกิ่ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ต. สุพวง ปรางจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ต. อนุสรณ์ สาและ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ต. สันต์ อนิคะเน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ต. สัสดี ยโูซะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ต. อาภร อนิอุ้ย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ร.ต.ต. ชรัชชัย โอชาอมัพวนั ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. กติติ ด าอนิทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. แกล้ว ด้วงสง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. กติติพงษ์ ศรีข า ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต.หญิง จฑุามาศ สายแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. จรูญ จนัทร์แดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. ช านาญ กล่ินเพช็ร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. ดุษิต ทองมาก ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. ประพศิ บุญสร้าง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. มะรีเป็น เจะ๊ยิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. เมฆ แท่นมุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. ยงยศ บุญหวงัช่วย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. สุภชั พงษ์พชิาชาญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. สมบูรณ์ พรหมเจยีม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. สถติย์ กลุบุตรดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. สุชาติ บุญยวรรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ชิณพงษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. รอฮิง ประสิทธชิัยวฒิุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. ฤทธเิดช พรหมจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. สัมฤทธิ์ หวงัสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. เชฐ ดีพาส ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
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ด.ต. เอกชัย ชมภทูอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. ชาตกรณ์ เติมสังข์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ด.ต. สมชาย เฉดิฉิ้ม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
จ.ส.ต. นนท์ เพญ็จนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
จ.ส.ต. ขวญัชัย ไชยกลู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
จ.ส.ต. ณรงค์ รามปาน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
จ.ส.ต. รอยาลี หะมิงมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
จ.ส.ต. สมเกยีรติ ค าทองแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
จ.ส.ต. วชิล พรหมจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.อ. วรีะยทุธ อิ้นมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.อ. อาทิตย์ นาคนงนุช ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.อ.หญิง วนัดี เร่ืองสวสัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.อ. ธรีศักด์ิ ด าน้อย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.อ. สราวธุ อโศกจนิดา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.อ. อดุล มัดหา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.อ. วสันต์ ชิณพงษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.อ. ทวศัีกด์ิ ปลอดภยั ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. จกัรกริช ชูศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ณัฐพล ช่อระชู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ธรีพงศ์ แกว้ฉาย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ธรีพงศ์ พรหมอนิทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. นภดล เหร่าหมัด ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ปฐมภมูิ นิลรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ประคอง หิน้ช านิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. พงษ์เทพ ขวญัใน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. พงษ์เทพ เหมรา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ฟา้ค ารณ คงชู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. มะลัสฮา ฮามะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. วชัรินทร์ ดีเบา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ศราวฒิุ บุญคง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. สมภทัร์ ไชยชาญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. สุริยา สิงโหพล ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. กติติกรณ์ ปานบัว ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. กติติพงษ์ ดะนุชนาม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ไกรสร แตะกระโทก ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ซอมรี ดามะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ดนุพล นามโนนเขวา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ปริวรรต ใหม่เจริญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. สราวธุ สงเปีย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. สุขสันต์ แกว้พนู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. โสภณ ด าแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. อนุสรณ์ หลังเถาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. อาหะมัดยสุรี วาเลาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. วนัปิยะ พรหมภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. สาธติ เพช็รวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ เพชรแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. อสุมาน ดอเลาะยเีม๊าะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. อภนิัทต์ รศจนัทน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. วชัระ ทวกีติติธรรม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. สิทธโิชค ด าคง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. หรรษโรจน์ รัสมี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. วชัรินทร์ พงษ์พชิาชาญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. วทิวสั สุวรรณคง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. สิริชัย หนูอไุร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. นรากร แกว้ทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. จริวฒัน์ นุย้ขอมดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. จกัรี สกลุพรม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ธนกร เสนรักษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ทศพล แกว้เกษตร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. เกษม สุวรรณพงษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. วรรณุชิต แช่ค้อ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. นิวรุิตม์ นิแม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ภริูทัต จริะแพทย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. นราเมศร์ คงแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ รัตน์พรหม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. อรรถกร แกว้ไกรสี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ย าอาด ตุกงัหนั ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. นรินทร์ อนิทรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. สุชาติ เมืองราย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ชิษณุพงศ์ สุขสบาย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. สุรินทร์ ธญับวรรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. สุพจน์ แกว้สวสัด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. จริะยทุธ์ ณ ท่าเนียน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. นพเดช ฉมิศิริ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. เสกสิทธิ ช่อคง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. วรีะเศก รักด า ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. พงศธร สังขส์ม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. อลงกรณ์ สุภาพบุรุษ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ชานนท์ รามสูต ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. สุขสันต์ คูณแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
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ส.ต.ต. นววชิ สีรุ้ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. นพรัตน์ ฑีฆะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. นพรัตน์ ชุมหนิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. อคัรินทร์ สิทธโิชติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ธรีะพงศ์ พชืภมูิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. พงษ์เทพ ไชยกนัยา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. บัณฑิต น้อยสุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ธวชิน อนิเปียง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. เมธากร ตรีเพญ็มาลย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ศรศิลป์ กจิวงศ์วฒันา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. พรทิวา ทิมทวปี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. วฒันา ปฐมพงษ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ญาณาธปิ ธราธรรัตนกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. วนิิจ บุญรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. รณชัย ภกัดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. สุวรรณรัตน์ เพช็รรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. สุใฮมี เจะ๊ดอเลาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. มามะรีดวน ยาซิง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. นิอามีน ตวนแมเร๊าะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. มุซลีมีน วาเซ็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ตรีทร คงทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ คชสิงห์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. อาณัติ อลัมาตร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. วรพงศ์ คงวดัใหม่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. อาธวิตัน์ มณีนิล ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. ชิงชัย แกว้อบุล ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. สุทธพิงค์ บุญพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. คมสัน รัตนะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
ส.ต.ต. อนันต์ รักนุย้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ 
พ.ต.อ. สุธน สุขวเิศษ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
พ.ต.ท. รัฐพล จนัทองพนู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
พ.ต.ท. ฉตัรดนัย เส้นตรัง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ร.ต.อ. อภรัิฐ อาแซ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ร.ต.อ. ธนพทัธ์ ขนุอ าไพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ร.ต.ท. มูฮ ามัดอซัรี สือนิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ร.ต.ท. ไพบูลย์ ศิริสถติย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ร.ต.ท. สมพงค์ หนูเงิน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ร.ต.ท. บัณฑิต ชูชาติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ร.ต.ท. มนตรี เพชรนวลน้อย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ร.ต.ท. สวง ชุมภู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
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ร.ต.ท. ศราวธุ กติติเรืองระยบั ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ร.ต.ท. รัฐศักด์ิ เต้ียนวล ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ร.ต.ท. เอก เต็มพทุธ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ร.ต.ท. สิทธโิชค คนฉลาด ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ร.ต.ท. ปรมินทร์ มยะกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ร.ต.ต. นพดล แพน้อย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ร.ต.ต. นิสะมะแอ นิแม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ร.ต.ต. ถาวร จนัทอน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ด.ต. วฒิุพงษ์ สังขข์าว ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ด.ต. สุทธิ ค ามณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ด.ต. รอสลี เจะ๊ยอ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ด.ต. วรัิตน์ แกว้มณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ด.ต. สมพร ออ่นแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ด.ต. อบัดืออายี ดือราบู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ด.ต. มณฑล มามะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ด.ต.หญิง เจะ๊ฮานีซะ นิมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ด.ต. ดนอติรี อรุามา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ด.ต. สัมฤทธิ์ จนัทรประดิษฐ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ด.ต. ธนวทิย์ จนีขุ้ย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
จ.ส.ต. ปิติชัย เจริญสุข ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
จ.ส.ต. ธนากร มุสิกะอนันต์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
จ.ส.ต. ภคิน หมืน่ฤทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
จ.ส.ต. อมรชน ทองประดับ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
จ.ส.ต. สุรเชษฐ์ ยอมเต็ม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
จ.ส.ต. มาหะมะคอยรี อาแว ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
จ.ส.ต. ธรีะพงศ์ เนตรรุ่ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
จ.ส.ต. ไพบูลย์ พรหมจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
จ.ส.ต. อภสิิทธิ์ แดงเหมือน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
จ.ส.ต. วชิัยรัตน์ แกว้ละเอยีด ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
จ.ส.ต. สวา่ง พนัธนียะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
จ.ส.ต. วชิัย ประสิทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
จ.ส.ต. ธนบดี สือนิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.อ. นิสะบูดิง เฮงสาแม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.อ. สุทธรัิตน์ สุธากลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.อ. วสิิทธิ์ สุภา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.อ. สมคิด ด้วงศิริ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.อ. ชาญชัย ไตรสังข์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.อ. ก าพล เยาวด้์วง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.อ. ทมนัย ยายมาก ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ท. เกษม ดวงมา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
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ส.ต.ท. ภวูตั หะยะมิน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. จกัรี สุขเกล้ียง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ปฏภิาณ หมวกใส่เพช็ร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. อดิเทพ ชูศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. เกตพล ออ่นเกษ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ฐานันดร ปล่องทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. สุวมิตร ดินแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. กรณกฤต เลิศระพภีทัร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. วรีวธุ ทองอยู่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ธรีะพงศ์ จนัทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. มะซู ยนูุ๊ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ศุภกติต์ิ ศิริวฒัน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ วงศ์สุธา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. มะซัมรี สะนิแล ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ซุลกฟิลี เจะมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ฟรุกอน หะยสีะอิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ภผูา แพรกทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. กฤษดากร กา้นจกัร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. มะสับรี มะยโูซะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. บุญเขต รักชาติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ชานนท์ แสงศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ประดิษฐ์ สินนอก ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ภทูณัช สุสานนท์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ซุลกฟิลี อาแว ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. บูกอรี สะเมาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ณัฐพล สอขามิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ศตวรรษ รอดเขม็ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. นัสรุส อสุนุน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. สุกจิ หะมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. โกวทิ แดงหน่อแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ณัฐกร เกดิสกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ปิยะพงศ์ พเิคราะห์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. อนุสรณ์ แกว้ยศกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ฮาซัน ปานสัน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ฉตัรชัย เทียมศิริ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ชานนท์ เปาะซอ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ซาร์อมิรอน ดอเลาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. กรีติ นุม่สุวรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. สุริยว์งศ์ สุขพลสงคราม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. พทิักษ์พงศ์ ทองแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ



บก. กก./สน./สภ.
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ส.ต.ต. เกรียงไกร บรรณคีรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ศักด์ิชัย ทองนาค ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ต่วนสะด า ต่วนจาหลง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. นันทวฒิุ งบไธสง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ศุภชัย ศรีลา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. อนันท์ บวรสมสฤษด์ิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. พงษ์ทวี ทันใจ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. เอกพงศ์ ราชพงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ยงยทุธ ขตัติยะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ฮาฟสิ บิลลาโละ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ฐิติ แกว้ยอด ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ภวูนาถ โสหรัุตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. สถาพร ศรีลาพฒัน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ธรียทุธ เหล็มหมาด ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ซูไฮมิง แวอแีต ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. มาฮามะ ยะโกะ๊ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ฮาฟสิ นุกลู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
พ.ต.อ. ภกัดี ปรีชาชน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
พ.ต.ท. เจฟฟรีย์ ไศลมานกลุ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
พ.ต.ท. ณธรรศ ชัยรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
พ.ต.ต. สุเมธ จงเนติวสิิฐ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
พ.ต.ท. ไพรัตน์ เกยีรติเจริญศิริ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
พ.ต.ต. สารบรรณ จนัทร์คูเมือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
พ.ต.ต. นเรศ พุม่แกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.อ. สาโรจน์ ชาญแท้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.อ. ประชา หนูอนิทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ท. ยทุธนา เพง็ผอม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ท. ฮารง มามะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.อ. เจริญ พฒุยนื ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ท. มาโนช ปลอดขนัเงิน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ท. คุณณรงค์ กลุหอม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ท. เทียมพล จปูระโคน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ท. ดนัย ทองเกล้ียง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ท. อาคม ศรีเอยีด ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ท. ธวชัชัย เพชรบริสุทธิ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ท. ณัฐวฒัน์ สุพรรณอาสน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ท. อภชิาติ ดอเลาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ท. โชติกรินทร์ อมรรัตน์วรโชติ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ท. ดนุชิต สุริยะชัย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ต. โกมล สังขท์อง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
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ร.ต.ต. ชยพล หนูสมจติร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ท. ประทีป จนัทร์เพชรบุรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ต. ประหยดั ประดิษฐ์ด้วง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ต. พศิรัก สุขสบาย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ร.ต.ต. พรีวฒิุ อตัีน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต. ชัยยทุธ กาญจนคลอด ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต. อฎัฐสิฐ ศรีรุ่งเรือง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต. จกัริน อยู่ดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต. อนันต์ จนัทร์เพญ็ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต. อนุกลู โตมาดี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต. วรีะชัย โล่หสุ์ริยะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต. วโิรจน์ สุขสถาน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต. สันต์ชัย ผดุงเดช ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต. จบ จลุเทพ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต. วมิล ศรีเอยีด ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต. สินธิ์ ไชยแดง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต. สุรินทร์ จนัททิตย์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต. มนัส ไชยธรรมานนท์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต.หญิง วาสนา น้อยเอยีด ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต. สวทิ ส่องช่วย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ด.ต. คงศักด์ิ เมฆเจริญววิฒันา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
จ.ส.ต. สุริยะ มะเด่ือ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
จ.ส.ต. นันทวฒิุ อั้นทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
จ.ส.ต. อภเิชษฐ์ วรรณมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
จ.ส.ต. ศักดา ฉายาวกิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
จ.ส.ต. จริภทัร กรดแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
จ.ส.ต. ไกรสร จนัทร์สุขศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
จ.ส.ต.หญิง แสงดาว นันทจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
จ.ส.ต. ภชูิสส์ มากมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
จ.ส.ต. ทววีฒัน์ พากเพยีร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
จ.ส.ต. สุธี มิตรทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
จ.ส.ต. นิรันต์ กปููเต๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
จ.ส.ต. จรุง บุญอนันต์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
จ.ส.ต. เตล็บ หมีหมัน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.อ. มะดาโอะ ฮาลูมะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.อ. ภานนท์ สันตะโร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.อ. ราชนาวี สมาน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.อ. ไซพลูบาฮารี กอืจิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.อ. วนัเฉลิม จนัทร์ดิษวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.อ. เอกวทิย์ ทองบุตร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
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ส.ต.อ. ธานี เอยีดด า ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.อ. อดิศร วฒันชนม์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.อ. ยทุธพร เพชรจดู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.อ. สาธติ รัตนรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.อ. สมชาย โอปลอด ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.อ. นันทพร ไชยฉมิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.อ. พศวตั มุขสง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.อ. วรุิตน์ อนิญา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.อ. เฉลิมวทิย์ เพช็รัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.อ. อาทิตย์ เพช็รัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ท. วรวฒัน์ ปะถะโม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ชลิต บุญแกว้ขวญั ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ปฏเิวช เยาวน์ุน่ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. จกัรี เอมอาจ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. อนุสิทธิ์ ขนุราช ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. มะซากี มะแซ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. สรศักด์ิ โชติกมาศ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ขตัติยะ ขนัตี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. วบิูลย์ วุ่นหนู ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ธนิตย์ นิยกจิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. สมชาติ ชังช่างเรือ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. วรีพนัธุ์ พลวฒัน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. พงศธร แกว้ประดิษฐ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ภทัรวฒิุ นะมา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. มูฮ ามัดบารี สาแล๊ะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. วทิูลย์ หนูแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. นัสรี ปาเน๊าะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. สิริพงศ์ เอยีดประพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ไชยนันท์ วรรณศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ชานนท์ บุญแกว้ขวญั ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. วชิัย ธติิจรัสชัย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. กฤษณะ ชมพรูาษฏร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. จารุพงศ์ จนัทรุพนัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ศุภกัษร สะยคุงทน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. บุญรัตน์ ช่วยแจง้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. พชิา สุวรรณวาปี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. พรศักด์ิ แดงวงัหมาก ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. พชิิต ทองรส ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ชัยดาน เจะ๊สนิ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. วรีะชัย เปาะเลาะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
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ส.ต.ต. พลูสวสัด์ิ เสถยีรอดุร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. นิมาหะดี สะมะแอ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. วสวสั สุขบุญ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ภาษิต ใจเยน็ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ไพจติต์ สุวรรณมณี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. เสกสรรค์ ค้าผล ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. วรดร แกว้บุญส่ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. สุวฒัน์ กาญจนรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ศุภชัย ศรีสงค์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. วสุิทธิ์ รัตนรัตน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. พงศ์วริศ จนัทร์ค า ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. โยธนิ ชูเจริญเดช ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. อร่ามพงค์ จนัทร์วงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ทัศน์พล แกว้ทอง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. อธปิ จนัทร์ ณ ราย ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ภารวี รังเสาร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. สุภทัชัย จนิดาวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. สมพร สังขสุ์วรรณ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ไพศิลป์ ประสิทธิ์ศรีวงศ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. พทิักษ์ ภกัดีจติร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. สหภพ ทองพงค์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. วรีะยทุธ ศรีถทัธ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. อนุชา มีจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ธนพล บุตรมาตา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. คนาชัย เพชรบุรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ศุภกจิ คงออ่น ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ธวชัชัย สนิชมิชโร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. กติติพงศ์ บัวจนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ฟาเอช อาเซ็ง ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
พ.ต.อ. พรพนัธ์ ทิมข า ศฝร.
พ.ต.อ. สะท้านฟา้ วามะสิงห์ ศฝร.
พ.ต.อ. ณรงค์ เทศวบิูลย์ ศฝร. ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง อรพมิล โชคพระสมบัติ ศฝร. ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง ยนิดี จรูญสอน ศฝร. ฝอ.
พ.ต.ต.หญิง สุพวรรณ หวนัสู ศฝร. ฝอ.
ร.ต.อ. เกษมสันต์ จติร์สวา่งเนตร์ ศฝร. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง เบญญาภา สุทธมิาศ ศฝร. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง ศรอนงค์ มะโนมะยา ศฝร. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง ยพุเรศ หนูแกว้ ศฝร. ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง สุภาภรณ์ เล่ียนกตัวา ศฝร. ฝอ.
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

วา่ที ่ร.ต.ท. สมยศ แกว้คงทน ศฝร. ฝอ.
ด.ต. ชวน พรหมสุวรรณ ศฝร. ฝอ.
ด.ต. อดุลย์ มะแซ ศฝร. ฝอ.
ด.ต. สถาพร แกว้ขาว ศฝร. ฝอ.
ด.ต. อนุภาพ บุญยอดสี ศฝร. ฝอ.
ด.ต.หญิง กวนิอร ณ ตะกั่วป่า ศฝร. ฝอ.
ด.ต.หญิง ดารณี พกุพบสุข ศฝร. ฝอ.
จ.ส.ต. พลรัตน์ พบิูลย์ ศฝร. ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง อนิตตา แกว้ขนุทอง ศฝร. ฝอ.
พ.ต.ท. พสิิฏฐ์พงษ์ มังกรวงษ์ ศฝร. ฝบศ.
พ.ต.ท.หญิง นภสันันท์ ผาสุข ศฝร. ฝบศ.
ร.ต.อ.หญิง วาสนา ไชยลาภ ศฝร. ฝบศ.
ร.ต.ท. นุสนธ์ ปุยริพนัธ์ ศฝร. ฝบศ.
ร.ต.ท. ปัณณพฒัน์ สิทธพินัธ์ ศฝร. ฝบศ.
วา่ที ่ร.ต.ท. สมพงศ์ สุวรรณเรืองศรี ศฝร. ฝบศ.
วา่ที ่ร.ต.ท. ณรงค์ ศยามล ศฝร. ฝบศ.
พ.ต.อ. เมธา สิงหะเสนา ศฝร. ฝปค.
พ.ต.ท. ชินณพฒัน์ โรจนะอทุัยกลุ ศฝร. ฝปค.
พ.ต.ท. กฤติภฐัร์ หนูช่วย ศฝร. ฝปค.
พ.ต.ท. ทนงศักด์ิ ถวลัยธ์ญัญา ศฝร. ฝปค.
พ.ต.ต. ตันยา สาแลมะ ศฝร. ฝปค.
พ.ต.ต. สัญชัย กแูหม ศฝร. ฝปค.
พ.ต.ต. กฤตนัย  กกุแกว้ ศฝร. ฝปค.
ร.ต.ท. กานต์ คงแกว้ ศฝร. ฝปค.
ร.ต.ท.หญิง กรนันท์ อภรัิตนกลุ ศฝร. ฝปค.
ร.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ ปานจนัทร์ ศฝร. ฝปค.
ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ สุวรรณรัตน์ ศฝร. ฝปค.
ร.ต.ท.หญิง หฤดีรัตน์ รักชน ศฝร. ฝปค.
ร.ต.ท. ชัยธวชั เพชรรัตน์ ศฝร. ฝปค.
ร.ต.ท. อบัดุลเราะหม์าน แปเราะอเีล ศฝร. ฝปค.
ร.ต.ท. สามารถ กางกรณ์ ศฝร. ฝปค.
ร.ต.ท. สาคร ชัยสวสัด์ิ ศฝร. ฝปค.
ร.ต.ท. สมปอง ทองปาน ศฝร. ฝปค.
ร.ต.ท. ธรีะยทุธ อนันต์ ศฝร. ฝปค.
ร.ต.ท. กฤศรา ด้วงทองอยู่ ศฝร. ฝปค.
ร.ต.ท. บุรัสกร  บุญรนันท์ ศฝร. ฝปค.
ร.ต.ต. สิทธพิงศ์ จนัทร์ศรี ศฝร. ฝปค.
ด.ต. ยศพล  แววสง่า ศฝร. ฝปค.
ด.ต. สมนึก เบือขนุทด ศฝร. ฝปค.
ด.ต. ชูเกยีรติ บ ารุงชู ศฝร. ฝปค.
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ด.ต. ฉตัรมงคล บุญมากช่วย ศฝร. ฝปค.
จ.ส.ต. พงษ์สิงห์ มาตยว์งัแสง ศฝร. ฝปค.
ส.ต.อ. พรเทพ ขา้งแกว้ ศฝร. ฝปค.
ส.ต.อ. จริะพสัด์ิ วรพนัธ์ ศฝร. ฝปค.
ส.ต.อ. ฟสิตรี มะอเุซ็ง ศฝร. ฝปค.
ส.ต.อ. สิทธศัิกด์ิ ค าบูราณ ศฝร. ฝปค.
ส.ต.อ. ปรัชวญิน์ แกว้ดีพร้อม ศฝร. ฝปค.
ส.ต.อ. ยรุนันท์ หวดัเพชร ศฝร. ฝปค.
ส.ต.อ. วรกจิพพิฒัน์  ธรรมโชติ ศฝร. ฝปค.
ส.ต.ต. สนธยา บุญสุขจนัทร์ ศฝร. ฝปค.
ส.ต.ต. วรีะชัย ยอดพรหมทอง ศฝร. ฝปค.
ส.ต.ต. ทศพล ศิริสุวรรณ ศฝร. ฝปค.
ส.ต.ต. อฐัพล ชุมทอง ศฝร. ฝปค.
ส.ต.ต. กฤศณัฎฐ์ กงแกว้ ศฝร. ฝปค.
ส.ต.ต. วชิัย แกว้ละเอยีด ศฝร. ฝปค.
พ.ต.ท. สมเกยีรติ เกยีรติเลขากลุ ศฝร. กลุ่มงานอาจารย์
พ.ต.ท. บุญเลิศ ทววีทิย์ ศฝร. กลุ่มงานอาจารย์
พ.ต.ท.หญิง ศุภรา ศรีปริวาทิน ศฝร. กลุ่มงานอาจารย์
พ.ต.ท. อนุชัย ณ วชัรเจริญ ศฝร. กลุ่มงานอาจารย์
ร.ต.ท. สิทธวชิญ์ รวชิาติ ศฝร. กลุ่มงานอาจารย์
ร.ต.ท. บ ารุงรัตน์ อน้ทอง ศฝร. กลุ่มงานอาจารย์
ร.ต.ต. ปัญญวฒัน์ บุญศรี ศฝร. กลุ่มงานอาจารย์
ส.ต.อ.หญิง กญัภคันิชา บุษราภรณ์ ศฝร. กลุ่มงานอาจารย์
พลฯ ส ารอง ชวนิ จนัทราวสุิทธิ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พนัธติร นกสีแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปิยะ ไชยยา ศฝร.
พลฯ ส ารอง กฤษณะ สุขเกษม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศรายทุธ สิทธชิัย ศฝร.
พลฯ ส ารอง พรพสุิทธิ์ พรมทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง เจนณรงค์ บุญผลา ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐกร กยุรัตน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นพพร เพง็หนู ศฝร.
พลฯ ส ารอง พนัธศั์กด์ิ เกกาฤทธิ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พงศกร กลุนิล ศฝร.
พลฯ ส ารอง กติติพร กระจา่งพภิพ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทววีฒัน์ อบัดุลบุตร ศฝร.
พลฯ ส ารอง กนัทรากร หนูดาษ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วนัสปกช ทองพรม ศฝร.
พลฯ ส ารอง เจษฏา กองมี ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศุถชัย มีลาภ ศฝร.
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พลฯ ส ารอง ทิวา หนูเอยีด ศฝร.
พลฯ ส ารอง วฒิุพงษ์ ขวญัรอด ศฝร.
พลฯ ส ารอง รณทชัย หอมนาน ศฝร.
พลฯ ส ารอง นราภมูิ เอยีดเจริญ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุรศักด์ิ ศรีออ่น ศฝร.
พลฯ ส ารอง วจิติ วอ่งพรรณงาม ศฝร.
พลฯ ส ารอง วษิณุ บ ารุงรัตน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฐานันด์ ทองแป้น ศฝร.
พลฯ ส ารอง อมัรัน แวมามะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ภวูดล ภริมยร์ส ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนุพงศ์ ด้วงดี ศฝร.
พลฯ ส ารอง พรรษวฒิุ ชูขาว ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทวทีรัพย์ แกว้รัตนา ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปิยะศักด์ิ มณีพวง ศฝร.
พลฯ ส ารอง มนตรี โพธกิลุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อกุฤษ พชืพงค์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นัตฐพล วงศ์สวสัด์ิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อจัริยะ แสงจนัทร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรีภทัร์ สนิทปู่ ศฝร.
พลฯ ส ารอง เจสฏา คงเหล่ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทรงกรด บุญยรัตน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วมิล นาคตรง ศฝร.
พลฯ ส ารอง เจษฏา ซุ่นเซ่ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศรีวชิัย ชิดนอก ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทิฆมัพร คงผอม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนาวฒัน์ สุขสวสัด์ิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนุพล ทองเพชร ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศิวโรฒม์ ศรีขวญั ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสิรา พรหมแสง ศฝร.
พลฯ ส ารอง จกัรนรินทร์ นุย้จนิดา ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรีเดช จนัทร์หงษ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง กรวชิญ์ เพช็รสนิท ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรพงศ์ ไชยหาญ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปกรณ์วทิย์ จนิดารัตน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนุวฒัน์ แกว้เป็นทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนเดช โชติธรรม ศฝร.
พลฯ ส ารอง พนัศักด์ิ ศรีนาวา ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทินรัตน์ จนัทรน้อย ศฝร.
พลฯ ส ารอง สิทธโิชค แวน่แควน้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรวทิ สีสีแกว้ ศฝร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พลฯ ส ารอง อริพงศ์ บัวพรหม ศฝร.
พลฯ ส ารอง สิระมรรษ นาคแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง เสาเอก ปานเพชร ศฝร.
พลฯ ส ารอง อานนท์ ขนุพทิักษ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วมิล ด ามุสิก ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาริส ยาบา ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐกร ชื่อเจริญ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐพล สุนทรากร ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนากรณ์ แกว้บัว ศฝร.
พลฯ ส ารอง จกัรพงษ์ ทองยอด ศฝร.
พลฯ ส ารอง ภาคภมูิ บัวข า ศฝร.
พลฯ ส ารอง พฒันพงศ์ ทองแป้น ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนพล เจยาคม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธร์ีธเนศ นิลโรจน์สกลุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มานิต ยงัอุ่น ศฝร.
พลฯ ส ารอง ดาวธุ สะแลแม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนศิลป์ คงเทพ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรณ นิลโมทย์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศุภชัย เรืองช่วย ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐนนท์ เพยีรทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง บัณฑิต ศรียวง ศฝร.
พลฯ ส ารอง นรากร หวงันุรักษ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ยศพล สุกใส ศฝร.
พลฯ ส ารอง มาสวา่ง สุขสวสัด์ิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศรัณยพงศ์ เพช็รบูรณ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง กฤตพล นาเล่ือน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปิยณัฐ ด านิม่ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ภานุพงศ์ คงสีปาน ศฝร.
พลฯ ส ารอง เกษมสุข แซ่ลู่ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุทธศัิกด์ิ บางลอย ศฝร.
พลฯ ส ารอง สิงหา อยู่หน ศฝร.
พลฯ ส ารอง นัตพงศ์ ขวญัแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สิทธานต์ บุญเพชรทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง รณกร สอสืบ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชานนทร์ สุดใจดี ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนุชา คงแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาริยะ พมิมะทา ศฝร.
พลฯ ส ารอง หฤษฎ์ บริรักษ์นรากลุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรฉตัร ขวญัเกื้อ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดินันท์ บัวคล่ี ศฝร.
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พลฯ ส ารอง สถาพร กุ้งแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สมโชค หนูชุม ศฝร.
พลฯ ส ารอง สมชาย อาดัม ศฝร.
พลฯ ส ารอง อมฤต สังขพนัธ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชัยวฒัน์ มะโนภกัด์ิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐวฒิุ พลประสิทธ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรีพนัธุ์ พนัเจริญ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศุภชัย ไทรงาม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทศพล เพยีรทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง เอกพนัธ์ มะเด่ือ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สิทธโิชค สงแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง บริพตัร์ สุวรรณโพธิ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปิยะพงษ์ ออ่นประเสริฐ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชนาธปิ นันทสาโร ศฝร.
พลฯ ส ารอง สันติ สุทธมานโส ศฝร.
พลฯ ส ารอง สรวศิ ยิ้มแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง เดโช เขยีวแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรวทิย์ สังฆะหะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง จริวฒัน์ สุขเกษม ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรีะวฒัน์ ปานเผือก ศฝร.
พลฯ ส ารอง สิรภพ เอยีดตรง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮาหรน มัจฉา ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุรเชษฐ์ ธรรมประพนัธ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พพิฒัน์พงศ์ เมืองสุวรรณ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พรีะวทิย์ สุวนิิจฉยั ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรรธง เทพสุริบูรณ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สิริวฒัน์ ชายหาด ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนุรักษ์ สอดส่อง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฐิติกร โรยนรินทร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ขวญัชัย แกว้สุข ศฝร.
พลฯ ส ารอง จริวฒัน์ ชุมหมัด ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนุฤทธิ์ เจริญนพคุณ ศฝร.
พลฯ ส ารอง กติบดี รุ่งเรือง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาทิตย์ ก าสุนทร ศฝร.
พลฯ ส ารอง อภชิัย แซ่ล่ิม ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรีภทัร พรหมจนัทร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พงศ์เทพ สารบุตร ศฝร.
พลฯ ส ารอง สนิท พรมหมสุข ศฝร.
พลฯ ส ารอง มาเล็ก งะสมัน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐวฒิุ นิม่มา ศฝร.
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พลฯ ส ารอง ปิยะพงศ์ เพช็ร์จ ารัส ศฝร.
พลฯ ส ารอง วฒิุชัย เด่นเนียม ศฝร.
พลฯ ส ารอง นัทถรินทร์ แซ่อุ่ย ศฝร.
พลฯ ส ารอง บดินทร์ สวา่งภพ ศฝร.
พลฯ ส ารอง รัตนพงษ์ นิลวฒัน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฤทธชิัย หนูยงั ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฐิติเชษฐ์ วงัช่วย ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดิศักด์ิ ขวญัออ่น ศฝร.
พลฯ ส ารอง วศัพล เส็นหลี ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศุภฤกษ์ ศรีนาม ศฝร.
พลฯ ส ารอง จริพงษ์ เทียนกลู ศฝร.
พลฯ ส ารอง อภชิัย แกว้ทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ยทุธนา อนุเปโฐ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรพจน์ เรณูนวล ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธฤต อคุคติ ศฝร.
พลฯ ส ารอง บดินทร์ วงเวยีน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปริวฒัน์ มูสิกะสง ศฝร.
พลฯ ส ารอง วชัรพงศ์ ลอยลม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปณิธิ ณ ตะกั่วทุง่ ศฝร.
พลฯ ส ารอง กฤษณะ แกว้มาก ศฝร.
พลฯ ส ารอง นิติพฒัน์ กานต์เนติพงศ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนพจน์ ศิริอาชาพนัธ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง องอาจ อนิริสพงศ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พงษ์พนัธ์ ทองขนุแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง เอนก คุณากรศักดา ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณฐกร กจิวงศ์วฒันา ศฝร.
พลฯ ส ารอง ดุลยทรรศน์ คานิยอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สันติภาพ แกว้ละเอยีด ศฝร.
พลฯ ส ารอง วทิยา ผิวเงิน ศฝร.
พลฯ ส ารอง นัฐวฒิุ จลุเทพ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วโิรจน์ ทองมาแล้ว ศฝร.
พลฯ ส ารอง นฤดล ขานโบ ศฝร.
พลฯ ส ารอง กฤษฏา แกว้หนู ศฝร.
พลฯ ส ารอง ภทัธวธุ ทองวงศ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุรพล จนัทร์แกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มงคล รามจนัทร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง รัฐพล เพชรกาฬ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อรรถพล ทองค า ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนิสร เล่ือนแป้น ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทักษิณ เพชรรัตน์ ศฝร.
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พลฯ ส ารอง รัตนวงศ์ อกัษรถงึ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐพงศ์ สุขเล็ก ศฝร.
พลฯ ส ารอง อ าพล หลงเศษ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดุลยเ์ดช มัจฉา ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดิศักด์ิ สันหมาน ศฝร.
พลฯ ส ารอง อบัดุลรออบุ สอเหลบ ศฝร.
พลฯ ส ารอง รัชชานนท์ พรมสู ศฝร.
พลฯ ส ารอง เกยีรติศักด์ิ น้ าผุด ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรีการณ์ พรายอนิทร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง กติติวงศ์ ชนะสิทธิ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดิศร แสงศรี ศฝร.
พลฯ ส ารอง อติศักด์ิ สุวรรณชาตรี ศฝร.
พลฯ ส ารอง นรพนธ์ โวหาร ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุริยา เจะจาโรจน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนกร จติเอื้อเฟือ้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นรินทร์ ทองสุก ศฝร.
พลฯ ส ารอง ภาสกร บุญฤทธิ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ภวูเดช ศรีทองเพง็ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศักรินทร์ สาหง่อย ศฝร.
พลฯ ส ารอง วชัรพล สุวรรณศรี ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรีเทพ เพง็สวสัด์ิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนดล อรุโณ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สิทธกิร เกื้อมณี ศฝร.
พลฯ ส ารอง นพดล ข าเนีย่ว ศฝร.
พลฯ ส ารอง กติติธชั ปลอดคง ศฝร.
พลฯ ส ารอง วฑูิรย์ โคแหละ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ยรรยง ทองโรย ศฝร.
พลฯ ส ารอง บัญชา ชูเชิด ศฝร.
พลฯ ส ารอง พชิญพงษ์ สกลุแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ยทุธนา สงจนัทร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฤทธชิัย เรืองเดช ศฝร.
พลฯ ส ารอง จริะดนัย บุดดา ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนโชติ นวลหนู ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐชาติ ปานมีทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง จตุรงค์ สมจติร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาริศ ลีลานนท์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วริภทัร ผลสมบูรณ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชัยยงค์ ชูแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สมชาย วุ่นน้อย ศฝร.
พลฯ ส ารอง กติติศักด์ิ พลภเูมือง ศฝร.
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พลฯ ส ารอง อรรถพล เสล่ิมและ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พฤทธิ์ แดงปรก ศฝร.
พลฯ ส ารอง จกัรกฤษณ์ พรหมทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศิวนาถ นิม่อนงค์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ภาณุวฒัน์ เรืองสวสัด์ิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดิศักด์ิ ฤทธเิดช ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดินันท์ หลงสล า ศฝร.
พลฯ ส ารอง ภทัรชนน สรัสสมิต ศฝร.
พลฯ ส ารอง พชร วงศ์อกนิษฐ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศักรินทร์ ยกเล็ก ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดุมศักด์ิ หมืน่หนู ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาทิพงศ์ บัวผิน ศฝร.
พลฯ ส ารอง กรจนิันท์ จนัทร์กาญจน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศุภกร เหมือนพะวงศ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุรชัย วาฑิตศุภผล ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนันต์ ลัสมาน ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุวทิย์ ประดิษฐ์ธรรม ศฝร.
พลฯ ส ารอง นราธปิ เพชรศรี ศฝร.
พลฯ ส ารอง จตุรงค์ เล้ียงสกลุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พงศ์นภสั สมบูรณ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุริยา สุวรรณชาตรี ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธชันนท์ สุนทะโก ศฝร.
พลฯ ส ารอง นัสรี ยะรินทร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อภชิิต ต่ันเล่ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชยตุม์ บุญละเอยีด ศฝร.
พลฯ ส ารอง พรีะพงศ์ รุยนั ศฝร.
พลฯ ส ารอง กมานนท์ เพช็รฤทธิ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศุภฤกษ์ หลงแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นิวฒัน์ นิยมเดชา ศฝร.
พลฯ ส ารอง อภชิาต จนัหณีุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศรัณย์ ชุมทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อภสิิทธิ์ อ าไพฤทธิ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นัฐพล ส านักพงศ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง คามิน ชุมแสน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทัตตพนัธุ์ คงล าธาร ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชนาธปิ แกว้เคารพ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วฒัพงษ์ แกว้กาษร ศฝร.
พลฯ ส ารอง อภวิฒิุ แกว้บุตร ศฝร.
พลฯ ส ารอง วฒิุชัย ขวญัข า ศฝร.
พลฯ ส ารอง พภิพ สร้อยสุวรรณ ศฝร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พลฯ ส ารอง จรีะนันท์ เกา้เอี้ยน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทัศนัย สัตตะพนัธ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สาการียา กาแลฮือมิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณรงค์ แกว้แสงออ่น ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดิเทพ อนิทร์ยอด ศฝร.
พลฯ ส ารอง ราเชนทร์ ศิริวงศ์ขาวเผือก ศฝร.
พลฯ ส ารอง จริพงศ์ เอยีดเฉลิม ศฝร.
พลฯ ส ารอง เทพประสิทธิ์ ชูเพชร ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธชัชัย ศรีด า ศฝร.
พลฯ ส ารอง วเิชฐ อทุัย ศฝร.
พลฯ ส ารอง อรรถพล เหลือเทพ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธเนศพล คงสม ศฝร.
พลฯ ส ารอง พลกฤต เร่ิมบาง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนวฒัน์ เหมือนมาศ ศฝร.
พลฯ ส ารอง กมัปนาท แป้นแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พรีวฒัน์ นิลเพชร ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศิริวฒัน์ จนัทร์ศิริ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชารีฟ เล็มโดย ศฝร.
พลฯ ส ารอง วฒันา ไชยรัตน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วชิรากร ณ  พทัลุง ศฝร.
พลฯ ส ารอง กฤษณะ งามสะอาด ศฝร.
พลฯ ส ารอง จฑุาวฒิุ เพชรวา ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุรชาติ แซ่หอ่ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรพจน์ อิ่มคง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐวฒิุ จงักนิา ศฝร.
พลฯ ส ารอง ไกรสรณ์ วงค์ตาดี ศฝร.
พลฯ ส ารอง อภวิฒัน์ อนิกรณ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชาตรี กรงนิตย์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ภานุวฒัน์ ปราบภยั ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชวลิต สุวรรณ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทนงศักด์ิ จริงจติร ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐภทัร รัตนประพนัธ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง เวชยนัต์ พงษาวดาร ศฝร.
พลฯ ส ารอง รัตนพล ช่วยหนู ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐชนน ศิริเสถยีร ศฝร.
พลฯ ส ารอง พงษ์ธนกร จนัทร์เมือง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อมัพรชัย อารมณฤทธิ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทวคูีณ พรหมยา ศฝร.
พลฯ ส ารอง นิตินัย ชูปาน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนพล หมัดอะดัม ศฝร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พลฯ ส ารอง อานัส กาเส็มสัน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ไชยวฒัน์ จนัทร์ปาน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐกร คุปกลุกานท์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุกรี รอเหมมัน ศฝร.
พลฯ ส ารอง อลงกรณ์ รามอนิทร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรีะศักด์ิ ลภเลิศ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พงษ์พฒัน์ พนัละม้าย ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฎฐิติ ศรีพรหมทัศน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาวธุ สุวรรณมณี ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุทธพิงศ์ ละอองเทพ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พชัรพล กาญจนส าราญวงศ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐพล จนิดา ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุธน โรจน์มี ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศาสวตั สุวรรณวงศ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ดนุช ปล้ืมประสงค์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นิทัศน์ รัตนฉายา ศฝร.
พลฯ ส ารอง พงษ์ดนัย ภูอ่าวรณ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วชัรพล จนัทรมาศ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรากร ขวญัก าเนิด ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณฐพล จลุานุพนัธ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ยทุธนากร ขนุสะดับ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณพดล หมีสุทะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง กอ้งเกยีรติ วสูิตรธนาวทิย์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง จกัรี เพชรสนธิ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศุภณัฐ ชนรักษา ศฝร.
พลฯ ส ารอง นฤพนธ์ มาสิก ศฝร.
พลฯ ส ารอง สมคิด รักสกลุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรรมรัตน์ มีกลุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง รุสลี พนัธพงศ์ธรรม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปรเมศวร์ ณ  พทัลุง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปรัชชา มาแอเคียน ศฝร.
พลฯ ส ารอง วงศธร คงทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชวกร นภากลุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พสุิทธิ์ ศรีนอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรันต์พงศ์ วมิลศรีประภา ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชัยรัตน์ อวรุิทธพงศ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สิทธกิร ดิษฐสระ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ริสกี นุงอาหลี ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฉตัรชัย จนิดารัตน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาริส ดารากยั ศฝร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พลฯ ส ารอง กอ้งเกยีรติ นัคเร ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศุภวชั สวนจนัทร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง จงอนันต์ อว้นศรีไสย ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุริยา หนูนิม่ ศฝร.
พลฯ ส ารอง เจษฎา นักการรอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง เฉลิมพนัธ์ ตัณฑพงษ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรีะวฒัน์ เอยีดชุม ศฝร.
พลฯ ส ารอง กฤตพงษ์ ทองบุญ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ไกรสีห์ โรจโนดม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนาสิทธิ์ ทิพยรั์กษ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุรชาติ พนัธุ์สุวรรณนาคี ศฝร.
พลฯ ส ารอง นราสิทธิ์ ชุมแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นพรัตน์ อน้ทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง วนิัย สุวรรณมณี ศฝร.
พลฯ ส ารอง ภมูินทร์ กระจา่งทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศิริพงษ์ สาริปา ศฝร.
พลฯ ส ารอง กติติกร เกษศิริ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐพล ไชยสวสัด์ิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง กติติกร นุย้แกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พงษธร เดชาภบิาล ศฝร.
พลฯ ส ารอง ค้าวธุ เจะ๊เหระ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปัฐววีงศ์ จงทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง วสันต์ สายสล า ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนุชา เหมรา ศฝร.
พลฯ ส ารอง กฤษฎา ศิริอนันต์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฐิติวสัส์ ทวเีส้ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง โกมล เมฆม่วงแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศอดิก แส้หมูด ศฝร.
พลฯ ส ารอง สัญลักษณ์    จนัทร์ด า ศฝร.
พลฯ ส ารอง พนูลาภ จนัทร์แกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทรงธรรม เฮงศิริมังคโล ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชรินทร์ หนูเกล้ียง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดุมทรัพย์ ดวงเอี่ยม ศฝร.
พลฯ ส ารอง วชัรา แกว้ฉดี ศฝร.
พลฯ ส ารอง ยทุธนากรณ์ ทับลัง ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรพงษ์ เต็มเต๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรวฒิุ คงศรี ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชัยธวชั อารมณ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศรันยว์ทิย์ อนิทรศิริ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สรรเพชร คงเทพ ศฝร.
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พลฯ ส ารอง นัสรุณ แดงโฉมงาม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทรงศักด์ิ ทองยอ้ย ศฝร.
พลฯ ส ารอง สิรทิตย์ นะไชย ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนพล ศิลา ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรีพล พรหมเพชร ศฝร.
พลฯ ส ารอง กติติพศ กาฬจนัโท ศฝร.
พลฯ ส ารอง การเลิศ ด าเนียม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฏฐพงศ์ รัตนมงคลวานิช ศฝร.
พลฯ ส ารอง คริษฐ์ ชิตมณี ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฤทธเิดช ขนุหมวก ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชนาธปิ ไฝไทร ศฝร.
พลฯ ส ารอง จกัรินทร์ ศรีเงิน ศฝร.
พลฯ ส ารอง สิทธชิัย สุขมาก ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุรัติ ชอบเอยีด ศฝร.
พลฯ ส ารอง วสันต์ บุญเรือง ศฝร.
พลฯ ส ารอง สิทธพิงษ์ สุภเพยีร ศฝร.
พลฯ ส ารอง เมธสั คลังจนัทร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรีานนท์ ทองค า ศฝร.
พลฯ ส ารอง วนัอบิราฮิม แซแน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ไกรศักด์ิ ชอบปลูก ศฝร.
พลฯ ส ารอง คณิกรณ์ นัคราเรือง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธวชีัย น้อยราช ศฝร.
พลฯ ส ารอง เอกสิทธิ์ บัวเทพ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรวทิย์ เพช็รรักษ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มานพ นิลรัตน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาหมัด ล่าแหละหมัน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศุภกร โกรน ศฝร.
พลฯ ส ารอง สิปปนนท์  อนิทไชย  ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐวฒิุ  คุ้มกมุาร ศฝร.
พลฯ ส ารอง สถาพร บาเละ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พงศ์วริศ   พลูสวสัด์ิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สิทธศัิกด์ิ  จนัโท ศฝร.
พลฯ ส ารอง พนัศักด์ิ  อึ่งทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง กมัปนาท อนิทรัตน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชัยชาย  ยอดแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ราเชนทร์ เขยีดเดช ศฝร.
พลฯ ส ารอง เจษปกรณ์  บุญชัย ศฝร.
พลฯ ส ารอง จริาวฒัน์  คงเมฆ ศฝร.
พลฯ ส ารอง จรูญ สง่างาม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรีวฒัน์ หนูทว ี ศฝร.
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พลฯ ส ารอง เฉลิมพล  จนัทรัตน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สัณฐิติ บ ารุงสุข ศฝร.
พลฯ ส ารอง จริาวฒิุ  บัณฑิตย์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง บัญชา ชีช านาญ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วศิิษฏศั์กด์ิ  แกว้สุวรรณ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วนันที  บุญพนัธ ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง กรวชิญ์  ดาวดวง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนุศักด์ิ  จติศิริ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรีศักด์ิ  กนักริด ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรีพงษ์  เสือแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรีศักด์ิ  พนัธุ์สะและหมัน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรีภทัร์  สังฆมิตกล ศฝร.
พลฯ ส ารอง รัตนภสิูทธิ์  แกว้เกาะสะบ้า ศฝร.
พลฯ ส ารอง อภชิาติ คงบุญทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง มารุต บุญหลง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนกร  ศิริกลุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อรรถศักด์ิ  สุทธปิระภา ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธวชัชัย  นวลเต็ม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรณินท์ กิ้มต้ัน ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุรัตน์  พุม่จนัทร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง กติติศักด์ิ  ศรีชัย ศฝร.
พลฯ ส ารอง นิกร สุวรรณชาตรี ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนบัตร สมบัติ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนันต์ สัตตะพนัธ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง โยธนิ พาละออ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐวฒิุ  มานะกล้า ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชัชชญา สินธุ์ทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง จ าเริญศักด์ิ  ไชยยาว ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปิยวฒัน์ แกว้ด้วง ศฝร.
พลฯ ส ารอง เนติพงค์  หนูนวล ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุทัศน์ หาบหา ศฝร.
พลฯ ส ารอง จารุกติต์ิ  ยวุเบญจพล ศฝร.
พลฯ ส ารอง จกัรี บัวหลวง ศฝร.
พลฯ ส ารอง นรา โต๊ะเหล่ ศฝร.
พลฯ ส ารอง องัคาร สรวงววิฒันกจิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วศิิษฐ์ศักด์ิ  อตุสาหะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อภวิฒัน์ ดิษฐมุณี ศฝร.
พลฯ ส ารอง เกยีรติศักด์ิ  คงเมฆา ศฝร.
พลฯ ส ารอง กานต์ ผลสิทธิ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง จรีาวฒิุ  จลุบุษรา ศฝร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พลฯ ส ารอง ทศพร  จนัทร์แดง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปริยวศิว ์ วรรชยธ์นานนท์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรีโชติ  คะประสิทธิ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง รณชาติ  ยงกติติเกษม ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนุวฒัน์ แกว้สุข ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรีศักด์ิ  สุวรรณคง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ประเดิมชัย  ยี่โชติช่วง ศฝร.
พลฯ ส ารอง จรียทุธ ์ ปุนยงั ศฝร.
พลฯ ส ารอง เกยีรติศักด์ิ  ทรงพลากลุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง จารุวตัร  กติติ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศตวรรษ ขวญัชัย ศฝร.
พลฯ ส ารอง เกษมสันต์  จนัทร์น้อย ศฝร.
พลฯ ส ารอง กติติพร  เลิศจรัสพงศ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง รณชัย  ทองศรี ศฝร.
พลฯ ส ารอง ราชนันท์ ชูหวาน ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุริยะ นาคะวโิรจน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง รณยทุธ  ชอบงาม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ราชนันท์ วฒันไทย ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุธี ปานด า ศฝร.
พลฯ ส ารอง อภสิิทธิ์ อคุะติ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ภากร ไชยนุย้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นัยณัฏฐ์ นุน่เหวา่ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สามารถ ล่าด้ี ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรรมรัตน์ บัวคง ศฝร.
พลฯ ส ารอง นาทิต  แซ่เตียว ศฝร.
พลฯ ส ารอง บรรพต พฒุแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พลระว ี พลรักษ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วทิวสั สายอร่าม ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรพล สาดล ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุทธรัิตน์  ยิ้มเส้ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชาตรี จชิ่อง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชยากร  สายออ๋ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ด ารงรักษ์  ชัยบุรินทร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อภสิิทธ ิ นิม่คร ศฝร.
พลฯ ส ารอง วชัระ โอล าผล ศฝร.
พลฯ ส ารอง พรเทพ  ขนัทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง เกยีรติศักด์ิ  ภริะบรรณ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สิงหนาท  วงศ์ชนะไพศาล ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐพงศ์  มานะพฒันพงศ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐวฒิุ  วงค์วสุิทธิ์ ศฝร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พลฯ ส ารอง ศรัณยพ์ร  แซ่ต้ัน ศฝร.
พลฯ ส ารอง นนทวชั  แกน่เมือง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนพฒัน์ สะดน ศฝร.
พลฯ ส ารอง พรพพิฒัน์  ศรีปราชญ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรีภทัร  แกว้มโน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ภทัรภณ  จนัทร์ลาภ  ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุริยะ เชิดศิริกาญจน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง รัฐกรณ์  สมสู่ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรีวฒิุ  มานะศิริ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรีวฒัน์ ลิกขะไชย ศฝร.
พลฯ ส ารอง สมเกยีรติ แดหวามาลัย ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศุภชัย มีศรี ศฝร.
พลฯ ส ารอง เจษฎา ฤทธิ์น้อย ศฝร.
พลฯ ส ารอง อทิธพิล แสงทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง นวมินทร์  จบฤทธิ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ภดิูส ศักด์ิหวาน ศฝร.
พลฯ ส ารอง จริวฒัน์ รามศรี ศฝร.
พลฯ ส ารอง ภานุวฒัน์  เปาวรัตน์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชัยมงคล  จนัทร์ออ่น ศฝร.
พลฯ ส ารอง พรชัย จนัทระ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อภวิฒัน์ พรหมนิมิตร ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรีวฒัน์ ศรีทิพยราษฎร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พศิณุ แกว้ยวน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชัยยงค์  กล่ันกลอน ศฝร.
พลฯ ส ารอง เอกวทิย ์ คงพฒุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐวฒิุ  วงศ์ดวงแกว้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นูรดีน มะดีเยาะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐภทัร  ปาละวงศ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง กติิพงค์  ชูด า ศฝร.
พลฯ ส ารอง นรนิติ  แสงประดับ ศฝร.
พลฯ ส ารอง เดชาวตั  จนัทว ี ศฝร.
พลฯ ส ารอง วชิาธร  แกว้เกยีรติขจร ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปวณี แกว้ดีพร้อม ศฝร.
พลฯ ส ารอง รอโซน  เทศอาเส็น ศฝร.
พลฯ ส ารอง คมกริช  พรหมจนิดา ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุธชิาติ  เอี่ยมเสมสุข ศฝร.
พลฯ ส ารอง นันทวฒัน์ คงเกดิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนัท ศรีเอยีด ศฝร.
พลฯ ส ารอง บุคคอรี  นิสัน ศฝร.
พลฯ ส ารอง วริิยะ สุดฉมิ ศฝร.
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พลฯ ส ารอง ชินพงษ์  พรหมล าดา ศฝร.
พลฯ ส ารอง พรรณศักด์ิ  นุย้สุข ศฝร.
พลฯ ส ารอง มิตซู  มะสมัน ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรียทุธ  จนัทนา ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทรงกรด  พรหมจนิดา ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธรีวฒัน์ รักทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุธภิาส  กิ้มนวน ศฝร.
พลฯ ส ารอง วชัระ ชันวจิติร ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธติิวฒัน์ เพชรปาน ศฝร.
พลฯ ส ารอง พงศกร สุขสีเสน ศฝร.
พลฯ ส ารอง  วรีวฒัน์  หมืน่บาล ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทินกร ช านาญแป้น ศฝร.
พลฯ ส ารอง อศัจรรย์ แซ่โล่ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วชิชา มโนรถประดิษฐ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปณัสย์ ยโูซะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฟาร์อซิซุดดีน อนุสามัญสกลุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อบัดุลเลาะ ดาหะยอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮิลมี ลูดิน ศฝร.
พลฯ ส ารอง กพูาริฟ นิแมเร๊าะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สาเหะอาลิฟ อลัยฟุรี ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสิฮาคร์ สติยมานะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วาสุกรี วนศักด์ิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นิเซาฟี นิน๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วนัอะหมัด เหาะแอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุวทิย์ สะรีเดะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาณัติ เกษา ศฝร.
พลฯ ส ารอง มารุต วฒิุศาสตร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มะซัม อาหะมะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูฮ าหมัดฟาราห ์ไอดิดสามานะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮาฟติ สะมะแอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง จรียทุธ์ เจะมะลี ศฝร.
พลฯ ส ารอง ริฟกี อบิราฮิม ศฝร.
พลฯ ส ารอง นิปากรูรอซี ยโูซะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุปรีย์ ลาเตะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธนาพนัธ์ แกว้ปลอด ศฝร.
พลฯ ส ารอง สมมาตร หะยสูีหลง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อลัยฟุรี สาแม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ประเสริฐ เจะ๊อามะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุทธพิจน์ เชิงเชาว์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นราวยี์ จเิหล่า ศฝร.
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พลฯ ส ารอง รอซีดี ดาราแมง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อารฟนั มอสุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นูรุดิน มะแซสะอิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ญิฮาด ยามูสะนอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มะนาวี มะดาโอะ๊ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ซูลฟาคอร์ ลีมิง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ต่วนอมัรัน กโุน ศฝร.
พลฯ ส ารอง อารีฟนี สรี ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุไลมาน ยะโดะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พลวฒั สามะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ไซฟลู สาและ ศฝร.
พลฯ ส ารอง รอซาลี เบ็ญติอารง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อมัรี ยะมะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ยกูพีลี เจะมิง ศฝร.
พลฯ ส ารอง มุสตาฟา ลีม๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นิธทิัศน์ ปาเจาะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูฮัมมัดกามัน เจะ๊สู ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาลัยซี ลาเต๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูฮ าหมัดไฟซา มะดาโอะ๊ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮาลีมิน นาเงาะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดินันท์ วาเต๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูฮ าหมัดกอเซ็ง เจะอามะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง เอกรัฐ สาและ ศฝร.
พลฯ ส ารอง เจฟฟรีย์ ดือราเซะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อมัรอน หะระตี ศฝร.
พลฯ ส ารอง เตาฟคิ อารง ศฝร.
พลฯ ส ารอง บัลยา มามุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นูซูลฮาบีบ ดอเล๊าะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสิมาแอ อมูาร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง รุสดี แปเฮาะฮิเล ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮาฟโีซ มือลี ศฝร.
พลฯ ส ารอง อารีขา่น สแม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ซุลกฟิลี สาและ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มนัสวี สะแลแม ศฝร.
พลฯ ส ารอง นัสรูญ อาลีดีมัน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ซอลีฮีม สาเร๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ทนงศักด์ิ อาบ๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มารูดิง บินดอหบั ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสัมัน อเูซ็ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูฮัมหมัดฟารุต ลาเต๊ะ ศฝร.
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พลฯ ส ารอง รุสดี กโูน ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุไฮมี อามีน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ยะหย์า ดือราสิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นนท์ ภริมย์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มุคตาร ยามา ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสัลาม เหล็กดี ศฝร.
พลฯ ส ารอง รุสไวดี สาแม ศฝร.
พลฯ ส ารอง อลันาบาวี สาและ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นพดล ดูดิง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อะหห์มัด หดัยี ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูฮ ามัด ลือแบกาเซ็ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูฮัมหมัด หมะหมีน ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮากมีีน ประยรูโต ศฝร.
พลฯ ส ารอง ศุรอรรณ ดาโอะ๊ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูฮัมหมัดราฟี ยโูซ๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อมัรอน ไควสุเต็ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ซารูวณั ยาลาแว ศฝร.
พลฯ ส ารอง อวีนั เลาะราแม ศฝร.
พลฯ ส ารอง เตชวฒัน์ ยะโกะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มะซูรดี อาแว ศฝร.
พลฯ ส ารอง บัสรีมาน หมาดหลัง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ซุลกฟิลี เจะ๊มามะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อรรถพร แซ่เล่า ศฝร.
พลฯ ส ารอง อฟัฟาน มามะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นิโรจน์ ตาเห ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาชัญ ล่ากดู ศฝร.
พลฯ ส ารอง มุสลีมีน หะยอีาบูบาการ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง บัลลังก์ หลังยาหน่าย ศฝร.
พลฯ ส ารอง เฉลิมชัย พลศรี ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสัรี หะสีแม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮารีส แสนสุข ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนันต์ มุซายี ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสิกนัดา มะดาโอะ๊ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูฮัมหมัด สีบู้ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อลิฮัม มะดิง ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูฮ ามัดอซัซูวนั จบิูละ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ซุลกฟีลี สารีกะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูฮ าหมัดยาฎี แมเราะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสิมาอลี สุระแม ศฝร.
พลฯ ส ารอง เสกสรรค์ มือเยาะ ศฝร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พลฯ ส ารอง นัสรีย์ กาเหยม็ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสัมิง บินสาเมาะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดืิอเร๊ะ มะนีหยิา ศฝร.
พลฯ ส ารอง นูรดีน มาลี ศฝร.
พลฯ ส ารอง วนัฮาริส เกษา ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาฟฟีี มะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อคันันต์ อแิอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นิอบัดุลฮากมี สอเหาะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาริฟ มะมิง ศฝร.
พลฯ ส ารอง มะยนูัน เหมต า ศฝร.
พลฯ ส ารอง พานิชย์ สาและ ศฝร.
พลฯ ส ารอง รอมลี บินลอแม ศฝร.
พลฯ ส ารอง มะซากี เจะ๊แว ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรีพจน์ ขนุฤทธิ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูฮัมหมัดฮัมดี สอและ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ไฟศอล กอแต ศฝร.
พลฯ ส ารอง บีลา อาเเว ศฝร.
พลฯ ส ารอง อบัดุลฮากฟี ดอเลาะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ประเสริฐ สาและ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มุคลิส เจะ๊มุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธญัญา สุธานันท์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วาทิต อคัรเดชาวฒิุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง กนัตวชิญ์ จใิจ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปรมินทร์ เกยีรติเสรีธรรม ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสิมะแอ อาแว ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูหามัดอาเพต ต่วนสิติ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อานูวา บินปูเตะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ไพศาล ดาโอะ๊ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาบีดิง ดอโมะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสัรี ดาโอะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสัรี โต๊ะเตบ ศฝร.
พลฯ ส ารอง บุญยามิน บุญลาภ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มะรอปี ยะปา ศฝร.
พลฯ ส ารอง ซันซูรี ยะโกะ๊ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาดิลัน วายะโยะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุไลมาน เวาะเซ็ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาราฟตั เซะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮามัด หะยตีาเยะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดุล ตือราพอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อมิรอน ปะจู ศฝร.



บก. กก./สน./สภ.
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พลฯ ส ารอง จริายสุ หมีบวช ศฝร.
พลฯ ส ารอง ซูนัยดี ดาโอะ๊ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮาซีมี ดีดิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มุสเล็ม บินสุหลง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ซันนูซี มีเน๊าะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อมูา มามะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อลัอาร์ม มะเกะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อลัภติรี เจะ๊มิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง แวมัน ดือราแม ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดิด์รีสส์ ดาโอะ๊ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปริวฒัน์ รัตนพนัธ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สูไฮมัน ตาเห ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฟารีดี ยโูซ๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนุสรณ์ ยตีา ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาหะมะ บินเจะ๊มูดอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนิด์ฟติรี ยาเซ็ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อยัมัน หะยมีูดอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มะไซดี ลีมิง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ตันติกร สติรักษ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ไฟซอล เจะมามะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อบัดุลฮาลีม สะมาแอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาลีฟ เลาะมะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง รุสดี หดัสมัด ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮัมดัม อารง ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูหมัมัดอรีฟาน มะเยา๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนุวติั เจะ๊ดอเล๊าะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูฮัมหมัดอรัฟะ อเูซ็ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง แวอเุซ็ง สาและ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสิมาแอ หะยดืีอราแม ศฝร.
พลฯ ส ารอง พนัธกานต์ หมีหมัด ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฟาริต มะโซะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นายอบัดุลอาซิส แวดาโอะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ไฟซอล เต๊ะยานิง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสัรีย์ สมานสกลู ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูฮ าหมัดไพซอล มูซอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮากมี มาลาธร ศฝร.
พลฯ ส ารอง ต่วนนัซรูดีน ปาเต๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ณัฐพล สบาย ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฟคัรุดดิน เจะ๊ตือเงาะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ซุรกพิลี นิบือซา ศฝร.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พลฯ ส ารอง ซูไฮมิง ยะโกะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ปักรี ยาการียา ศฝร.
พลฯ ส ารอง มูหามัดฟาเดร์ ดามะอู ศฝร.
พลฯ ส ารอง ภทัร ทวจีติร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อรรถพล สาและ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ตัฟฟยีเูด็น ยโูซ๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วทิยา บ่าหม๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อลัฟฏิร์ เจะ๊อมุา ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนันต์ พุม่โพธิ์ทอง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อบัดุลอาซิ มอลอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุรชัย ยามา ศฝร.
พลฯ ส ารอง อบัดุลการิม ลาเตะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุกรี ตูแก ศฝร.
พลฯ ส ารอง มะซาอดีุ ยโูซะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสุมาน วอฮะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสัมัน มอลอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสิมะแอล กยีะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง บูราฮัม ซีเด๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดิศักด์ิ อาลี ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุรศักด์ิ บอสู ศฝร.
พลฯ ส ารอง นินาวาวี ยารัตนูร์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อ านูญ อามิง ศฝร.
พลฯ ส ารอง มุสลิม เจะ๊หะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุกรี โซ๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อมิรอน สุหลง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อนัวา บราเฮง ศฝร.
พลฯ ส ารอง บาฮารี ยโูซ๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ยฮัูน มะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุรเชษฐ์ ป้องเศร้า ศฝร.
พลฯ ส ารอง พนิิล พนิิลซัน ศฝร.
พลฯ ส ารอง รอพา ลาเตะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มะภานี เจะเตะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ไพซอล มูหามะสาเร๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาริส หะยนีุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชารีฟ นิมะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮาศิฟ แวมะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮาเรฟ มามะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มะไซฟดุดีน ดอเลาะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อบัดลบารี สะดียามู ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาหามัด อาแว ศฝร.
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พลฯ ส ารอง มะยโูซะ ดอเลาะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุรเดช หมัดโส๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อลิฮาม ยนูุ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮิบบัน ดือราองิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง วรเดช ศรีเทพ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุรเชษฐ์ ศรีอดุลยพนัธ์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุไลมาน บือราเฮง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อามีรุลอามาน หะยสีาเมาะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง รุสลัน ดอเล๊าะแซ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สับรี สาแล๊ะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง พงษ์ศักด์ิ คล้ายหนองสรวง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อซัลี เจะ๊แล ศฝร.
พลฯ ส ารอง ไฟศอล ดามาแล ศฝร.
พลฯ ส ารอง อามิน จะฟา ศฝร.
พลฯ ส ารอง นิอสัมี ดือราแมหะยี ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาลี เด็ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อบัดุลเลาะ แวอาลี ศฝร.
พลฯ ส ารอง มะรอบี เด็งมิง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮากมี กอืจิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง เดวดิ กาเร็ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อบับ๊าส เดชหล่อหมี ศฝร.
พลฯ ส ารอง อลัฟลั เเวอเุซ็ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ซุลกฟีลี สะมะแอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง มะรอปีองิ การี ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาริสมาน เลาะมือเด๊าะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฮานาวี มามะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อลีีฮัน เจะ๊ยอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อสิรอฟะ มะแซ ศฝร.
พลฯ ส ารอง แพนดี มะเซ็งบางี ศฝร.
พลฯ ส ารอง อมัรัน ตาเห ศฝร.
พลฯ ส ารอง อบัดุลเลาะ ไทยสนิท ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดุลย์ บินหะมะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง กามารูซามัน เสาะเล๊าะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง นัสรี บินบือราเฮง ศฝร.
พลฯ ส ารอง นิอมูา นิกวง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ซ าซูรี ยะกะ๊ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อดีลันต์ อาแด ศฝร.
พลฯ ส ารอง อบัดุลอาซิ มะลี ศฝร.
พลฯ ส ารอง อาหาหมัด มะโซ ศฝร.
พลฯ ส ารอง โอสด ศรีสุวรรณ ศฝร.
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พลฯ ส ารอง ซายดี เจะ๊เปาะสู ศฝร.
พลฯ ส ารอง เอกอมัรินทร์ ซียง ศฝร.
พลฯ ส ารอง รอพาอี ลายามุง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ซาฮาด า โต๊ะนิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง คอเดอฟี ดือเระ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ชัยยะ เพช็รสุวรรณ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อบัดู สะอิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อริสมันต์ มะนอ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ราชพฤกษ์ อาแว ศฝร.
พลฯ ส ารอง วฒันาธร หมัน่ยิ่ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง ลัทธพล มูเด็ง ศฝร.
พลฯ ส ารอง อมัรัน ยะ ศฝร.
พลฯ ส ารอง ซารีฟ หะระตี ศฝร.
พลฯ ส ารอง อฎัฮา สาแม ศฝร.
พลฯ ส ารอง ธเนศ ธรรมสัตย์ ศฝร.
พลฯ ส ารอง รุสลัน กะโด ศฝร.
พลฯ ส ารอง ฟาเดล นิจิ ศฝร.
พลฯ ส ารอง สราวธุ บาซา ศฝร.
พลฯ ส ารอง บีลาล บือแน ศฝร.
พลฯ ส ารอง สุวยี์ ศรีสุวรรณ ศฝร.
พลฯ ส ารอง อริส คีตะโสภณ ศฝร.
ส.ต.ต. อภกิลุ หลักมัน่ ศชต. กก.ปพ.
ส.ต.ต. อธปิ นาคมะเริง ศชต. กก.ปพ.
ส.ต.ต. กฤษณะ ซุ่นยะโม ศชต. กก.ปพ.
ส.ต.ต. กรกนัต์ หาญเม่ง ศชต. กก.ปพ.
ส.ต.ต. อานนท์ พนัธฤ์ทธิ์ด า ศชต. กก.ปพ.
ส.ต.ต. วรกานต์ วงศ์ชัย ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ส.ต.ต. รอซี เศรษฐสุข ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ส.ต.ต. อนุพงษ์ ดวงศรีแกว้ ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ส.ต.ต. ณปราชญ์ เศียรอุ่น ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ส.ต.ต. กชกร เจริญดี ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ส.ต.ต. สิทธชิัย เตชวนัโต ภ.จว.ยะลา กก.สส.
ส.ต.ต. เอกชัย ทองร่ืน ภ.จว.ยะลา สภ.เมืองยะลา
ส.ต.ต. อาทิตย์ ธรรมขนั ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ บุญญานุวตัร ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่
ส.ต.ต. กติติพนัธ์ จนัตา ภ.จว.ยะลา สภ.ล าใหม่ 
ส.ต.ต. ณัฐกร นนตานอก ภ.จว.ยะลา สภ.กรงปินัง
ส.ต.ต. จกัรกฤช สาบวช ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน
ส.ต.ต. เอกชัย ศรีเมือง ภ.จว.ยะลา สภ.บาตูตาโมง
ส.ต.ต. จกัร คงสุจริต ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. อนุพงศ์ นามสนธิ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะหา
ส.ต.ต. ศุภชัย เปียทอง ภ.จว.ยะลา สภ.กาบัง 
ส.ต.ต. ธงชาติ รามมณี ภ.จว.ยะลา สภ.กาบัง
ส.ต.ต. ภษูิต ศรีเจริญ ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม
ส.ต.ต. ชนินทร์ ยอดมณี ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. ชัยทัศน์ ธรรมสุทธิ์ ภ.จว.ยะลา สภ.ธารโต
ส.ต.ต. ณัฐกฤษ ศรีประดิษฐ์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง 
ส.ต.ต. ปฐพงษ์ บรรจงมณีวฒัน์ ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ จนัละมุด ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง
ส.ต.ต. ศรศิลป์ นวลนุช ภ.จว.ยะลา สภ.เบตง 
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ เรืองหนู ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต
ส.ต.ต. อะซาน เหตุหาก ภ.จว.ยะลา สภ.ปะแต 
ส.ต.ต. เกรียงศักด์ิ ดิษฐานพงษ์ ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. วชัชนะชัย บุญจนัทร์ศรี ภ.จว.ยะลา สภ.แม่หวาด
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ สากลุา ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.
ส.ต.ต. ภาคภมูิ อนินวน ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.
ส.ต.ต. ยศวรรธน์ หงษ์สุวรรณ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.
ส.ต.ต. สัตยา แกว้ลาเวยีง ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.
ส.ต.ต. เทพรัตน์ วรินทราภรณ์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.
ส.ต.ต. ฐานันดร เล่งซุ่น ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.
ส.ต.ต. วรรณยทุธ พรหมแกว้ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ อกัษรกาญจน์ ภ.จว.ปัตตานี กก.สส.
ส.ต.ต. จกัรวาล แสงไชย ภ.จว.ปัตตานี สภ.เมืองปัตตานี 
ส.ต.ต. ชายธรัตน์ สุขรักษา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง 
ส.ต.ต. อภชิัย เผือกเกดิ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง
ส.ต.ต. ภราดร ปานออ่น ภ.จว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ์
ส.ต.ต. พฒัน์พงศ์ ฤทธมิา ภ.จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน
ส.ต.ต. ยศธร สุบรรณวงศ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ยะหร่ิง
ส.ต.ต. อนิรุตย์ อนุศิริ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. เอกรัตน์ สุขอนันต์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. จติตินันท์ ลีเวยีง ภ.จว.ปัตตานี สภ.ไม้แกน่
ส.ต.ต. วฒิุศักด์ิ ดาวศรี ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ 
ส.ต.ต. สราวธุ ค าประวฒัน์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ 
ส.ต.ต. ยนืยง ทองแกมแกว้ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. จกัรตุรงค์ เเกว้จนัทร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. กติติพงศ์ ภโิสรมย์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. อานนท์ เสือสา ภ.จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ
ส.ต.ต. ณรงค์ชัย ทองศาสตร์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. จารุวทิย์ จนัทร์เมือง ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. วรพงษ์ โอสถวสุิทธิ์ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
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ส.ต.ต. ภทัรพล สีขาว ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. สุขเกษม นวลขลิบ ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี
ส.ต.ต. สุวทิย์ วุ่นฝ้าย ภ.จว.ปัตตานี สภ.สายบุรี 
ส.ต.ต. ชยาวธุ เถื่อนไพร ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.
ส.ต.ต. อสิระพงษ์ อนุตรเวสารัช ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.
ส.ต.ต. ค าสิทธิ์ เอง้ฉว้น ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.
ส.ต.ต. ฐาพลพทิักษ์ ไชยมัน่ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.
ส.ต.ต. จรีวฒั แกว้แจม่จนัทร์ ภ.จว.นราธวิาส กก.สส.
ส.ต.ต. ณัฐพล จนัทร์ชื่น ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อาร์ม แพงค า ภ.จว.นราธวิาส สภ.เมืองนราธวิาส
ส.ต.ต. อดิศร หมวดแดหวา ภ.จว.นราธวิาส สภ.โคกเคียน
ส.ต.ต. ภรากร เทพปน ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง 
ส.ต.ต. อรรถสิทธิ์ ชุมแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ตันหยง
ส.ต.ต. ศรายธุ กองแกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร 
ส.ต.ต. เทียนชัย ตาเเกว้ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ศรีสาคร
ส.ต.ต. ชาญวฒิุ ชูจนิดา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. กติติธชั หละเทียม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ 
ส.ต.ต. ธรีนันท์ อารมณ์ยิ้ม ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. ประกาย ฃวญัมนิจ ภ.จว.นราธวิาส สภ.ยี่งอ
ส.ต.ต. โชคดี จนัทรัศมี ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ 
ส.ต.ต. เจษฎา จ าปา ภ.จว.นราธวิาส สภ.รือเสาะ 
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ ลือชา ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ 
ส.ต.ต. ศุภกร สุขเพช็ร ภ.จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ
ส.ต.ต. ปิยะ จนัทบุรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ
ส.ต.ต. เมธาสิทธิ์ ชูแสง ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ 
ส.ต.ต. ธนกร เพชรกาญจนวฒัน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ
ส.ต.ต. สัจจะ เพชรเอา๋ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงโกลก 
ส.ต.ต. นันทชัย นนทเปารยะ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. บัญชา วนันี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี
ส.ต.ต. พสิษฐ์ พึง่พวก ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุไหงปาดี 
ส.ต.ต. กมล แพงทุย ภ.จว.นราธวิาส สภ.แวง้ 
ส.ต.ต. มนตรี มีศรี ภ.จว.นราธวิาส สภ.สุคิริน
ส.ต.ต. วรวฒัน์ เพง็บูรณ์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. สุเมธ เรืองศรีโรจน์ ภ.จว.นราธวิาส สภ.สากอ
ส.ต.ต. ภทัรดนัย กะมะโน ภ.จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ
พ.ต.อ. จกัรพร แท่นทอง ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
ร.ต.ท. พรวฒิุ ตุกเตียน ภ.จว.นราธวิาส ฝอ.ภ.จว.นราธวิาส
พ.ต.อ. บรรพต เวยีงนนท์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.อ. เสน่ห์ เสถยีรพงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ เผือกวฒันะ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
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พ.ต.ท. กจิฤกษ์ ค าพระบุรี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ท.หญิง ปราณีต เพงิระนัย ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.อ. ชนมภมูิ เหลืองหอ่ ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. ณรงค์ ศิริชัย ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. วทัธกิร จนัทร์สม ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท.หญิง จรัิชญา พนูสุขวฒันา ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท.หญิง นิสา ศรีษเกตุ ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท.หญิง วลีพร ถาวรผล ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท.หญิง ลมหวน ฉายด ารงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ต. อทุัย สุ่มมาตย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
จ.ส.ต. อรรถพล อาแวหะมะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.อ.หญิง สุพศิ แสงผ่าย ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ส.ต.อ.หญิง อไุรวรรณ แกว้กบัทอง ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. สมบูรณ์ นาวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. เฉลิม โชติประเสริฐ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
จ.ส.ต. อดิศร ฤกษ์จ านงค์ ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ส.ต.อ.หญิง จนัทิมา รุกขชาติ ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. พงศ์ณภทัร ศิลปชัยทวพีร ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. อ านาจ ศิริมงคล ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. แดง แสงงาม ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. นิติกร ยนืยาว ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ต. เอกลักษณ์ เดชวลัิยพร ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. ธรีธรรม ต่อมค า ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ส.ต.อ. มานพ วงค์วฒิุ ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ส.ต.อ.หญิง เนตรสุรีย์ เลิศสัตตรา ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ส.ต.อ. ศราวธุ ปันคะปวง ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. ณภทัร เศษสมบูรณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. สุเชวง ขามชู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ต. นุชา พรมกล้ิง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. วชัรินทร์ ศักด์ิสุริยะวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ท. ณัฐวชัร์ ปุง้โพธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ท. พรีะ ราศรี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ต. จ าลักษณ์ สุวรรณพรหม ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. ชลิต กมิเต็ง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ท.หญิง ดวงตา ใหญ่กวา่วงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ต. อภมิุข ด้วงตะกั่ว ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท.หญิง นิภาพร เกื้อชู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. ถวลิ คงสนุน่ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สุวพศิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
ส.ต.อ. วชิาญ ชินนะภา ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
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ส.ต.ต. นัทพล พลศรี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.อ. เลิศชาย จ าปาทอง ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ท. เทพนม กง๋อบุล ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ท. พลเทพ นันทส าเริง ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ต. พรชัย เทแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ต. ณัฐพงษ์ พนิิจ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ต. สรยทุธ จโิรภาส ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.อ. เอกพงษ์ มหาธนวาณิช ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.อ. โชคชวาลย์ วรรณวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. พลประชา ธรรมาโชติวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. ภทัรชัย สุขแสง ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. สุนทร ธราธรรุ่งเรือง ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. รุ่งชัย สวนมาลัย ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. วศิิษฏ์ สุขะ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท.หญิง เปมิกา โชติจติธนา ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. สมโภช ชาวะไลย์ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. ไวพจน์ กลัดทอง ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ต. ขจรศักด์ิ กวางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ อิ่มด้วยสุข ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ต. เชาวลิต พรมงาม ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ต. ธนวฒัน์ โวหารวนั ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. ประยทุธ์ เชาวไ์ว ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. สันติ สังขช์ม ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. วรีะ เพชรกาศ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. ประกอบ ไทยยาภรณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. พพิฒัน์ พุม่ดียิ่ง ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. ธนัชพนัธ์ จนัทร์ทิพย์ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. อภชิิต สะตะ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. กมล มณีจกัร ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. ภคัวริษฐ์ เมธายศวรรธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. วเิชียร ใจทา ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. ชัยนาม วงศ์ดิษฐ์ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. คงณัฐ พรมจารี ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. ณกรณ์ ประวติัเจริญไพศาล ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. มาโนช ไชยเดช ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. ธนากร จงแจง้กลาง ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. ชลิต นิลยกานนท์ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. สุรัตน์ อยู่แขก ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. สันต์ทัศน์ สังขส์าลี ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. พเิชษฐ์ จ าปาทอง ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
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ด.ต. ไพจติ บ ารุง ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. รุ่งสุริยา พกิลุประเสริฐ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. ยทุธนา เปล่ียนผัน ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. อธิ พรหมชื่น ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. อภเิดช รอดข า ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. สมเกยีรติ ภญิญโชติ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. สุริโย รักษาชนม์ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
จ.ส.ต. ชราวฒิุ พนับูรณ็ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
จ.ส.ต. ภอูนันต์ ค าโพธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
จ.ส.ต. สุชาติ เทียมทัน ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
จ.ส.ต. อรรถพล มะลิทอง ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ส.ต.ต. อดิเทพ โพธิ์เจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ส.ต.อ. สิริณัฏฐ์ เดชาจนัทร์แวง ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ส.ต.อ. อานนท์ สงกระบัตร ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ส.ต.อ. ไตรณรงค์ หวลอาวรณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ส.ต.อ. วศิาล กมลนภา ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ส.ต.อ. ธรีธาดา กจิส าเร็จ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.ท. ภาคภมูิ โหใ้ย ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ต. สมชาย เดโช ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท. พรชัย กลางประพนัธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. อภชิาต วรกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. พเิชฐ น้อยนาค ภ.จว.สมุทรปราการ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ
พ.ต.อ. ต่อพงษ์ ตันตระวาณิชย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.อ. ปรีชา เอี่ยมนุย้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.อ. จรัญ กนัภยั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.อ. สงัด ใจฉ่ า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.ท. โสภณ มงคลโสภณรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.ท. พรีศักด์ิ รอดบน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.ท. ธวชัชัย ดีวนั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.ท. มาโนช วงศ์ถนอมรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.ท. สมยศ ด าจนัทร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.ท. ชัยยะเชนทร์ แววร้ังรัตนกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.ท. ราเชนทร์ ถนัดพจนามาตย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.ท. อดิศักด์ิ สินสืบผล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.ท. นพดล ช่างเรือน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.ต. ชวนินทร์ กติิชัยวชัร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.ต. ทวี เหลาเคน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.ต. ปิยพงษ์ ปะโคทัง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.ต. ธนกฤต รวยอารี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.ต. วฒิุ พฒิิพานนท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
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พ.ต.ต. ประสิทธิ์ เมฆษา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.ต. สุนทราพร จาตูม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.อ. สมกฤต เรืองเกษม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.อ. ชัยมงคล จนัทพรม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.อ. ชัยรัตน์ วรฉนัท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.อ. เดชา แสนสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.อ. ไพโรจน์ ถาวร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.อ. บัญฑิต นาโควงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.อ. ฐากร เขยีนสะอาด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.อ. ปัญวฒัน์ ค าศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.อ. วชัรพล ออ่นเป็ง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.อ. ธวชัชัย เกริกสกลุทรัพย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.อ. สุพรรณ พดัไธสง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.อ. กติิ ทองพนัธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ธรรศไนย พึง่สันเทีย๊ะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ พทุธลา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ปยตุ ประดับสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ไกรเมท มีหนองใหญ่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ธวชัชัย ประเสริฐสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ น้ ารัก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สิงหค์าร ชูเชิด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สมพร สวนแยม้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สมชาย กง๋เกษม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สุรัตน์ สังขศ์าสตร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. หลักชัย ดอกจนัทร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ไทยสถติ โทแกะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. วรีะ ทองนพคุณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ยอดรัก กติิลักธนรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สมเดช กรทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ฤทธิ์ฤกษ์ ลวดทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. อดุลย์ รุ่งเรือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. คเณศ งานประเสริฐ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ภคั มหาวงค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ศักรินทร์ สายบัว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ชัยณเรศ สุพร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ตรีเนตร นันทกรพทิักษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สง่า มูลจดั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สัณหวชั แกว้ดวงศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ชนินทร์ เพชรค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. รัฎฐพงศ์ ศรีนอก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
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ร.ต.ท. สหสัพล พุม่อิ่ม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. วนัสพงษ์ มัดหา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. กนัตพฒัน์ ชาวดอน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. วชัระพล พมิพว์งศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ทินกร ปาติโต ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท.หญิง วรรณิศา พทิักษ์คีรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท.หญิง อลิสา เอยีดเอก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ประทีป ภกัดีศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ชินทัตต์ วเิชียรเจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ศุภรักษ์ โพธิ์ศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ตันติกร ดวงตา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท.หญิง กชกร เพงิระนัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท.หญิง พรรษมน สิงคลีบุตร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สุเมต ทองทับ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. พริยทุธ แขง็แรง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สนิท ทองสะอาด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ บุญบา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สมเกยีรติ สวสัดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ก าพล สิทธแืพทย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สมพงษ์ โครตวงษ์ทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. พษิณุ วรรณรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ด ารง เทศสนัน่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สันทยา ทรัพยเ์จริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สุรินทร์ เพยีรเพิม่ภทัร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ส าเภา มีสะอาด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. จกัรพนธ์ เจยีมเงิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. โสภณ กล่ินไชย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สุชีพ ฉายอว่ม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ยศศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. พนันชัย บุญประดับเพชร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. วชิาญ ตรีทัศน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สนัน่ นาคอนิทร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ธนกฤต ยอดนามศิริ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ธรีชัชวาล ดวนใหญ่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ถวลิ คงสนุน่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท.หญิง ศิริพร จติรสิงห์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. มนตรี ออ่นเกตุพล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ณรงค์ ทรงเจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. จรัส บุญลา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. กติติพล บุญเลิศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
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ร.ต.ต. สกลุ ชาญเดช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. กติิพล บุญเลิศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. ชาติณรงค์ พวงทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. วรัิตน์ ชงดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. สุเทพ โรจน์บุญส่งศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. สามารถ บุญน้อย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. ดิเรก เทียนทองศิริ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. นิพนธ์ วดัศรีสวสัด์ิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. สมภพ ล้อค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. ธรรมรงค์ อว่มเกษม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. นิพนธ์ หวงิปัด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. ชัชภณ รัตนวงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. ชาญศักด์ิ คงหา้ว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. สุริยะ วนัค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. สัญลักษณ์ อติมานกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. สังเวยีน หนูสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. พยพั ทองสนธิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ต. ไพบูลย์ ครุฑจร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สมเกยีรติ ในสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สมชาติ ชูศรีสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. มนัส หล่ังแพ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. มานะ สวยลึก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สุนทร ท่าดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. รณกฤต วริวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ประยรู สุภารีย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ขจร จนิาต๊ะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. พชิัย แสนใจ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ฐิติศักด์ิ ท้าวนอก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ปัญญา แกว้การ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. วรีะศักด์ิ ศรีหะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. วนัสสันต์ กอแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. วริะ มงคลมะไฟ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สุรสิทธศัิกด์ิ สุขเกดิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. อดุม ไชยสุมัง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. อมัพร สุทธอิกัษร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. วรีะ เพชรภาศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. จนุ เวยีงค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สงกรานต์ วงศ์แสนสุขเจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ปฏภิาณ ปิน่แกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สุรศักด์ิ แสงวเิศษ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
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ด.ต. สมพร รวงงาม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สานิต จนิดามณี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สมรรถชัย สารีภาค ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. เมธี เรืองเร่ือ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สุรพล เมืองแวง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ณัฐวฒิุ เกล้ียกลาง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สมคิด จรจนัทร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ทรงศักด์ิ คณาวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. เธยีรสิน จติรพงศ์ศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สมหมาย บุรพนัธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ธงชัย สัตนาโค ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. เสกสรร จรรยานะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สมชาย เหรียญทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. พรศักด์ิ ดุลยชาติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สุวฒัน์ นิสังกาศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สาคร ยพุานิชย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. อ านาจ บานเยน็ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. อภเิชษฐ์ วเิศษคณากลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. รุจ บุญสุนทรกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. วรูิญวทิย์ รักษาชล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ชนธตั จนัทร์หา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. นรินทร์ ไกรราช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. อดุม อึ้งเจริญชัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ประณีต กงพาน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ชัยยา บาลลา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. จกัรร์ริน แป้นพทุธา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. นริศ ฤทธิ์เดช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. องอาจ ประดิษฐ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. มนตรี พรมมานอก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สุบิน สกนุินนท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. วนิัย ลาดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. เด่ียว จนัทร์ข า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. คมสันต์ ทศทิพย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. อ านวย ศรีทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สมศักด์ิ โยธาศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สุราษฎร์ สินโพธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต.หญิง นันท์นภสั อยู่ดีรัมย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต.หญิง พสิมร ม่วงไหม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สมศักด์ิ ชิณโคตร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. มนิตย์ นุย้เนียม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
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ด.ต.หญิง พบพร เตชะวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ทองศักด์ิ เตชะวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. พทิยายทุธ ชาวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ถนอมศักด์ิ วชิัยรัมย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ปัญญา คล้ายบุญมี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ปรีชา แกว้ปัชฌาย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สุรพฒัน์ แขวงสุคนธท์ิพย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ชิษณุพงศ์ ศรีเมธากลุวชัร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. บุญเรือน ทองเขยีว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. อกุกฤษฎพ์งษ์ เรืองค าวชิิต ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สุประเวศ โพธิ์ชนะพนัธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. ส าเนียง อนิทนิล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. สมหมาย ทองกอ้น ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต.หญิง พรทิพย์ ปานขลิบ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต.หญิง สุพติรา มีทรัพย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ด.ต. มนัส เชิดชู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
จ.ส.ต. ธนชัย วรรณพฤกษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
จ.ส.ต. ศุภฤกษ์ ตองออ่น ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
จ.ส.ต. ทรงศักด์ิ ใยบัว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
จ.ส.ต. วเิชียร  แรมสวา่ง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
จ.ส.ต.หญิง เนตรนภา ยงค์สวา่งอรุณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.อ. สุทัศน์ วนัสีแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.อ. นพดล พนัธง์าม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.อ. นิวฒัน์ อารีพงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. ธรีะศักด์ิ ชูรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. จกัรกฤษ บาลโสง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ แสงวเิศษ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. ทศพร เลิศเดชานนท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. ปิยะพงษ์ เลิศศรีเพชร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. พงศกร ดุจเฉลิม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. ยทุธพงษ์ เกดิไทย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. โชติวทิย์ คมกล้า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. โกเมนทร์ มาสูงเนิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. นัทพล พลศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. วฒันชัย มาตะวนัแสง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. ธงไชย ใจแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. อนุชา ศรีบุษย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. ภานุพงษ์ แสนค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ บาลโสง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. นรายทุธ จนัทร์แจง้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
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ส.ต.ต. สุทัศน์ แสงทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. ธรีะศักด์ิ ชูรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. นพพร ไชชนะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. วรีะชัย ชัยรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ส.ต.ต. พศิิศพงษ์ พรานหาญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.อ. สมชาย เพยีขนัธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. ไพโรจน์ แสงดวงเดือน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. จรัส โมรา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.อ. วชิิต บุญชินวฒิุกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
พ.ต.ท. เผด็จ กระแตวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
พ.ต.ท. พสุิทธิ์ จนัทรสุวรรณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
พ.ต.ท. อรรถ ฉายสุวรรณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
พ.ต.ท. วรีะศักด์ิ เมืองสุวรรณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
พ.ต.ท. ณัทกฤช น้อยค าปัน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
พ.ต.ท. ด ารงศักด์ิ จนัทร์ดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
พ.ต.ท. จรูญโรจน์ วทิิตโชติปรีดา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
พ.ต.ท. สายชล สุวรรณบุตร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
พ.ต.ท. สุทธชิน ธงชัยภมูิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
พ.ต.ท. สันติ เครือสิงห์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
พ.ต.ท.หญิง มานิตา บุญสมหวงั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.อ. สหสั นันตา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.อ. สิทธศัิกด์ิ เตมียศิลปิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.อ. วชัรพล ฤดีชุติพร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.อ. พษิณุ ค านุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.อ. เอกพล อนุภกัด์ิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.อ. ตุลชัย สมใจ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. ศักด์ิศิริ จนัทร์งาม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. นพพงษ์ เพง็ค าศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. เดชา กสุุมาลย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. บดินทร์ ดอนชวนชม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. จกัรพงษ์ สุทธปิระภา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. นิพนธ์ คงพลู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. ปัญญาพล บุญศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. สุธาดา ศรีสุวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. สมเกยีรติ นาเจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. รังสิวฒิุ แนมบัว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. มนัส นิลกรรณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. ธนพนธ์ เลียงกาทิพย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. อ านาจ แหวนทองค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. จกัราพฒัน์ ภมูิพฒันไชย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
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ร.ต.ท. เวชยนัต์ หนูค าสิงห์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. เชาว์ เนียมพว่ง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. สาคร ภมูิผักแวน่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. ธนเดชท์ มานุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. กริช รัตนสกล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. เชาวรินทร์ ฉตัรศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. ชวลิต เกตุวตัถา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ท. บุญเลิศ ส่ังหลิม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ ล้ีเกษร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ร.ต.ต. สุมิตร ไทยเกดิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. วสัิน นาคทับ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. สัมพนัธ์ โป้สูงเนิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. เอกลักษณ์ สมีน้อย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. สุขพฒัน์ พุม่ภชาติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. ช านาญ สะอาดเอี่ยม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. ณรงค์ วงศ์มาดิษฐ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. วเิชียร จนัทพฒัน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. เทวนิ จนัทร์เหล่อ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. ประการ คันทะมูล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. ผาติ ศิลปะระเสริฐ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. กชพชัร อบุลบาน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. บัญชา บุญชู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. พนม น้อมสมทรัพย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. ไสว น้อมสมทรัพย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. กอ่เพชร นกน้อย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. สืบพงษ์ วงศ์มนัส ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. คณพฒัน์ พนัธุ์ชัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. สรายทุธ พงษ์สุรียนันท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. ณรงค์ อยู่ดีรัมย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. สมชาย เชื้อชุ่ม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. เดือน นาคเถื่อน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. สมนึก ทะเสนฮด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. พชิัย โพธบิาย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. เอกอนันต์ พานิชดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. เมืองมนต์ กษุาเดช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. รัฐชัย กาศบ ารุง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ด.ต. นพศร แสนเพชร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
จ.ส.ต. นิมิตย์ เมธี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
จ.ส.ต. อดิเรก บุญเลิศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
จ.ส.ต. อดิศร ทุมมาโต ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
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จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ สายเพชร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
จ.ส.ต. จรีะศักด์ิ ศิลาเลิศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
จ.ส.ต. เอกราช ศุภางคะนันทน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
จ.ส.ต. พทิักษ์ชัย สายเยน็ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
จ.ส.ต. วฒันา หรสิทธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
จ.ส.ต. ธราวฒิุ เฮวชัยภมูิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
จ.ส.ต. สุพชัร์ เนียมอุ่น ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
จ.ส.ต.หญิง รตนพร สายเมฆ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.อ. ธติกานต์ เพาะชุ่ม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.อ. เสน่ห์ บ ารุงศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.อ. กฤษฎา แกว้พนิิจ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.อ. สัญชัย ทับทิมทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.ต. พยงุ โสดา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.ต. ธรีะพล นาคยา่นยาว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.ต. พทิักพงษ์ มีเกล็ด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.ต. เพชรภมูิ เจี๊ยบนา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.ต. ศุภชัย ด้วงเอยีด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ มหาวงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.ต. ปิยวฒัน์ มาตรา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.ต. วชิิตพงษ์ จติจง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.ต. ปรเมษฐ์ ช่วยนุย้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.ต. กติติพงษ์ พนัธศ์รี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.ต. สินสมุทร หล้าหวัหนอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.ต. ตรีเพชร เพยีเพง็ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
ส.ต.ต. ธนากร สีหานาม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
พ.ต.อ. นพดล สุคนธวทิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.อ. ชาติ อาจเจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.อ. ณภทัร นิม่วงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.อ. ทศพล ธนทวนีนท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.ท. มงคล พฤกษชาติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.ท. รัชเดช มูลมานัส ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.ท. ศุภกร ธญัญกรรม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.ท. สมพงษ์ สุภาวรรณพงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.ท. คม เหล่าบุตรสา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.ท. ศิริมงคล สุขะปารมี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.ท. ไตรมิตร วงศ์พรประดิษฐ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.ท. สุทิน รังจะโปะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.ท. กฤติน ตปสีโล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.ท. ชยตุ ไหมหรือ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.ต. เมธาพฒัน์ ภวูรัตน์ภมรเลิศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
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พ.ต.ต. สายนัต์ มะโนรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.ต. วเิศษ พุม่พวง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.ต. สุทิน พุม่พวง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.ต. ธนันท์ชัย สืบศรีขจรรัฐ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.อ. องอาจ ศรีทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.อ. วฒันะ สอนดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.อ. พชัระ บุญกวา้ง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.อ. ภาคิน ไกรกติติชาญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.อ. กฤษณพงศ์ ชูตระกลู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.อ. ประเสริฐ สาธรราษฎร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.อ. ทรงพล แสงไพโรจน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. นันทวฒัน์ อาจเดชนิธโิรจน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. ถวลัย์ คงนิล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ขดัสาย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. ส ารวย เครือนิล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. สะอาด เดชะผล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. เดช โพธิ์เจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. อวน นนท์ศิลา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. ทองด า แต้มศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. สมชาย ผาสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. อ านาจ สอนโห ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. อดุม จ าปาดิบ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. พนิิจ แกว้บุญเรือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ ไหมดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. ชัชพงศ์ ขาวสะอาด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. สมโชค รัตนอ าภา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ เซ็งมา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. สุวทิย์ เอื้อทยา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. อโนชา นามวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ภมูมะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. ปิยะวฒัน์ กลัยา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. สมเดช พฒิุจนัทึก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. สมชาย พรหมเศรณีย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. มาโนช หาญสนาม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ อปุภมัภ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. นนท์ ทองแพง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. สุวจิกัขณ์ บุญมีมา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. สุทัต ใจแสน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. ณัฐดนัย ทิมดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. มนตรี ดีวนั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
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ร.ต.ท. จตุพร บุญประสงค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. ปภาสุต บวรพลภทัร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. สุฤทธิ์ หลวงวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. พรรษา องัคุระนาวนิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. ขวญัชัย มุง่เกยกลาง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. ภาณุวฒัน์ ศรีสรรพางค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. จรูญ ภารไสว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. เอกนรินทร์ รุ่งโรจน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท.หญิง วนัเพญ็ คงมีลาภ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. ศักด์ิ คงแสงไชย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. จกัรพงศ์ ใจนักรบ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ท. นครินทร์ จ าปานิล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ต. โสภณ สุดใจ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ต. ณภคดล สวยลึก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ต. สมพร สอนกล่ิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ต. สมเกยีรติ พวงเงิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ต. ประภาส ศรีสุขโข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ต. มนุญ จ ารูญพติร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ร.ต.ต. ทองใบ ค ามัน่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สุวทิย์ รุจเิสรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ชวเลิศ สมานไทย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สมพงษ์ ภูไ่ข่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. กติติวฒัน์ รินทร์รัชพงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สายชล เอี่ยมเจริญสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สุบิน สันถวะโกมล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ศตวรรษ คุณแขวน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สายชล หร่ามเรือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ทรงศักด์ิ สกลุพทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. นิพจน์ บุตรเพช็ร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ณัฐพล ทูค ามี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ปรุฬท์ธปิ ดวงพายพั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สมชาย เจริญสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สุธรรม ภนูาสูง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. วชัระ คล้ายสุวรรณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. กมล ด ารงชีพ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. วสันต์ สุขเจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ฐปนพฒัน์ หรัิญสกลุพงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สมาน ชัยนิตร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ธรีเดช ทับทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. วรีะศักด์ิ ชื่นบุปผา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
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ด.ต. กติติพร พวงทับทิม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ประดิษฐ์ แถบหอม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. บุญลือ ถงุน้อย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สมพร พมิพแ์กว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. เขมกฤต ยาวะโนภาส ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สุรัช เจริญเชื้อ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. นฤนาท อน้ชัยยะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ศรีบุตรดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ชณพฒัน์ ออ่นไหว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. พชร แวงชัยภมูิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สุริยณั หนูวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สุวนิันท์ วริิยะประสพสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สุดถนอม โพชะโน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. กติติวฒัน์ ม่วงน้อย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สุรศักด์ิ ผิวอุ่น ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต.หญิง ธดิารัตน์ มณีค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ธนกฤต เรืองนุชถี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. จรูญ เกษร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. อธิ ทองทรัพย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. มนัส พงษ์สุวรรณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. พลไพศาล กลุประยงค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. วชัรศักด์ิ สาลีงาม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. บุญสม พจน์ฉมิภาลี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สุริยา แสงกล้า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. อนันต์ จนัทรา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ชัยชนะ พรวาปี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. วงศ์ชยาภทัร ชัยพรวฒิุกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ศิลา สินธวุงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ชวลิต เป็นเอก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. นิยม บุญร้ิว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. สัญชัย รู้รักษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ธเนตร บุญมีโชติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. มาโนช เกดิแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ประจกัษ์ สุวรรณดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ณัฐวฒิุ มีช านาญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. มานพ กาญจนรัตนกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. บุญมี กองแปง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. ลิขติ จนัภริมย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ด.ต. อดุม จนัทร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
จ.ส.ต.หญิง กาญจนา ปิน่อ านาจ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
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จ.ส.ต. สุรัตน์ ฤทธทิักษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
จ.ส.ต. สายณัห์ แผนชัยภมูิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
จ.ส.ต. วสันต์ สอนดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
จ.ส.ต. จริพงษ์ ลอยตลับ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.อ. นนท์ แกว้ประพาน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.อ. ธรียทุธ ป้อมกลาง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. สุชาธษิณ์ พรหมโชติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. อนุชา ผกาศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. ศิริสิทธิ์ พบิาล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. จตุพล ภบิาลศิลป์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. ศราวธุ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. เอกลักษณ์ มาตนาเรียง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. คมสัน จ าปาวดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. คมสัน เขยีวออ่น ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. ปรัชญ์ กมลพฒันะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. ศุภกร นนท์สามารถ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. ธนวรรณ์ กางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. เกริก เส็งตากแดด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. ไกรศักด์ิ ร่วงราม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. สุชาติ พรหมมาบุญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. สุเมธ ค าชัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. อานนท์ ข ากฤษ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
ส.ต.ต. ฉตัรมงคล ซ่ือสัตย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.ท. ธรียทุธ  เสรีนนท์ชัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
พ.ต.ท. ประสาท คล่ีบุญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
พ.ต.ท. จตุภพ รามนัฎ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
พ.ต.ท. กติติมศักด์ิ ทองบาน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.อ. สุภทัร ศรีภา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. ศักดา สมพงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. สิทธิ์ทวี ปัญญาคม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. สมชาย มิง่ชัยเลิศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. สมโภช สังขน์้อย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. มงคลเชษฐ์ จนัทนา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ต. อ านาจ บัวหอม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ต. ศราวธุ วรรณพานิช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. กริช รักชาติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. เขม็ทอง ฤทธธิาพรม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. คมสัน ดีมาก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. เฉลิม ช้างจวง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ชุณห์ ไชยกลาง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
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ด.ต. ชนชล มากกล่ า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ดุสิต สิงหลี์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ธานินทร์ สวสัดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ธรีะยทุธ เจนชัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. บรรเทิง ปัญญาจนัทร์สวา่ง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ปัญญา ดุกหล่ิม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ไพศาล สิงหนาท ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. พงศ์เดชน์ กลุวตัอดุมรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. พรชัย เดชอปุการ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. รณภพ สวา่งศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ราชัน บุญลี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. วชัรินทร์ ประภาษี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. วเิชียร สิงหม์ี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. วรวทิย์ อนิทชาติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ศรีศิล ศรีสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ศราวธุ ประทุมทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. สกลกร เทีย่วแสวง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. สมจติต์ ค านนท์ใส ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. สาคร กานัง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. อภเิดช ปะมายะยงั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. สมบัติ  เชียงพฤกษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
จ.ส.ต. ณัฐวฒัน์ ชิณวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
จ.ส.ต. ปรีชา พงษ์พลิะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
จ.ส.ต. สุรพงษ์ นาใจแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
จ.ส.ต. วชัรชัย สอนน้อย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.อ. คมสันต์ เศษแสนวงค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.อ. ณัฐชนน ผาลี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.อ. ภวูดล สุขสิงห์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.อ. เศคพล วงด์ปัดสา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
จ.ส.ต. อภชิาติ ปิน่แกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.ต. กระสินธุ์ ทองนวล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.ต. เจษฎา มุราชัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.ต. ชัยยา ธนัวมิา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.ต. ชัยกจิ ศิลานุกรม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.ต. รัฐศักด์ิ กวางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.ต. วรานนท์ เทพธรรม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.ต. วรียทุธ รัตนดิลก ณ ภเูกต็ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.ต. ธนัวา สวนภกัดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
พ.ต.ท. พรรณลบ ส าราญสม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.อ. ศฐา สัตยาวาที ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
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ร.ต.ท. สุวชัร ถรุะพฒัน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. ศรีพงษ์ น้อยสุวรรณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. สวาท แสงทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ โพธขิ า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. จกัรวฒิุ ตาปราบ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ต. บุญลือ บุญคง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ต. ศรันย์ วรีะพงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ต. มานพ เพชรนอก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ต. บุญเส็ง ฮาตระวงั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ต. สุเทพ สุริยะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ธนีพฒัน์ อศัวเมธานนท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ธนาเดช ชาญนุวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ปัจฉมิพงศ์ ทัดมาลา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ขจร คุ้มเวทย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. วธิาน โมรา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. วชิัย ไชยมูล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. พรีะพล ของทิพย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. สรวยี์ กองมูล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. สุรัตน์ พงษ์สวรรค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. สมบัติ เอี่ยมส าอางค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. พนัทวี มัชมณฑล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. สงกราน พางาม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ธงชัย ศรีโฮมจนัทร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ดวงจนัทร์ แกว้สุพรรณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. วชิรวทิย์ พนัธจ์นัทร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. กศุล หลาทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. เจษฎา ชานนท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
จ.ส.ต. สุเมธ ค าต๊ะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.อ. ญาโณทัย ค าสิงหน์อก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.อ. องอาจ พรมลังกา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต.หญิง ชุลีพร ราชตราชู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. สมนึก วงัราช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. เสน่ห์ เปรมชาติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. สหพร   รักษ์จนัดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
จ.ส.ต. ธวชั  เถื่อนผ้ึง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
พ.ต.ท. ธญัญ์นิธิ อศัวรักษ์อารี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. ปรีชา เดือนฉาย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท.หญิง ปิยะพร มิง่แนน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ต. สุเทพ  ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
จ.ส.ต. ชัยชนะ ชูชิต ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
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ส.ต.ต. เกรียงศักด์ิ อิ่มค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
พ.ต.ท. เชาว์ ป้อมงาม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
พ.ต.ต. ไพบูลย์ พลดงนอก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.อ. สุรเชษฐ์ ปัน้มณี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. วสันต์ วงศ์เรือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. ดนัย แกว้น่าน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ต. ทศวร ทัศน์เจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท.. อทิธพิล ระเบียบโพธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ต. เกรียงไกร ภชูาญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. สุรกจิ เทียนทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. มณฑณ บรรฑิตย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ทรงศักด์ิ บุญถวลิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. พลวฒัน์ พวงเพช็ร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ชัยรัฐ ปัตมาต ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. อาคม ทองแจง้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. พลายงาม เสียงใส ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. สิงขรห์ อนิสูงเนิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. จริภทัร นันติดอย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. มานะ  วชัพชิัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
จ.ส.ต. อรรถชัย พร้อมธนะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
จ.ส.ต. ศราวธุ เกตุอมัพร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.อ. ธยา เลิศแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.ท. กฤษดา ฤทธยิา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
พ.ต.ท. วนัชัย ค าประเสริฐ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
พ.ต.ท. ประมวล ทองภู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
พ.ต.ท. สพศั ปราการพทิักษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
พ.ต.ท. สุศรันย์ ศรีบุญเจริญชัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. ธนเสสฎฐ์ เชาวเ์ลิศธนกจิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. วฒันกจิ ยอดอาจ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. พงษ์นรินทร์ นนตานอก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. นพพร แสงสวา่ง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ เกสร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. กติติโชค สังสวสัด์ิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ แสนโท ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. ณธรรศ์ โฉมยา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. เสถยีร ชูศรีวาส ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. มงคล ยลวลิาศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. อนันต์ ทองเหลือ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. วรีะพงษ์ อะภยัวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. สัณหพจน์ ทองศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
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ร.ต.ท. สหรัฐ เทียมไชย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ต. ณรงค์ ท่วมสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. ฉลองเดช  นารี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ พว่งศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ส าราญ ภาระจา่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. กติติพฒัน์ สุริยะกติิพงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. สุทิน แสนวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. รังสรรค์ ภูง่ามชื่น ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ภวูนัย โกสะรุทธะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. อทุัย ทอนติลา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.อ. พรเทพ พนาดร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
จ.ส.ต. พมินภทัร์ สังฆโร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.ต. ภมูินทร์ เกล้ียงข า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.ต. สุพศิน บุญวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ส.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ ละวรรณวงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. เชิดชัย สีบูจนัดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ด.ต. ศุภชัย ซอนรัมย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ กล้าหาญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
พ.ต.อ. กติติภพ ชมภนูุช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
พ.ต.อ. สมปอง ศรีเพช็ร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี
พ.ต.ท. ศักด์ิดา ทองพทิักษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
พ.ต.ท. กณัต์ชวศิ โพธิ์ประสิทธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
พ.ต.ท. สมชาติ มณีรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
พ.ต.ท. กวรัีตนะ บังคมธรรม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
พ.ต.ท. วฒิุไกร อปุพงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ร.ต.อ. ไพโรจน์ ชื่นชมน้อย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. ขวญัใจ มัศยามาศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. มุทธาพฒัน์ ตะโน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. ธนนรินทร์ ด าริห์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. ชีวนิ ต้ังชูวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. บัญชา รัตนพลแสน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. สุเมต ทองทับ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. สิทธพิงษ์ ปานไทยสงค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. อภชิัย สุโพธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. ทัศน์ไชย บุญสงเคราะห์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. สมชาย สงสาร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. ชายชิต ธรรมโชติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. ปวชิชา ธรรมรังศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ร.ต.ท.หญิง อภรัิกษ์  สอนเวช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. ภริูต สวสัด์ิราช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. สายณัห์ นิลพบิูลย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ร.ต.ต. สานิต พุม่สวสัด์ิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ด.ต. สุทัศน์ ป้อมอุ่นเรือน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ด.ต. พชิิตชัย สืบวงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ด.ต. วทิยา กอทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ด.ต. อนุชา กอบก า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ด.ต. วนิิช ปาสารักษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ด.ต. อนุสรณ์ เหมืองจา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ด.ต. ปณิธาน ป้อมทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ด.ต. สุชาติ จงัตระกลู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ด.ต. พชิิตชัย ทองโบราณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ด.ต. สัมพนัธ์ สงวนศิล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ด.ต.หญิง อรวรรยา ชื่นกล่ิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. สมัย รัชจางวาง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. กรรณธร กะสังข์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. ทวศัีกด์ิ กลุสุวรรณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. สมบัติ ค าขจร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. ศรีพยคัฆ์ พลัลภอศัวนัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. พฒันพงษ์ สระภู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. พชิิต ภาสะฐิติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. จ าลอง ยงัหุน่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. นิคม บุญพรม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. สุริเยศ ภกูองไชย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. วชัรพงษ์ บัวขาว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ทวี แกว้กยุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. จารุวฒัน์ แถมจ าเริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. สุรพงษ์ แกว้โก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. สุริยา นามหาชัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ธนะ รารามนัส ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. อาทิตย์ โพธิ์เยน็ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ จนัทะเขต ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. วฒันา ยมพนิิจ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ปรเมธ นครไพร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ สาการิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. สุวรรณ์ ค าถี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. จรีวฒัน์ ประชานันท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. สัญญา เกษสุริยงค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ภาณุวฒัน์ วนันุกลู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ณัฐพงศ์ สารเสนา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ.หญิง ศิริพร สืบสมุทร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
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ส.ต.อ.หญิง เจษฎาพร จนัทร์หวัโทน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ชนน์พสุิทธิ์ บุบผารักษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. หตัถกฤดิก์ พวงล าเจยีก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. เพชรฤทธิ์ ปานไทยสงค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. สุจติ มีน าพนัธุ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ชัยณรงค์ รักษาโสม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ธรีพร หอมฤทธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. นิธภิทัร์ วชัโสก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. วฒันะ  พว่งปิน่เพชร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. อภรัิกษ์  ภหูงษ์เพชร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. สุชาติ แกว้ใส ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ธรีะยทุธ บิลเต๊ะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. รชต ผ่องพนัธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ณัฐกติต์ิ มีมาก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. สนธยา บรรเลง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ไพรินทร์ ดวงจนัทร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ศุภชัย ผิวนวล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. จรีวฒัน์ พนูเทพ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ศิวกร ศิริพทุธ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. เศตพล วงศ์ปัดสา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ปรีชา สอดจติร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. วชัรานนท์ พรหมบุตร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ภานุวตัร แสงปัญญา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. เอกลักษณ์ จ านงโชค ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ทัศนัย การเจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ศุภชัย ตุ้งประโคน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ชาญวทิย์ ประสาริบุตร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. อนันตพล จนัทร์คงช่วย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. สุวทิย์ พรหมทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. วทิยา ไกรแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ววิฒัน์ ทิพยรั์กษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. สุริยา สารานิตย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ชัยมงกรณ์ นวนประโคน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ปุรเชษฐ์ ทองเรือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. วฒันา คอนหาว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. อฏัฐวฒัน์ วรรณพฤกษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. อนุวฒัน์ แสงทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. พงษ์อ ามาตย์ ทับสอาด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. นิธิ สุวลักษณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. เมธี ศรีคันธรักษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
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ส.ต.อ. พรหมวหิาร บุตรศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. สุพจน์ เทียมปโยธร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ธงชัย อ าภยัรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. สาธติ เกษกจิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. สันติราษฎร์ เงินมัน่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. จรัสชัย กลุศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ประเสริฐ ฉฐัอดุมผล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. วเิชียร ช่างเรือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ไพรวลัย์ ยา่งเยื้อง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. อคัรเดช บัวพนัธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ชัชวาล กล้าหาญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. เกษม ธรรมวงค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. อลงกต สมสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ชรินทร์ พลูศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. มนัส บุดดีคง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. กติตน์ชัยนันท์ ชัยวเิศษ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. เจตวฒิุ แกน่อากาศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. อภเิชษฐ์ มโนมัยวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ณรงค์ เถรเมือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. วรศักด์ิ เจริญฤทธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. วรีะศักด์ิ กอ้งเสียง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. นที ศรีสมัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. วชัระ ต่อเขต ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. อาเซ เยอเบาะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. วฒันา ทิพชะรา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.ต. เอกสิทธิ์ โกฎติระกลู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
พ.ต.อ. ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
พ.ต.ท. จามร สุนทรกจิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
พ.ต.ท. อนันต์ วงศ์ศรีสุนทร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
พ.ต.ท. พรีะพงษ์ ภาพพนัธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
พ.ต.ท. ปราสาท สินประโคน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
พ.ต.ท. วรีะโชติ นาคเอี่ยม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
พ.ต.ท. สุดใจ เหนือเกาะหวาย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
พ.ต.ท. ประเสริฐ อนิทร์สุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
พ.ต.ท. พทิักษ์ โคกเกษม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.อ. อานนท์ แพรงาม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.อ. วรีะชนษ์ วงษ์นคร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. สุรชัย อทุัยแสง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. ธนภทัร เหล่าทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. เกริกไกร จนัทร์จติร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
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ร.ต.ท. อรุณ แจง้จ ารัส ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. ก าพล เขยีวสวสัด์ิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. พฒันา มูลการณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. ภราดร เพง็คต ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. จกัรภทัร พภิกัดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. เกษม หอมเนียม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ สุทธศิลป์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. พงศ์ชยณัฐ พมิพท์อง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. ประชา ฮุงหวล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. จารุวฒัน์ ทุมดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. ณัฐกานต์ ด่านเขตการณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. ธวชัชัย สายบุญเลิศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. จกัร์ทอง ค ามาพล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. วศิรุต ชูโฉม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. กมัปนาท สมมา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. (หญิง) อนุสรา บัวแดง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. บุญเลิศ ทองเต้ีย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. สุรพล ศรีเกตุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. องอาจ สัมมารุ่งโรจน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. มนัส สืบชาติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ท. สุริยะ แกม้ทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ต. ปรีชา ภาคพานิช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ต. นิติ เจริญพร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ต. นันทภคั ชูสัมฤทธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ร.ต.ต. บุญเชิด นิยมรัตน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. วเิชียร ช านาญกลาง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. สมชาย ชัยเจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. (หญิง) นิภา กล่ันประสม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. วรัิตน์ แดงเนียม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. วนัชัย อนิทรประสาท ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. เสกสรร พวงทับทิม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. เนติพล นนทะภา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. สมปราชญ์ พทิักษ์จนิดา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. สุรเดช ขนัโอฬาร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. สุเมธ มิง่ดอนไพร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. สมัย เกยีรติขนุทด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. สุเทพ แวววงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. สาธติ กนกนาค ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. ประยงค์ ศุภสาร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. ทรงธรรม บุญเลิศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
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ด.ต. พเิศษ ดาวเรือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. มงคล ศรีสุภา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. เทพพร รอดภยั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. อาคม พมิพเ์มือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. ภมูิ วงษ์สุวรรณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. ธนพจน์ นินไสล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. อมรศักด์ิ บัวคง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. ชุมพล สุภษิะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. พทิักษ์ ประวนัเตา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. ธรียทุธ จติทวี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ด.ต. เชิดชัย ศิริพรทุม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
จ.ส.ต. ณัฐภมูิ จ ารัส ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.อ. อทิธพิล บุญส่ง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.อ. ชัยนาท เชื่อนิจ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.อ. ณัฐสิชฌ์ ธนัญจรัิสย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. วสุ ทองค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. ธนพงษ์ รุ่งอรุณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. ภาณุพงษ์ ประชุม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. ววิฒัน์ ธารวาวแวว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. ยทุธศักด์ิ เชื้อชาติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ ปัน้มา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. พพิฒัน์ พลหนองหลวง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. ณัฐพล เชื้อสะอาด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. พทุธพิงษ์ กระแสร์สุนทร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. สุเทพ นิม่เปีย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. ณัฐพล แวมประชา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. วชัรพงษ์ พนัธชัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. ศิวเรศ ตีระพา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. ชัยยนัต์ นาคแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. สายฝน รอดอปุโป ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. วรวฒิุ รักวชิา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. ศุภชัย ลาภโพธิ์ชัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. วชระ เพช็รกาญจน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. ศรายทุธ เถรานุเคราะห์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
ส.ต.ต. พงศกร ใจดวง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ
พ.ต.อ. ณรงค์ ชนะภยักลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
พ.ต.อ. ประสาทพร ศรีสุขโข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
พ.ต.อ. ภคัธนา ลายลักษณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
พ.ต.ท. อรรถพล มีเสียง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
พ.ต.ท. ประเสริฐ บัวขาว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
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พ.ต.ท. ปราการ จงประสิทธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
พ.ต.ท. ธวชัชัย ล่ามกจิจา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
พ.ต.ท. ณัฐรัชต์ กรีธาธร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
พ.ต.ท. ภาสกร มังกรแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
พ.ต.ท.หญิง พงษ์ลดา ทองเอี่ยม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
พ.ต.ต. อทุัย เกยีรติพงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.อ. สังคม กล่ินหวล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. ปรีดา นัคเรศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. เชาวลิต ขนุเณร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. พรพรหม กระแสร์สุนทร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. พศิาล กล่ าไพ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. ปริพล นาคล าภา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. ทศพล ศรีสุระ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. ธรีพล แอนิหล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. วรกฤต พาเรือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. ณัฐภทัร พรรณาสุระรักษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. อรรถพล เจริญพร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. ณัฐศิลป์ อทุา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. ชยณัฐ เตชะผาติกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ กาญจนศร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. วทิูรย์ เพง็บุบผา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. พลชัย กมขนุทด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ เกดิโชค ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. ธณพ ธารีไทย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. สมบัติ สมรูป ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. ไพโรจรน์ ก าเนิดทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. ไพบูลย์ ศรีเคลือบ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. เอกณัฐ หอมกล่ิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. มาโนช สิงหบาล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. สุเมธ วนัซวง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. สกล ปรางอยู่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. วชัพงศ์ ประยงค์เพช็ร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท.หญิง ศุภนันท์ จติรเนียม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ท. ชัชวาล โฉสูงเนิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ต. พชิัย เกดิแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ต. สมพงษ์ บุญภู่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ต. มนูญ แจม่จ ารัส ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ต. ธนวฒัน์ ทองบัณฑิต ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ร.ต.ต. รุจโิรจน์ คมเมธาศรีวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. คิด หมิะคุณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
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ด.ต. ชาญณรงค์ ชื่นอรุา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ พยิะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. วชิระ เล็กค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ธวฒั ผลดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. วนัชัย วราโพธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. สมนึก พฤกษวรรณกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ธนาศักด์ิ พบัตา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. พายนย์ บุญคง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. วทิยา ยอดไธสง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. สถานนท์ เถาวท์วี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. วชิาญ คชชารีย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. สงัด ปราบหนองบัว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. บรรจง วรรโน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ปรีชา ปานา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ชัยวฒิุ แสนบุญรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ธรีะพล หงษ์ตะใน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ภมูิพฒัน์ สร้อยสูงเนิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. มนตรี พรหมศิริ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. สุบรรรณ์ มหาวงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ธนิตพงศ์ ศักด์ิบวรวชัร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. บรรจง ฝ่ายเป็น ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ประสาน เหลาพรม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. หรัิญ แจง้อา่งหนิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ธรีศักด์ิ ค าโสภา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ปริน คงรักษา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. พนูสุข สัจจธรรมนุกลู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. อทุัย สีผ้ึง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. เทพพนม ศรีพนม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ธนพล ศรีสุมล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. กฤตธนพล อสุาย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ชัชวาลย์ แกน่จนัทร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. จติติ โพธิ์วฒัน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ประชิน ด่อนแผ้ว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. จ าลอง โทรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. โชติศิริ นิรพนัธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. อนัน ทิพยอ์กัษร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. แหลมชัย อตุรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. สมพงษ์ ศิริฤทธไิกร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. สุรพล ตราชู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ราเมษฐ์ แกว้ประเสริฐ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
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ด.ต. สมเดช สุจริยา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. อดุลย์ แสงส่อง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. บุญเชิด โปร่งแกว้งาม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. จวน นามหนวด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. สุคนธ์ พกิลุหอม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ศุภกร บุญธรรม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. บรรจง ชูศรีทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. คีม อาจศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ประดิษฐ์ โคตรเนตร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. เฉยีบ ชาญสมร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ปรีชา มาลาสาย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. สุวชิัย แสนมัน่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. วรพนัธ์ กนัยงั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ธญัญวชิญื เลิศรุ่งวกิรัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
จ.ส.ต. สมรัก ชนะสิมมา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
จ.ส.ต. สิทธกิรณ์ พลซา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
จ.ส.ต. นิติธร ศรีภกัดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
จ.ส.ต. วฒิุชัย เวยีงสมุทร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
จ.ส.ต. รัฐพล สาระลัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
จ.ส.ต. ชาญณรงค์ อญัชุลี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
จ.ส.ต. วทิยา เชื้ออภยั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ส.ต.อ. กฤษฎา ทองเงิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ส.ต.อ. ธวชัชัย ทิพยศ์รี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ส.ต.ต. ปิยะพฒัน์ เจนชัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ส.ต.ต. อาทร ล่ามกจิจา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ส.ต.ต. คงศักย์ โสภณกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ส.ต.ต. พชัรพล นกเขยีว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ เจริญสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ส.ต.ต. ด ารง ฝาเฟีย้ม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ส.ต.ต. ณฐกร เพิม่ขึ้น ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ส.ต.ต. อภชิาติ ภพูนันา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ส.ต.ต. ศรพชร ฤาชา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ส.ต.ต. ณัฐพล บุญมาเลิศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ส.ต.ต. ณัฐธญัพงศ์ เพยีงล้ิม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ส.ต.ต. สมัชชา ถมยาพทิักษ์สกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ส.ต.ต. ภาคภมูิ จนัทร์สง่า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
พ.ต.อ. สันติ วรรณรักษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
พ.ต.อ. สมภพ สุภาพร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางปู
พ.ต.ท. สุเมธ รัตนวศิิษฐ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
พ.ต.ท. ณัฐวฒัน์ ด้วงพลูอนันต์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
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พ.ต.ท. อาจณรงค์ วงษ์ภาพ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
พ.ต.ต. อนันต์ วงทาษี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ร.ต.อ. วนัชัย อนิทร์อดุม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ร.ต.ท. พษิณุศักด์ิ เติมเต็ม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ร.ต.ท. มนตรี พทุธลา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ร.ต.ท. ณัฐพล สุขผล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ร.ต.ท.หญิง ฐานิดา มัน่กตัญญู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ร.ต.ท. บริสุทธิ์ จกัดา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ร.ต.ท. สุพฒัน์ จนัทะวงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ร.ต.ท. ทรงกฤช อนิทร์ชัยศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ ดอนผักแวน่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ร.ต.ต. เกรียงไกร ลีลาด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ร.ต.ต. มานพ เทศเรือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ร.ต.ต. ปรีชา พว่งแตง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ สอนเถื่อน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ด.ต. รุ่งอรุณ ศรีทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ด.ต. รังสรรค์ ทองอว่ม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ด.ต. สมมาตร วอ่งววิธิกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
จ.ส.ต. พฤหสั ใสกามล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
จ.ส.ต. สมมัคร กมลนันท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ส.ต.อ. นิคม ด้วงสุวรรณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ส.ต.อ. ศิริชัย สดดอน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ส.ต.ต. ชัยศรี อาจค าพนัธุ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ส.ต.ต. บุญชัย สังฆรั์กษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ส.ต.ต. กฤษณะ สุวรรณวงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ส.ต.ต. วชิระ นาสมภกัด์ิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ส.ต.ต. จริเมธ โชติช่วง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ส.ต.ต. พษิณุ มาลัยสอน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ส.ต.ต. ธงชัย โชตินุกลู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
ส.ต.ต. ณฤสิทธิ์ แจง้จ ารัส ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง
พ.ต.อ.  ภมูินทร์ สิงหสุต ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.อ.  สายนัต์ ปาลวฒัน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.อ.  เจริญ พลเดช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.อ.   ธเนศ สินรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.อ.  บัลลังก์ โพธิ์ทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.ท. วทิวสั เขง่คุ้ม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.ท. ประภาส มัง่ค่ัง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.ท. คชา เจริญวฒิุมากร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.ท. สุรกจิ มรกตสุวรรณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ เรืองวทิย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
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พ.ต.ท. จกัรพงศ์ นุชผดุง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.ท.   อริญชัย สุวรรณโภชน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.ท.   อศัวนิ สีมาเจริญศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.ท.   พงศ์เชษฐ์ จลุสงค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.ท.   นพดล ทับเกตุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.ท. อนุชา แสงดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.ต.   สายนัต์ ภพูรรณา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.ต. ประสงค์ อนิเสมียน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.ต. จรัล แสงสงวน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.ต. อศิรัฐ ตันสุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ เกตุมาลา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.อ. ส าราญ ทองบุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.อ.  ไชยยณัฐ มาพงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.อ. พวสัส์ ธนศิริอภนิันท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. จริะพฒัน์ มณีรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. บุญเสริฐ กิ่งเกษ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. พรีะพนัธ์ ทองพทิักษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. มานิตย์ นวมเฟือ่ง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. บรรจง กดุนาน้อย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. ไพรัตน์ เกตุลอย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. รัศมิศิ์ลป์ เสวยทรง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. สุเทพ แม้นศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. นิรันดร์ สวสัด์ิศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ องึสวสัด์ิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. นารถ นาพยพั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. ส านวน โฉมทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. ประเสริฐ ธรีานุกลูกจิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. วนิัย เอี้ยงแจง้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. บุญมี ชมมาลี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. ขนัชัย ทองค าดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. กริช มูลเสถยีร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. สาย สารพฒัน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. ผู้เผด็จ ศรีสุธรรม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. บัณดิษฐ์ คงอว้น ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. วเิชียร นิธากร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. สุเทพ แม้นศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. สุชาติ ถานอาจนา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. ธวชัชัย ถนอมมิตร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. ธนกร จปุะมะตัง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. สมคิด เทศวงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
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ร.ต.ท. พรชัย สังขฉ์มิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. ธวชัชัย ไพรศูนย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. นิรุตมิ์ แกว้เอี่ยม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท.  ชาย พลศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท.   สามารถ สัตยา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท.  นิรันดร์ สวสัด์ิศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท.   สีน้ า นิยมพลอย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท.  สุนทร ยอ่ยชา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท.  สุพฒัน์ จนัทะวงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. สมโภชน์ อุ่นใจ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. สมคิด จิ๋วเชื้อพนัธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท.  บุญเรือง เชิงหอม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท.   บุญเลิศ เหล็กมา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท.   ธรีศักด์ิ ไชยมณี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท.   วทิยา นามทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท.  สุพจน์ ปานดวง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท.   สมภพ โสขมุา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท.   อดุลย์ ตากิ่มนอก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท.  จ ารัส มีแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. ทศพล คนก าแหง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. รุ่งนภา เขม็ทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. วรีพนัธ์ บุญหนัก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. ชาญ เชิงหอม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ต.หญิง วชัรี เจอืจนัทึก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ต.หญิง คณา บัวแยม้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ต. ประสงค์ สุขยา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ต. ปัญญา ถริะโคตร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ต. อ านาจ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ต. พล สวา่งแสง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ต. เผชิญ ระวงัดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ต.   บุญเสริฐ กิ่งเกษ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ต.   วรีพล สุดสายแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ต. สมนึก จติฤกษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ต. ฤทธเิพชร ยาสาไชย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต.หญิง ปานจนัทร์ ยนืยั่ง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. จณิวตัร์  พรหมมานอก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. วรพจน์ แสงเนตร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. อาณกร กฬีา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ปองภพ ใจกล้า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. กติติศักด์ิ สุขดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
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ด.ต. เพิม่พนู จนุใจ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. นุกลู รัตนกติติสกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ณัฐวฒิุ เจริญสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. โยธนิ นิลก าแหง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. สุวทิย์ มักขนุทด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ประจวบ พนิไธสง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ทรงพล กระศิริ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. พนิิจ รัตโนภาส ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. กญัพพิฒัน์ บรรเทากลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. อนันต์ จนัเขยีว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. เขื่อนเพชร แสนสุมา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. สัญญา ภาระบาล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ถาวร มาลาวนั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. กษิด์ิเดช นพภาลัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต.หญิง สุพตัรา จลุษร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ธนกฤต โฆษาววิรรธน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. เอกรัตน์ ปานรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ชัยวรัิตน์ ศรีทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. อมร ท่าสะอม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. เทพนม รักสัตยม์ัน่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. พนิิจ หมายสม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ประทีป วนัระหสั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. สุรพล สิทธโิสม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. โวหาร เพง็เพชร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ยทุธ องึสวสัด์ิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. วชัรพล สาระนันท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. นันธวชั เหมือนทัพ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. จติติเดช ภสูมหมาย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ปราโมช กล่อมบุญธรรม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ธราดล ศรีพนัธเ์มือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. อ าพนัธ์ เกตุค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ทรงศักด์ิ ชวนจติร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ประสพโชค สมค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. วเิชียร ปักกงั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ชัยสิทธิ์ บุญยะเพญ็ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ชาญชัย กนัตะภาค ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. มนูญ ทองสมบูรณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. อนุพงษ์ ดีเรือก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. มานพ เทียนเหด็ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ณรงค์ ประภากร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
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ด.ต. ฌาณวทิย์ ทิพยอ์กัษร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. ไพศาล เคียงไธสง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ด.ต. อนุพงษ์ ดีเรือก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
จ.ส.ต. อศิรศักด์ิ ชาบุญเรือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
จ.ส.ต. ภไูท นุน่ตา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.อ. อธศัิกด์ิ ค าสาร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.อ. พนัส ผ่องจติร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.อ. จรัสแสง จติขนัตรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.อ. จตุพงษ์ น้อยยา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.อ. นิรุทธิ์ โพธริาช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.อ. พรเทพ จนัทร์นิม่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.อ. พนัส กล่ินศรีสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.ต. นรวรี จนัทร์แกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.ต. พรภสิิทธิ์ ฉายสันต์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.ต. พลวดี ศรีคงเพชร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.ต. ภานุพงษ์ ต่วนชะเอม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ หลวงแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.ต. ศุภวชิญ์ เสมอ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.ต. อศิรานุสรณ์ พลรักษา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.ต. นภดล ภเูนตร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.ต. สันต์ ภทูอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.ต. องอาจ ปฏสัิงข์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.ต. นิธษิชนม์ กตบุญวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.ต. ปฐมพงษ์ สุนทรนิมิต ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.ต. กติติโชติ เฉลิมศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.ต. สมคิด วงษ์ศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ส.ต.ต. ชนะกานต์ กนัพร้อม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
พ.ต.อ. อรรถพล อนุสิทธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
พ.ต.อ. วชัระ ประพฤติบัติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
พ.ต.ท. อภศัิกด์ิ โชติกเสถยีร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
พ.ต.ท. อธวิฒัน์ นุชถาวร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
พ.ต.ท. รัฐวตัต์    อยู่พพิฒัน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
พ.ต.ท.หญิง อบุลวรรณ  อาลี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
พ.ต.ท. งาน กนัทวี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
พ.ต.ท. สิทธโิชค สิทธโิสภณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
พ.ต.ท. นัฎฐพงษ์ ศรีเพญ็ประภา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
พ.ต.ท. ธนกฤษ กรีติชาญธนา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
พ.ต.ท. ปกฉตัร ชัยสุกวฒัน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
พ.ต.ต. สมัย        เจริญราช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
พ.ต.ต. รุ่งอรุณ     ยิ่งยนื ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.อ. ดิษฐวจัน์ งามแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.อ. วสัินต์ ฟกัข า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.อ. สุวทิย์ พรมน้อย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. อาดุลย์ ศักด์ิสม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. สันติ พงษ์สระพงั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ชัย โพธิ์ทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. อ าพนั สาริวนั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. บุญฤทธิ์ เชิญเชื้อ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. ปุญณวศิวก์ ชัยชาญบุญญะสิริ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. พชิญ์ภคิน ทองภคัการ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. สมบัติ รักขมุแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. พงศกร สรัสชนา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ บุตรวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. ชัชชัย ละมุล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. อ านวย รัตนพลแสน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. สิทธชิัย ภกัดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. คมกฤช หงษาชาติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. ทิณกร หนูมณี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. เอนก ชูสังวาลย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. อนันต์ เกา้ล้ิม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ พลูจนัทร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. เสถยีร บุมี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. อดินันท์ ร่มโพธิ์ตาล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. วนิัย แพผลศิริ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. สมยงค์ โมราศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ท. ไพรัตน์ แป่มจ านัก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ต. สุรจติร สุขจติต์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ต. โรจนศักด์ิ  สกลุศักด์ิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ต. ประทิน    ออ่นรัศมี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ต. ฐาปณพงษ์ ถิ่นสอน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ต. วรีะวธุ สุ่ยวงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ต. ชลอ ตอสูงเนิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ต. รชต ฤกษ์ศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ต. สิงห ์     พลับอนิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ร.ต.ต. ไพบูลย ์   ศิริวฒันวบิูลย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. อ านาจ     บัวมะลิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. อเุทน      มกกงไผ่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ  อยู่แพทย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. อนุเทพ    เทพบรรทัด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. ศิริภมูิ      เอี่ยมมี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
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ด.ต. ไชยกร     บุญทัน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. ภานุวฒัน์  ราชสมัคร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. สวสัด์ิ     อิ่มซิว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. ประมวล   คุนาอน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. สุรชัย      ร่ืนบุญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ  สร้อยจติร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. สุธ ี         สุดสวาท ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. จงกล     จนักนั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. ปณิธ ิ       ล้อมจนัทร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. อทุัย        อรุะเพญ็ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. นิรันดร์     พรหมศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต.หญิง จนัทร์ทิรา ทูอาษา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต.หญิง จรีนันท์  คงทน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต.หญิง มณีภา ชื่นเจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. สุพจน์ รุ่งเรือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. สิริชัย         แจม่ใส ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. รุ่งสุริยา     ประโพธงั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. ปรีชา        บัวระภา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. ณัฐวฒิุ     ทองเฟือ่ง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ด.ต. สุวจิกัษณ์   นิลด า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
จ.ส.ต. เอกชัย        หอมจนัทร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ส.ต.อ. ทวสิีน ดีโคตร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ เศษแสนวงค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ส.ต.ต. พรเทพ แสงงาม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ไสยลา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ส.ต.ต. พศิษฐ์ เลิศล้ าธนินรัฐ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ สงคล้ิง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ส.ต.ต. สุขสวสัด์ิ ลอยนอก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ส.ต.ต. นิพนธ์ ใจเยน็ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ส.ต.ต. อรรถวฒิุ เวคะวากยานนท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ส.ต.ต. ถริวฒิุ อกัษรไชย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ส.ต.ต. กรวรรธ วงศ์ทิพย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ส.ต.ต. ตรัยเทพ สมัครการ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ส.ต.ต. อคัรพล สีผา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ส.ต.ต. สมมาตร เทียนทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
ส.ต.ต. นัฐพล วานิสุวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงใต้
พ.ต.อ. สุรวฒิุ แสงรุ่งเรือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
พ.ต.ต. ผาสิงห์ สุระเสน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ด.ต. เนรมิตร์ ปิน่ปฐม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ด.ต. ชวลิต ทองเพยีร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
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ร.ต.ท. ถาวร วงษ์ศิริ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ศรประเสริฐ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ร.ต.ท. ธรีเดช อดุมธรีสกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ส.ต.ต. นิรุต พวดชู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ส.ต.ต. วชัรพงศ์  ดีสา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ด.ต. ชยพล วงษ์สะอาด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ร.ต.ต. ศักด์ิดา ศักด์ิเจริญเกยีรติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ส.ต.ต. ศิวา สุขมุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ส.ต.ต. สิทธพิงษ์ สิงหเ์สนา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ร.ต.ท. ฌาณมณฑล แกว้พรหม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ด.ต. ไพรทูล สมจติร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
พ.ต.ท. เฉลิมชนม์ สาระถี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
พ.ต.ต. สมชาย สาคร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
พ.ต.ต. สมบัติ แจง้จ ารัส ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ร.ต.ท. เสกสรรค์ อางจะโปะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ร.ต.ท. วโิรจน์ กลัยาศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ร.ต.ท. ทรงพร ปัน้ค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ร.ต.ท. ฐิติวฒิุ แววน า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ร.ต.ท. ธชัชัย ไชยถา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ร.ต.ท. วรพล นวลสะอาด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ร.ต.ต. ศรีสมพตัร ผ่านเมือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ด.ต. พนัธุ์เดช พนัชนะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ด.ต. สุพรชัย ออ่นศรีทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ด.ต. ชัยนาท เทพวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ด.ต. โสภณ ต้ังสกลุทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ด.ต. ธรีะพร เงินมัน่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ส.ต.ต. กจิติชัย สมาสเอยีด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ส.ต.ต. ไชยนันท์ ค าโพธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ส.ต.ต. ชัยยะจติร์ เสมสายณัห์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ส.ต.ต. วฒิุชัย ยทุธยง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ส.ต.ต. ยิ่งศักด์ิ งามฉวพีนัธุ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ส.ต.ต. สุบิน ศรีปรางค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ร.ต.ท. คฑาวธุ เวทยว์ทิยา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
พ.ต.ท. ชาติฎกาญ ทุมนัต ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
พ.ต.ท. ปภาณ วงค์ชนเดช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ด.ต. ไวภพ พนัไวย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ทรงมีสิงหสกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ร.ต.ท. รุ่งตะวนั กนุันท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
จ.ส.ต. ฉฐัวฒัน์ ไชยศิริภากรณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
จ.ส.ต. ภอูนันต์ ค าโพธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
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ส.ต.ต. ชาคริต ชนะคุ้ม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ด.ต. บุญธรรม สีนาทนาวา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ด.ต. นรินทร์ เทียมทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
พ.ต.ท. วริทธิ์ภทัร กณัหาวราเสฎฐ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ร.ต.ท.หญิง เสาวนีย์ ปล่ังเปล่ง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ด.ต. พนัธุ์เดช พนัชนะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
ส.ต.ต. รวภิาส นิสา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.คลองด่าน
พ.ต.อ. สุรพงค์ ธรรมพทิักษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
พ.ต.อ. วชิัย ยติุธรรม ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
พ.ต.ท. ฤกษ์ชัย แสงสวา่ง ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
พ.ต.ท. นฤดม มารศรี ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
พ.ต.ท. วชิาญ บุญลือ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
พ.ต.ท. ชินวชัร์ เวทยากร ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
พ.ต.ท. วฒิุภทัร ไม้ยอเุทศ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
พ.ต.ท. กฤตพล โพธเิจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
พ.ต.ท.หญิง ปณิศา ริมประโคน ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
พ.ต.ท. เชิดศักด์ิ ประกอบสุข ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
พ.ต.ต. ศุภกร เจนอนุศาสตร์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
พ.ต.ต. สุนทร พมิพนัธุ์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
วา่ที ่พ.ต.ต. สิงหค์าล ทะนันชัย ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ เกตุมาลา ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.อ. ธวชั วนัตา ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.อ. ธราวธุ ไชยสาร ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.อ. จริวฒัน์ ออ่งสา ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.อ. สถาพร ศรีกงพาน ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. สุชาติ คนบ ารุง ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. วรีวฒัน์ คูเมือง ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. ธรีดนย์ ชาตินุช ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. เสาร์ บ ารุงภมูิ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท.หญิง อรสา อุ่นจติต์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. ฌานรักษ์ กลุทิพย์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. อสิระ แสงสวา่ง ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. กติติกานต์ กองเศรษฐ์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. กติติ รัตนวจิติร ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. มานะ ประมวลศิลป์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. ชาตรี กองค า ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. โชคชัย ยอดจนัทร์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. บัณฑูลย์ ตะกรุดทอง ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. ณัตพล วงค์เครือสอน ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. ทวี ติมุลา ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
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ร.ต.ท. พรสวสัด์ิ อยู่ฤทธิ์พนัธุ์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. อรชัย สะอาดอน้ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. ชวลิต เรืองพุม่ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. ณรงค์ โขพ่มิาย ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. สมคิด สุดเจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ท. สุวทิย์ ภดูอนนาง ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
วา่ที ่ร.ต.ท. สันติ ศรีสงคราม ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
วา่ที ่ร.ต.ท. ศักดา สานุสันต์ิ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ต. สนอง เล้ียงอ านวย ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ต. สมเด็จ บุตรสูงเนิน ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ต. พงศ์ เทศศรีเมือง ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ต. จ านงค์ บุญสนอง ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ต. สุนิวตัน์ ดอนเม็งไพร ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ต. ประคอง มอญกระโทก ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ต. ยงศักด์ิ พลบุญ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ต. สุวทิย์ สุดประเสริฐ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.ต. ถนอมศักด์ิ สุวรรณไวยานันท์ ภ.จว.สมุทรปราการ ช่วย พระสมุทรเจดีย์
วา่ที ่ร.ต.ต. ไกรสร ศรีจนัทรา ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. ไพศาล เสมาทอง ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. ขวญัลือ กจิกอ้งขจรชัย ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. ชาติชาย ชัยไธสง ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. ไชยเชษฐ์ เศรษฐบุญพงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. ณรงค์เดช ชะดรรัมย์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. ทวชีัย ธนูทอง ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. ธนรัตน์ บุญต่อ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. ธรียทุธ์ ชัยนิตย์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. นาวนิ ร่วมสุข ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. บรรเจดิ บุญมี ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต.หญิง บุษบา แกว้ลอย ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. ประชา สารสินธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. ประเสริฐ จา่เพง็ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. ประสิทธิ์ ระวงั ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. ปรีชา นิลบรรพต ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. พนัสรณ์ มากมี ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. พลวรรธน์ จ าปาทอง ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. มนตรี ทวกีนัต์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. รชฏ เทวอกัษร ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. ศิวรักษ์ หดัจมุพล ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. สมบัติ ศรีชัยมูล ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. สุเมธ โคแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
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ด.ต. สุวฒัน์ จารุกานนท์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. สนธยา ตันตระชนิดา ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. สถติย์ เครือศรี ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. สวรรค์ สิงหว์เิศษ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. สมาน สนทาหงส์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. สายณัห์ สร้อยบรรจง ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. เสน่ห์ กุ้ยประเสริฐ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. สมชาย วอ่งธญัญการ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. สราวธุ โพธิ์ศรี ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. อดุม พยคัฆม์ีธรรม ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. อ านาจ ค าผุด ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. นุกร ละออเหล่า ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ด.ต. เดชา ค าโส ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
จ.ส.ต. ดุลยฤทธิ์ ปานเกดิ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.อ. สรศักด์ิ หาญลือ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.ต. อคัรวฒัน์ ทรัพยน์ิมิตร ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.ต. ธวชัชัย เทียมเพง็ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.ต. สิริพนัธุ์ ไทยตรง ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.ต. วนัเฉลิม สังขพนัธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.ต. ปริวฒัน์ สารรัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.ต. โสภณวชิญ์ เตจาค า ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.ต. อดุลย์ เอี้ยวถึ้ง ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.ต. สรวชัร์ ศรศรี ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.ต. วฒันาธร ราชชมภู ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.ต. อนุสรณ์ เพช็รสุข ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.ต. อนุชา เกตุมาลา ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.ต. พงศ์พล กาญจนจารี ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.ต. มารุต บุญมาลี ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ ครุฑกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
ส.ต.ต. วรัชะ วรุิฬดก ภ.จว.สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
พ.ต.อ. ธรีภพ รุมแสง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
พ.ต.ท. โกมล กล่ินประชุม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
พ.ต.ท. มนชัย รุ่งเรืองเศรษฐ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
พ.ต.ท. คณชัย มาลัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
พ.ต.ท. ภาวตั รัตนาภรณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
พ.ต.ท. สุพรรณ์ ขนัอาษา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ร.ต.ท. เทพพทิักษ์ พกุะนัดด์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ร.ต.ท. พรศักด์ิ เหล่าช านาญกจิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ร.ต.ท. วภิพ แช่มเรือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ร.ต.ท. วรัิตน์ อภวิงศ์งาม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
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ร.ต.ท. ศราวธุ เสริมกล่ิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ร.ต.ท. ศิระกวณิฑ์ มีศรีผ่อง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ร.ต.ท. สุธร์ี สลับลึก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ร.ต.ท. อภเิชษฐ์ สงช่วย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ร.ต.ท. อ านวย ค าเปล่ง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ร.ต.ต. นิพนธ์ หวงิปัด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ด.ต. ศิโรตม์ บุญแช่มชู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ด.ต. ศุภกจิ กลุพฒันโยธนิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ด.ต. สุรพล ศรีชาเนตร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ด.ต. พงศักด์ิ เคนวงค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ด.ต. ยทุธศาสตร์ สิทธศัิกด์ิศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ด.ต. มานิตร์ ใจเทีย่ง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ด.ต. สายชล ประพฤติดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ด.ต. อ าพร พลนิกาย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
จ.ส.ต. โอภาส สงวนแสง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
จ.ส.ต. จกัรภทัร กศุลรัตนาธร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
จ.ส.ต. ยทุธการ ศรีโพธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ส.ต.อ. จริพนัธ์ บัวเผียน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ส.ต.อ. ชูชาติ ศรีชัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ส.ต.ต. กมล เกษไธสง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ส.ต.ต. เกรียงสิทธิ์ สังขนัธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ส.ต.ต. จฑุาพล เมืองสง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ส.ต.ต. ทวชีัย หนูมณี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ หงษ์ชุมภู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ส.ต.ต. สุพรรณุ ภริมกจิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ส.ต.ต. เอกสิทธิ์ พวงยอด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ส.ต.ต. พลกฤต นาใหม่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
ส.ต.ต. ไพสิฐ อนุศาสนนันท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา
พ.ต.อ. กฤติเดช ศิริจนัทร์นนท์ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
พ.ต.อ. พจิติร องัศุภานิช ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
พ.ต.ท. วรวฒิุ ปานขาว ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
พ.ต.ท. เติมรัศมิ์ จนิดาวฒัน์ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
พ.ต.ท. ศักยศ์รณ์ วรรณประเสริฐ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
พ.ต.ท. พทิักษ์ จงชาญสิทโธ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
พ.ต.ต. อภนิันท์ มหาวรรณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
พ.ต.ต. ไชยฤทธิ์ จริุตทะโย ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ร.ต.อ. ชัยวฒัน์ ขขูนุทด ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ร.ต.ท. ทรง ยิ้มชัยภมูิ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ร.ต.ท. สฤษด์ิ แป้นถงึ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ร.ต.ท. สิทธพิงษ์ บัวทอง ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
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ร.ต.ท. นพรัตน์ แกว้กองแสง ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ร.ต.ท. เด่นพงษ์ พนัธุ์ยลุา ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ร.ต.ท. วรีะชัย พุม่แกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ร.ต.ท. ธรีพล สู่พรหม ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ร.ต.ต. สอาด กล่ าคนตรง ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ร.ต.ต. สังเวยีน ไชยป้อ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ร.ต.ท. ชาญวทิย์ กมลนคร ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ด.ต. ธรีวฒัน์ จนัลาน ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ด.ต. วรีวฒัน์ ตาลน้อย ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ด.ต. แดน ส่วยสม ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ด.ต. บุญส่ง เขยีนปัญญา ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ด.ต. สมพงษ์ เปล่ีนประเสริฐ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ด.ต. อดุร จนัทพรม ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ด.ต. สนิท ไชยโคตร ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ด.ต. ววิฒันา บรรเทากจิ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ด.ต. ศุภวชิญ์ ปานสมบัติ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ด.ต. ศักด์ิชัย ศิรินันท์ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ด.ต. มานิต หน่อสุวรรณ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ด.ต. ชุติเดช ใสสดศรี ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ด.ต. วสันต์ บินสันเทียะ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
จ.ส.ต. พรชัย พงษ์สงค์ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ส.ต.อ. ธนกร รัตนวไิล ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ส.ต.ต. อาทิตย์ สามหาดไทย ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ คนข า ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ส.ต.ต. สุริศักด์ิ พลนารี ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ส.ต.ต. นรินทร์ ค าขึ้น ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ส.ต.ต. เสน่ห์ สมเจตนา ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ส.ต.ต. กติติชัย ราชนาแพง ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ส.ต.ต. ธรีเมธ ปักเขม็ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ส.ต.ต. วรัิช ภดูารัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ส.ต.ต. พชิิต สังเฉวก ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
ส.ต.ต. เจษฎา บัวเคน ภ.จว.สมุทรปราการ บางพลีน้อย
พ.ต.ท. สิทธชิัย   จ าปางาม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. พลัลภ นาคทรัพย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. จริภทัร   บัวทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลีน้อย
ร.ต.ท. ประจวบ  ภูอ่าวรณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท. พทิักษ์ เมธาจติติพนัธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. รุ่งเรือง   ศรทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง
ด.ต. ส าราญ ชวนชื่น ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
ส.ต.อ.หญิง เฉลิมศรี  การดี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
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ส.ต.อ.หญิง ศันสนีย ์ ช่วยชูวงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ
ด.ต. คาน สีเพช็ร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ส าโรงเหนือ
พ.ต.อ. พรีพล โชติกเสถยีร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.อ. ธติิพงศ์ ภวิฒัน์วฒิุกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.อ. เดชาโชติ เฉลิมกลุเดชา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. วรพล กนกวรกติต์ิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. อนันต์ ชัยชาญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. รักศักด์ิ  เมฆจนิดา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. เฉลิมเกยีรติ รุ่งมณี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. วภิพ วราโพธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. นิพนธ์ ปิติพร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. อาชาไนย แสนสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. รังสรรค์ ค าสุข ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. วโิรจน์ มีดา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. วรรณพรต ปิน่ปกบุตร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. ชนินทร์ เคหะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.ต. กฤดาพศ รุ่งปิตะรังสี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.ต. พงศ์ปวฒิุ พงษ์โพธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.ต. พชิญพงศ์ ศรีทา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
พ.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ ธงอาญาสิทธิ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.อ. ฐานธษิณ์ แดนราษี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.อ. วเิศษพงศ์ วงศ์วฒันากร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.อ. ไมตรี บูรณาทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. กติติภณ พลเดช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. สุภชาติ วสุสกลุเจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. ชวนัย มารศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท.ญ ฐานิดา มัน่กตัญญู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. สุนทร ทองพงษ์เนียม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. สุรัตน์ เสียงสนัน่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. กนัต์ภนิษฐ์ สิงหส์าคร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. อ านาจ ตะเคียนราช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. นเรศ  ล้ีเจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. นิยมรุ่ง มุงเมือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ บุญญานุรักษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. สุพล ง้ิวลาย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. อเุทน ศิริ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. ยทุธชัย บุตรสุพรรณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. ภาสกร ศรียา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. ประพนัธ์ ศรีกลัด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. โกศล พลเยี่ยม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
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ร.ต.ท. ธนกฤต กาญจนมาศ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. ทวลีาภ สุวรรณฤกษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. บุญส่ง ขวญัดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. กอบกล้า โรจน์ศรี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. อมร พรประเสริฐนัก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. จ านงค์ บุญเหลือ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. ไชยวฒัน์ ทาสะโก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. ธนภณ ฐากรูธนโชค ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. สมบัติ หอมดอก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. มารุต จตุรภทัรนันท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. บุญตา สนามเหล่า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. เพทาย บุญอารักษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. มานพ บุญธรรม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. สุวชิ สัมพนัธมิตร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. สุเทพ คุ้มพงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. สมคิด นาสมโภชน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. วชิัย เล็กวงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. ชาญชัย ตรีโชติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. สัมพนัธ์ รุ่งแจม่แจง้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. ขรรค์ติ จติตส าเริง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. ถวลิ โพธิ์พา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. บุญยิ่ง พนัธเุมฆนิทร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. ธติิวฒัน์ ศรีนอกนิติรัฐ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. ไพโรจน์ อาดัม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. ชลอ โอสถานนท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. สามารถ ต่วนจะโป๊ะ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. บุญมี วงษ์รัตน์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. นิทัศน์ ชาญสมร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. จรัญ แหนค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. ราเชน เซ็มมุกดา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. จรัญ ณ  วเิชียร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. กฤษฏกิร จ านงค์ผล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. เดชา ศรีกระภา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. เจน ศรีสอาด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ณัฐกติต์ิ เวยีงทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ฉลวย กฤษบุญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. จกัรพนัณ์ เกตุวตัถา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ประทีป พนัพวง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. อนุชิต กล่ินทวี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ส าเริง บุญประคอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
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ด.ต. ศักด์ิดา บุญคง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ประสิทธิ์ อนิค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. สายนัต์ จนัทรา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. พศิน มหาชัยราชัน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ธงชัย พทิักษ์อปุกรณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. จ านงค์ ไทยานันท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. บวรธนลักษณ์ กฤชบัวสวรรค์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ธวชั ปล้ืมใจ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. สายนัต์ บุญคง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ชูรัตน์ คงเมือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. สาคร  สระแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. สุริยนต์ สิทธชิัยหรัิญกลุ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ประดัด โคษา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ทองใบ ตินานพ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. สิทธชิัย อนิธนู ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. รณชัย ก าแพงแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ยทุยา มาลัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. สุนทร ปฏขิานัง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. วรีะเทพ คล้ายพนัธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. อาทิตย์ หารัญดา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. สงวน เยน็อารมณ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. รุ่งศักด์ิ ไพรสันต์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. จกัรภทัร โพธิ์ทรัพย์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ธรีะวฒัน์ เวชสิทธ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. พชิเยศ เดชแฟง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. มนัสชัย ทาป้อง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. กติติศักด์ิ พลิานนท์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. จกัรี พรมแสนปัง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. สายนัต์ เจริญบุตร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. สิทธวิฒัน์ ศรีไศล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. อารุณ พลทัพ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. แสงเทียน สาค า ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. สุรเชษฐ์ คงสวา่ง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ผดุงเกยีรติ อ าทะวงษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ณัฐวฒิุ สีเขยีว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. เด่นศักด์ิ ยดืยาว ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. วโิรจน์ โตโทน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. เศรษฐ์สพล บุปผาอนิทร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. วรจติ โชคบัณฑิต ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. สุภนิานนท์ ดีขนุทด ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
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ด.ต. เจนวทิย์ จนัทร์เรือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. สุรพงศ์ ธรุะธรรม ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. สุพฒัน์ โลกเล่ือง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ศรีแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. สุรชัย  อารีสนัน่ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. พชิัย อ่ าทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ศรวสัย์ บุราณเดช ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. สังคม จนัทร์เทพ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. ชุมพล พงษ์ศรียา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ด.ต. วรวฒิุ ฮงทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. อลงกต จตุเทน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. สิทธชิัย ใจดี ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. ปัญญา มีแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. ธนปภณภทัร บุญษา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. เสกสรร ชึดนอก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. เอกชัย น้อยญาโน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. กติติพงษ์ เยน็ไธสง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ มหานิล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. กติติ ทวโีชติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. ประสิทธิ์ อนิทรโยธนิ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. กติติ สอนกล่ิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ โกะสูงเนิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.อ. ประกติ สุภาษา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.อ. วริยธุ ออ่นทา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.อ. กองพล วงศ์จนัทร์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. เอกพงษ์ สกลุโชติ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. อนุวธุ สร้างนานอก ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. เอกบดินทร์ นุรักษ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. พชัรพล ตุมอญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. อดิเทพ โพธิ์เจริญ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. เอกพล ใสสูงเนิน ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. นพรัตน์ แสงอรุณ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. ทศพร พมิพา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. กรวชิญ์ ทานุมา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. อภชิาติ ขวญัทอง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. ปิยะพงษ์ นามเยน็ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์  จนัทร์ฤาชัย ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ โคตรโยธา ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. วงศ์ธวชั พมิล ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ ปะกนิ าหงั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
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ส.ต.ต. โรจน์วทิย์ กณุโฮง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. อนุรักษ์ จนัทร ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ส.ต.ต. วานิชย์ สิทธวิงศ์ ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. พนูพทิักษ์ สิมมะลา รอง สวป.สภ.พระประแดง สภ.พระประแดง
จ.ส.ต. กมัปนาท มาลาวนั ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง
ร.ต.ท. ประภาส เขม็ทอง สมุทรปราการ บางพลีน้อย
พ.ต.อ. ศักด์ิสิทธิ์ วเิชียรสรรค์ ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. ณฐพล  แสวงกจิ ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. ชูชาติ โสภา ภ.จว.ชัยนาท กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.อ. พฒันศักด์ิ บุบผาสุวรรณ ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท. สุพร โลหาวธุ ภ.จว.ชัยนาท กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ท. สุจติร พลูผล ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท. ผาภมูิ ผอบทอง ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ แสงบรรจง ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท. ชัยยะ ออ่นพทุธา ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. นพดล ทาทองค า ภ.จว.ชัยนาท กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. นคร นุตภมูิ ภ.จว.ชัยนาท กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. สุชาติ กล่ินกระบี่ ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง ปัทมพร ใจแสน ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง สุวภทัร ออ่นด า ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง พชัรภรณ์ ทองน่วม ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง ธนกร บุณยาทร ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
จ.ส.ต. ด ารงชัย ไชยช่อฟา้ ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. วทิยา ไชยศรี ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ.หญิง ไอมิริญ ภทัรศิริวรกติต์ ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ.หญิง กญัญาภทัร กอกนั ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ.หญิง เพชรรุ่ง บุญพรม ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. ธนวชิญ์ ธติินัตถโ์ชติภณ ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ.หญิง พชัริน สอนมาก ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.อ. วสันต์ พงษ์สุวรรณ ภ.จว.ชัยนาท ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. วรพจน์       ชูเชิด ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
พ.ต.ท. เมษนนท์ นาขวญั ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
พ.ต.ท. คิมหนัต์ นูมหนัต์ ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
พ.ต.ท. แสวง จนัทร์สวา่ง ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
พ.ต.ท. ไพโรจน์ ชลูดดง ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ร.ต.ท. วชินะ             เกษมสุข ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ร.ต.ท. มานพ สุขศิลา ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ร.ต.ท. อรุณ สุกใส ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ร.ต.ท. มังกร         เบญจวชิระ ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ร.ต.ท. สมนึก          ออ่นหล า ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
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ร.ต.ท. จกัรกฤษ ผลสุข ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ร.ต.ท. เมือง แยม้ฉวาก ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ร.ต.ต. ณรงค์ บัวทอง ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. ปัญญา         ภูโ่ต ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. สราวธุ            ฤทธเิรืองเดช ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. ณรงค์          ผิวทอง ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. สมชาย  อว่มทร ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. สถาพร นาควนั ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. เฉลียว ศรีโมรา ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. ธนากร            กาญจนวจิติร ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. สนอง อิ่มรัง ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. รชต สอนแกว้ ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. มารุต สุ่มเขม็ทอง ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. เกษ บาตสุวรรณ ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. คมสันต์ นวลปิม ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. อ านาจ พกุเศรษฐี ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. ชาติชาตรี ธาตุทอง ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. สุรัตน์ จนัทร์ทิพย์ ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. สิทธพิร น้อยสุข ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. บัณฑิต ศิริ ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. บัญชา ดวงค า ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. พชิิต หรุ่มร่ืน ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. นราธปิ แฟงเอม ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
จ.ส.ต. สมชาย เถื่อนวฒัน์ ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ด.ต. ไตรรงค์ อ่ าจุ้ย ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
ส.ต.อ. ธรีะพล หงษ์เวยีงจนัทร์ ภ.จว.ชัยนาท กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท
พ.ต.อ. พรชัย พวงทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
พ.ต.ท. ยทุธนา อิ่มตา ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
พ.ต.ท. ยงยทุธ ดวงวงษ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ ขรุาษี ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
พ.ต.ท. ปฏกิรณ์ หาญหตัถกจิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
พ.ต.ท. วรีะชัย ผาสุข ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
พ.ต.ท. สกล กล่ินขจร ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
พ.ต.ท. ววิอน บุญคงมา ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
พ.ต.ท. สมพงษ์ แสดงฤทธิ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
พ.ต.ท. สิทธเิดช เรืองสม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.อ. อสิรภาพ แกว้ชลคราม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.อ. ไพฑูรย์ หยวกทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.อ. ก าธร เดชเพง็ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. สุรารักษ์ อยู่เล่ห์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
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ร.ต.อ. วโิรจน์   อนิทร์พรม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. ศรุจ ทับเงิน ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. ปรีชา ทัพฤทธิ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. ธเนตร์ ปานสมบูรณ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. อดุมเกยีรติ มาแจง้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. ภาสกร ออ่นสะระ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. พฒิุกานต์ กลางทัพ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. สมนึก ดอนแนไพร ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. ศิวพงษ์ มณฑล ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. ธรรมวฒัน์ เกยีรติกอ้งก าจาย ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. บรรจง วงษ์เทศ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท.หญิง เปรมยดุา แสนสนิท ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. สุรีย์ สงพทิักษ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. ประทีป ธรรมสนองคุณ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. มาโนช ต้นแทน ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. จกัรกฤษณ์ ลักษณ์ไชยาพร ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. สิงห์ แสนประเสริฐ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. สมยศ ออ่นแกว้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. บรรเทา โสมอ่ า ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ท. สมศักด์ิ กล่อมเกลา ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ต. เกษียร พรมแกว้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ต. อนงค์ สุขยิ้ม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ต. สามารถ เมณฑ์กลู ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ต. สุทิน นาคบุญ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ต. อทุัย นาคพงศ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ต. กติติณัฐ เกดิปานทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ต. อนุโลม อยู่สนิท ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ต. นพดล จนัทคามิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ต.หญิง บุญสม เต็งน้อย ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ร.ต.ต. ฐณัฐ พลูเขตรกจิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. กษิด์ิเดช เริงเกษตรกจิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. จ าลอง วงศ์อไุร ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ฉตัรชัย พลยิ่ง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. นนท์ตระการ โสภาวงั ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. เฉลิมพล อุ่มอยู่ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ชาตรี ทองน่วม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ชาตรี ทองเสนอ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ชาตรี มิง่ขวญั ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ชายแดน คล้ายสมาน ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ชิดชัย สาลีผล ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
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ด.ต. ไชยา ออ่นคล้าย ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ธวชัชัย วงศ์บุญจนัทร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ธารา อยู่คง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. นพพร เปรมปาน ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. บรรพต แสงทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. บุญฤทธิ์ มูลสิงห์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ประภาส แสงธรรม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ประยทุธ์ อนิทรไทยวงค์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ประยรู เขตวจิารย์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ประสาท ทรัพยพ์ว่ง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. พชิัย ไม้หนองบัว ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. พพิฒัน์พล กาญจนวจิติร ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ไพฑูรย์ จนัทร์ฤทธิ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ภาสกร วงศ์อไุร ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ภมุเรศ มากล้น ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ภศิูษฐ์ ภูแ่กว้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. มงคล นาคสังข์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. มิตรประชา ธาตุวสัิย ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. รณชัย เชยชม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. วชัระ กนัธนิาม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. วลัลภ อยู่เล่ห์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. วนิัย ผิวทวี ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต.หญิง วริิยา โต๊ะสังข์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. วฒิุพงษ์ นิติวณิชชา ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ศุภณัฐ พลเยี่ยม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ศิลสมุทร พวงแกว้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ดต.หญิง ศรีสมร โคตระภู ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. สกล กลุทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. สนอง อร่ามศาสตร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. สมชาย บุญยิ่ง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. สานิตย์ เรืองบุรพ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. สาโรจน์ คลังทับ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. สาโรจน์ เจริญวทิย์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ส าราญ โสดาพงษ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. ส าเริง อว่มข า ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. สิงหช์ัย            สาตรา ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. สิทธชิัย สิทธธินชาติ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. สิริชัย ศรีน้อย ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. สุพรต ระววิรรณ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. อดิชัย โพธิ์ทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
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ด.ต. อดุลย์ ทองบุตร ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. อตินันต์ มีปัญญา ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. อนิรุจน์ ดอกอบุล ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. อนุชา โพธิ์ศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. อนุชา ควรชม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. อภริม ต่างประโคน ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. อคัรภทัร จนัทร์หอม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. อาคม ใจนุม่ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. อ านาจ ดิเรกสุข ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. อ าพลพงษ์ มาอนิทร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. อดุร สกลุซ้ง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต. เรืองฤทธิ์  พมิพภ์ู ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ด.ต.หญิง ยพุนิ เนือ่งภกูาม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
จ.ส.ต. กติติพงษ์ ชัยมงกฎุ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
จ.ส.ต. ณัฐวฒัน์ ทาสาน ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
จ.ส.ต. ประวทุธิ์ การภกัดี ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
จ.ส.ต. ภทูัด รัตนปราณี ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
จ.ส.ต. อภวิฒัน์ บุญเพง็ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
จ.ส.ต. เอกรงค์ โตออ่น ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
จ.ส.ต. วชรสิทธิ์ นาทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
จ.ส.ต. สุระศักด์ิ บินชัย ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
จ.ส.ต.หญิง สุภสัสรา กหุลาบวงษ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ส.ต.อ. ณรงค์พนัธ์ ภริมยภ์กัด์ิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ส.ต.อ. สุทธพินัธ์ กล่ินทิพย์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ส.ต.อ. อรรถพล บึงราษฎร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ส.ต.อ. จตุพล  ภลูา ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ส.ต.ต. ทรงศักด์ิ คุ่ยจาด ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ส.ต.ต. ธนพฒั ไชยแกว้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ส.ต.ต. ธรีะชัย ภมูิภกัตร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ส.ต.ต. นิติกร ชัยประสิทธิ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ส.ต.ต. บุญเสริม มูลค า ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ส.ต.ต. ไพรุต ยาวเิศษ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ส.ต.ต. วนัชัย ขนัทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ส.ต.ต. ศรันญู หมูแ่กว้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
ส.ต.ต. สมเกยีรติ บุญจนัทึก ภ.จว.ชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท
พ.ต.อ. ศิริศักด์ิ นาคสุข ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
พ.ต.ท. นราวรัชย์ บุณยรัตพนัธุ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
พ.ต.ท. สมเกยีรติ อปุกรณ์ศิริการ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
พ.ต.ท. สุชิน ศกนุตนาฎ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
พ.ต.ท. สุรัตน์ เป้าทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
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พ.ต.ท. วฒิุเมศร์ กลุพงศ์วไิชย ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ท. มานะ มาลัย ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ท. วโิชคชัย ออ่นละมัย ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ท. พลพยงค์ อภพิชัรปรีชา ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ท. นพพร รัตนา ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ท. นันทพฒัน์ ดวงจนิดา ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ท. ธรรมรักษ์ เกดิศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ท. กาณฑ์ น้ าเพช็ร ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ท. ส ารวม ไทยเขยีว ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ท. ประเทือง หร่ิงรอด ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ท. สมชาย มะลิทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ท. สัญญา แจม่อทุัย ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ท. สุธรรม โปร่งใจ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ท. บุญเชิด คงทัต ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ท. นิพนธ์ งาคชสาร ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ต. รัชฎากร กอบค า ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ต. วบิูลยช์ัย แกว้วเิชียร ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ต. ปัญญา ภูช่ัย ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ร.ต.ต. สุชาติ สุชาการ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. กติติพงศ์ บุญมาก ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. ณรงค์ แกน่เขยีว ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. สมกฤษ เพชรอนิทร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. สยามรัตน์ มีสวสัด์ิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. สมหมาย ราชานู ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. สาธติ สุนทรปาน ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. สุราษฎร์ กล้ากสิกจิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. ปราโมทย์ ท้วมเอื้อ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. สิทธสิรรค์ ศรีพระญา ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. อศัวนิ ยิ้มจนัทร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. จริะเดช วงษ์สุวรรณ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต.หญิง จนัทร์จริา ใบศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต.หญิง รภสัสรณ์ บุญศิริวรวฒัน์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต.หญิง ปภชัญา ชื่นเมือง ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. ชวนจติร มูลชารี ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. รุ่งธรรม กนัวเิศษ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. พศิาล พลจนัทึก ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. ภทัรพล ฉดูสูงเนิน ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. อดิศักด์ิ พนัธุ์สกลุเจริญ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. ศิรภพ สพานทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. เวนิช ดีดวงพนัธ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
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ด.ต. วศิวะพล แบส่ิว ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. ศุภชัย จนัทรโคตร ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. เดชณรงค์ ศรีพระญา ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. ธรีะศักด์ิ กล่ินขวญั ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. กติติพงษ์ ภูสุ่วรรณ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. สายนัต์ เขยีวศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ด.ต. สรธร กมุมารสิทธิ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
จ.ส.ต. อ านาจ ธปูบูชากร ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
จ.ส.ต. ชวกร ข าปาน ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ส.ต.อ. สุชาติ เสาะกา่น ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ส.ต.ต. สิโรตม์ วเิชียรศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ส.ต.ต. วรพฒัน์ สุภคัวมิล ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ส.ต.ต. ชาญชัย สุวรรณไตรย์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ส.ต.ต. วรพงษ์ ฮึงเสง่ียม ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ พวงทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ส.ต.ต. กอบกจิ ประทับกอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
ส.ต.ต เกรียงไกร ประพฤตินัย ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรคบุรี
พ.ต.อ. สุริย ตุงคะเสน ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
พ.ต.ท. สุรินทร์ พนัเจริญ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
พ.ต.ท. ชิตพล วมิูลชาติ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
พ.ต.ท. มนูญ ม่วงไทยงาม ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
พ.ต.ต. ชูชาติ ประเสริฐกลุ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.อ. สายชล บัวเถื่อน ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ท. อมัพร จุ้ยกระยาง ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ท. สุเทพ ยอดด าเนิน ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ท. เจริญ สุวรรณฤทธิ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ท. วฒันะชัย นามแสง ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ท. วรัิตน์ แกว้รอด ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ท. นาวนิ บุญคุ้มครอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ท. ปัญญา ปานเอม ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ท. ยทุธพงษ์ พทุธสรณ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ท. สกล อคัรวงษ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ท. บุญเร่ิม ทองปาน ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ท. ช านิ นิม่ช้ า ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ท. สมพกัตร์ พทิักษ์พุม่มงคล ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ท. นิเวศ แสนวงศ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ท. สนัน่ หนูพรม ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ต. อนุสรณ์ พุม่น้อย ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ต. สุรินทร์ สุกหอม ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ต. ชูเนตร ทองค านุช ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
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ร.ต.ต. อ านวย กล่ินหา้วหาญ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ต. มนัส ชูจ าปา ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ต. กฤษดา เสนารักษ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ร.ต.ต. ประทีป ไม้ล าดวน ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. สมยศ ทองค า ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. มานะ อรุณเมือง ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. ไวยพจน์ เรืองสุข ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. สมยศ ชื่นเมือง ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. สิริรัฐ ดิษสระ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. สุรชัย ทัพวตัร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. วชิา สวา่งชื่น ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. ประพนัธ์ นิตระ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. อนุชา นิลศิลป์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. ณัฐพงศ์ อมัภรัตน์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. จาคม สมคุณ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. พนม เงินฉลาด ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. พงศธร มูลทา ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. จริศักด์ิ พฒันานุกลูพงษ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. บัณฑิต สุขเอม ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. สิทธพิงษ์ แกว้ศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ด.ต. พนาวธุ ไชยชาญ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
จ.ส.ต. กอ้งเกยีรติ บัวเถื่อน ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
จ.ส.ต. กรีติ คงศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
จ.ส.ต. ครรชิต บัวเถื่อน ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
จ.ส.ต. สมพงษ์ แจม่อทุัย ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ส.ต.อ. นเรศ ค าสิงหน์อก ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
จ.ส.ต. ยศวฒัน์ หรัิญพฒันรัชต์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ส.ต.อ. วศิรุต วงค์ชัย ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
จ.ส.ต. เชาร์เล สีค านิด ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ส.ต.ต. พลวฒัน์ การินทร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ ปันแกว้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.สรรพยา
พ.ต.ท. ธานี รัศมี ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
พ.ต.ต. อสันีชัย เร่งทียน ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ร.ต.ท. ศุภมงคล ไทยรัตนกลุ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ร.ต.ท. ชัยนริศ จนัเกดิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ร.ต.ท. กนกศักด์ิ จนัทร์พรหมมา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ร.ต.ท. นิยม มะระโซ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ร.ต.ท. สมคิด พงษ์โอสถ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ร.ต.ท. ชานนท์ อว่มทร ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ร.ต.ต. ชูสกลุ บุญหมืน่ไวทย์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
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ร.ต.ต. รัตนศักด์ิ รัตนชูโชค ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ร.ต.ต. กติติพงษ์ เกชุน ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ร.ต.ต. สมเดช หอมรส ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ร.ต.ต. ค ารณ ศรีนาราง ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ร.ต.ต. ประทีป กล่ าสุวรรณ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. อดุลย์ ยาทา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. ปัญญา ระวรรณวงษ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ร.ต.ท. สุชาติ ทัดทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต.หญิง บุษกร วนัเพญ็ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. ชัยรัตน์ ศรีลาชัย ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. ส าพนัธ์ ป้อมโคก ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. ชัยยศ กนัยามาศ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. สุทิน พณิพงษ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. มนตรี ศรีมุข ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. วชัรินทร์ บุตะโรบน ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. จ าลอง มารักษา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. อนันต์ บ้านกล้วย ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. โสภณ คงคาหลวง ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. ธวชั พุม่เขม็ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. ธร์ีรัชช์ ศรีเดชาวงษ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. บัญชา ด าเจริญศักด์ิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. ธนเวช ชาวงษ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. อมัพร กฤตมโนรถ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. พนาไพร จ าปาทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
จ.ส.ต. อดุม กระแสโท ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. ณรงศักด์ิ จงัคุณดี ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
จ.ส.ต. ทรงยศ ปาลวฒัน์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ ตุ่มทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ส.ต.ต. ศิวดล สิงหค์า ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ส.ต.ต. ทิวา ขานหยู ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ภปูา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ส.ต.ต. ชัยทัต วงษ์ธญักจิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ส.ต.ต. ศิชล นาทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ร.ต.ต. อนุมาศ กล่ินขวญั ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. สุพจน์ หร่ิงรอด ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. ธเนตร์ อ่ าวถิี ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
จ.ส.ต. เดชา บุญวาส ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. อ านาจ ออ่นเทียน ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย จนัทร์ศิลา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. ชัยนาท สุวรรณพานิช ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
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ด.ต. วนิัย คุ้มเฟือ่ง ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. เฉลียว ศรีโมรา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ด.ต. สนอง อิ่มรัง ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ ลักษณ์ไชยาพร ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนัคา
พ.ต.อ. พณวรรธน์ ประกอบศรีกลุ ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ฟกัศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
พ.ต.ท. ประจกัษ์ สุขคง ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
พ.ต.ท. มงคล ปันต๊ะ ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
พ.ต.ท. บรรพต บุญลือ ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
พ.ต.ท. อดุม นิลพทัธ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
พ.ต.ท. แสงเพช็ร หอมสมบัตร ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ร.ต.อ. ส าราญ ม่วงศรีเมืองดี ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ร.ต.อ. ชาญวทิย์ ศรีเมือง ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ร.ต.ท. สิทธพิงษ์ มงคลทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ร.ต.ท. อธวิฒัน์ มารุดเกล้า ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ร.ต.ท. สมชัย บาตตะคุ ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ร.ต.ท. เศรษฐา เจริญผล ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ร.ต.ท. กติติภณ กรัตนุถะ ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ร.ต.ท. โสภณ สุวรรณยี่ ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ร.ต.ท.หญิง บุพผา รัชตโชติ ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ร.ต.ต. บุญเชิด ทองหล่อ ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ร.ต.ต. บรรจง ชุณสาย ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ร.ต.ต. สุทัศน์ ภูเ่สม ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ร.ต.ต. สุนัน นากใจ ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ร.ต.ต. จริะศักด์ิ แทนอาษา ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ด.ต. สายณัห์ รอดเจริญศักด์ิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ด.ต. พนัธท์ิพย์ โฉมฉาย ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ด.ต. กล้า แพงโตนด ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ด.ต. วนิัย ลดโพก ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ด.ต. อ านาจ ตลอดไธสงดาภา ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ด.ต. ทองล้วน เศษรักษา ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ด.ต. มรกต ฉมิอว่ม ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ด.ต. กจิณาโรจน์ ด าริหส์ระน้อย ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ด.ต. กรรณภทัร ปาละบรรพ ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ด.ต. ยิ่งยง เกตสลุต ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
จ.ส.ต. สงกรานต์ สิทธโิฉม ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ส.ต.อ. กณพ วงษ์เกษมสิน ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ เกษไชย ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
ส.ต.ต. เอกสิทธิ์ นครังสุ ภ.จว.ชัยนาท สภ.มโนรมย์
พ.ต.อ. สัญญา ล่ิมนรรัตน์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
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พ.ต.ท. พรชัย ตรีศร ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
พ.ต.ท. สุทัศน์ นาคพงศ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
พ.ต.ท. รพนิ ยอดเพช็ร ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.อ. สัญชัย เมธวีวิฒัน์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.อ. เนตร เถื่อนผ้ึง ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ท. ภทัร เพช็รทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ ยอดวงษ์กอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ท. จตุรงค์ คุ่ยจาด ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ คชรัตน์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ท. ณิกทัศย์ หาเคน ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ท. สุรชิต กมิฮวย ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ท. วรัิช จอ้ยนิล ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ท. สมชาย ชุ่มแพร ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ท. พภิพ ณรงค์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ต. สุเทพ วงศ์แกว้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ต. อกุฤษฎ์ ต่วนสูง ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ต. พชัร อยู่ถาวร ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ต. มานัส ใจประสงค์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ต. อนุสรณ์ โพธิ์วงษ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ต. เจริญ กรมประสิทธิ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ต. สมยา เมฆพฒัน์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ร.ต.ต. กณัตภณ วรรณกลึงค์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ด.ต. ภมีะ ชูศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ด.ต. วโิรจน์ แกว้ยศ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ด.ต. ประยรู พว่งเจริญ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ด.ต. ศราวธุ กล่อมแส ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ด.ต. นวเกยีงไกร ค ามุงคุณ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ด.ต. บัวสวรรค์ คงเทศ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ด.ต. ครรชิต สากตู ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ด.ต. สุวฒั ทองแพง ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ด.ต. ปรีชา ค ามี ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ด.ต. ปรีดาพงษ์ ประวะเสนัง ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ด.ต. วศิรุต จนัทะวงศ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ด.ต. ไพโรจน์ แทนจะโปะ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ด.ต. ผจญ สุขสบาย ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ โฆษชุณหนันท์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ส.ต.อ. มนูญ ชวนจติร ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ส.ต.อ. สมภพ กญัญาเงิน ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ส.ต.อ. ช านาญ บุญจนัทร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ส.ต.ต. โยทิน พวงจ าปา ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
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ส.ต.ต. พรีะพงษ์ ผิวสวสัด์ิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
ส.ต.ต. กฤษณะ เชื้อหลุบโพธิ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วดัสิงห์
พ.ต.อ. พลูศักด์ิ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
พ.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ  ทองงามตระกลู ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
พ.ต.ท. ธนาชัย  อกัษรานุกลู ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
พ.ต.ท. จริเดช  ทรวดทรง ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
พ.ต.ท. ธวชัชัย เริงกมล ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
พ.ต.ต. ภาดล  บัวเพง็ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ท. เสริมศักด์ิ  สุขสิงหส์ าอางค์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ท. สุเมธ  ตลุ่มเครือ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ท. วเิชียร  เสนาพนัธ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ท. เหรียญดอล ธรรมโส ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ท. ธงชัย เปีย่มสาคร ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ท. ปริญธร สร้อยค า ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ท. ขจรศักด์ิ ภริมยรั์กษ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ท. อาจ กรีรัมย์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ท. สุชาติ ศรีกลุวงษ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ต. วนิัย บังเกดิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ต. สนิท มูลข า ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ต. วฒิุชัย วบิูลสมัย ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ แวน่แกว้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ต. ศุภชัย สีธงชัยรุ่งโรจน์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ต. มานิตย์ นวลฉวี ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ร.ต.ต. ศุภชัย สีธงชัยรุ่งโรจน์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ด.ต. นคร  บุญมา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ด.ต. ประพมิพ ์ บุญลอย ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ด.ต. ชานนท์  เคนทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ด.ต. เกษม  แกว้กลุ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ด.ต. พนม  มีสม ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ด.ต. สุรัตน์  มะพนัธ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ด.ต. นพพร  เพง็ชัย ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ด.ต. วนิัย  แร่สุข ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ  มณีรอด ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ด.ต. สายชล  อยู่ยอด ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ด.ต. วรีะพงศ์  กระต่ายทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ด.ต. ภมร  ลันวงษา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ด.ต. ส าเนียง  พลับจนี ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ด.ต. ขจดั  ทองแกว้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ด.ต. ปรีชา  นิลฉ่ า ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
จ.ส.ต. ณัฐกานต์  โพธิ์น้อย ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
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จ.ส.ต. อภชิาติ  กา้นจนัทร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ส.ต.อ. ทนงศักด์ิ  คงอยู่ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ส.ต.อ. กฤษณะ  จบศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ส.ต.อ. นัทชา  อดุมสุข ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ส.ต.อ. อเุดช  ชาญประโคน ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ส.ต.อ. นพสิทธิ์  สะอาดแกว้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ส.ต.อ. ประวติัพงษ์  มีจติร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ส.ต.อ. ปรัชญา  ทรัพยะโตษก ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ส.ต.อ. นัทชา อดุมสุข ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ส.ต.ต. วชัระ บุตรจนิดา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ส.ต.ต.  สุภกจิ ศิริศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ส.ต.ต. ปรเมษฐ์ ค าวงัศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ส.ต.ต. ธนกฤต ศรีสุข ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ส.ต.ต. รณชัย แสนปัญญา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
ส.ต.ต. อาทิตย ์ พงษ์เพช็ร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองมะโมง
พ.ต.อ. กนกศักด์ิ สิงหท์อง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
พ.ต.ท. วเิชียร สมทรัพย์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
พ.ต.ท. พศิิษฐ์ จนัทโชติ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
พ.ต.ต. พชิิต สุราอามาตย์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ร.ต.ท. มิตรชัย ขาวสะอาด ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
พ.ต.ท. ณัฐษวฒิุ ทับทิมไทย ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
พ.ต.ต. สิงหช์ัย ทองค า ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ร.ต.ท. ฉตัรมงคล ท้าวแกว้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ร.ต.ท. ทองพลู ค าทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ร.ต.ท. วรพล สายรัตน์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ร.ต.ท. ประกจิ เฉยทิม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ร.ต.ท. อภวิชั จอนรอด ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ร.ต.ต. วชิัย หมอสุวรรณ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ร.ต.ต. ประทีป พุม่จ าปา ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ด.ต. มนัส การภกัดี ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ด.ต. โยธนิ พมิพเ์บ้าธรรม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ด.ต. ยงยทุธ เหล่าจมู ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ด.ต. ปราโมทย์ ปานแกว้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ด.ต. ภาวฒิุ บุญแต้ม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ด.ต. สมเกยีรติ สุขส าราญ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ด.ต. นิมิตร แกน่จวง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ด.ต. อทิธศัิกด์ิ ชัยศิริธนจนิดา ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ด.ต. จตุรงค์ ค ามี ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ด.ต. ไพรัช ศรีวชิัย ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ด.ต. วเิชษฐ์ ค าเอี่ยม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
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ด.ต. อดุลย์ สาดสี ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ด.ต. นักรบ ณรงค์ชัย ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
จ.ส.ต. ววิตัร ทองมาก ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
จ.ส.ต. วทิยา สุทธอิาจ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ส.ต.ต. ศราวฒิุ ศิริบุตร ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ส.ต.ต. สถติย์ ภชูนะศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ส.ต.ต. สินชัย ศรีมณเทียร ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ส.ต.ต. ศราวธุ โททวง ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ส.ต.ต. พชร พลูผล ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ส.ต.ต. พฒันภมูิ ศรีหาระ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
ส.ต.ต. ด ารงค์ ทองกู่ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เนินขาม
พ.ต.อ. ชัยโรจน์  เอยีงพยงุ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
พ.ต.ท. ประยรู กงชัยภมูิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
พ.ต.ท. เหมรัศมิ์ พรนาคสอนโกษา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
พ.ต.ท. กฤษฎ์ ส่องช่วย ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
พ.ต.ท. เชิด ทองฉายวฒันะ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
พ.ต.ท. บุญเรือง ชัยร้ตน์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ร.ต.อ. พเิชษฐ อนิทร์ต๊ะ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ร.ต.ท. สยาม มากลุ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ร.ต.ท. ชาตรี ปัดถา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ร.ต.ท. สมทบ ลอยมา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ร.ต.ท.หญิง อษุณีย์ ไชยนันทน์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ร.ต.ท. วเิชียร บุญชื่น ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ร.ต.ท. อาชวนั บุญสังข์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ร.ต.ท. อนันท์ อนิทราย ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ร.ต.ท. ทองดี เกาะแกว้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ร.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ ศรีสอาด ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ด.ต. ถนอม ค าเติม ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ด.ต. สุปัน รักษาภกัดี ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ด.ต. วนิัย กนัจาด ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ด.ต. จเร อยู่ยอด ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ด.ต. คณิศร โกทัน ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ด.ต. อรรถกร บุญศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ด.ต. วลิาศ แกว้จฬุา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ด.ต. ชรินทร์ บ่อแกว้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ด.ต. ทวชีัย แกน่นาค า ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ด.ต. นิพฒัน์ เกดิบุญมา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ด.ต. อรรถพนัธ์ เพชรศรีวไิล ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ด.ต. สุรเดช จนัทร์พวง ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ด.ต. สันทัด สุวรรณภกัดี ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
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จ.ส.ต. ปลวตัร บุตรอนิทร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ส.ต.อ. นรินทร์ยทุธ ใจปิง ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ส.ต.อ. รุ่งชัย อนิทร์ธรรม ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ส.ต.ต. ธนายทุธ ทับศรีรัก ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ส.ต.ต. สิรภพ แช่มเรือง ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
ส.ต.ต. วทิยา ใจใส่ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หางน้ าสาคร
พ.ต.ท. มนเทียร เบ้าทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
พ.ต.ท. สนธชิัย เทพมงคล ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
พ.ต.ต. ทวทีรัพย์ เล็กประดิษฐ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
พ.ต.ต. ปรีชา นิภาโยธนิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ร.ต.อ. สมบูรณ์ เกษไชย ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ร.ต.ท. ประกจิ สุขพี้ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ร.ต.ท. อภริมย์ ไชยตา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ร.ต.ต. สิทธชิัย เตียวสกลุ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ร.ต.ท. กรรวี พรมมิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ร.ต.ต. วรพงษ์ วอเพชร ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ด.ต. นิรันดร์ สีไพสน ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ด.ต. พจน์ ใจแสน ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ด.ต. สุทา แตนิล ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ด.ต. พงษ์พพิฒัน์ ใจแสน ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ด.ต. บรรจง ศรีเมืองเดช ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ด.ต. นิยน ศรีสุข ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ด.ต. มานะ คงนาน ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ด.ต. พทิยา ศรีจนัทร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ด.ต. ชาญ ค าชู ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ด.ต. สมบูญ ศรีกกโพธิ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ด.ต. ธวชัชัย แกว้ธดิา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ด.ต. อนุชา สุขงาม ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ด.ต. เจษฎา สินเติม ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
จ.ส.ต. ธรีศักด์ิ บุญคงมา ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ส.ต.อ. ทรงกริช สุขสม ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ส.ต.อ. สุรพล แกว้ศรีจนัทร์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ส.ต.ต. วรวรรณ มาศิริ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ส.ต.ต. ชัยสิทธิ์ โชวสั์นเทียะ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หว้ยงู
ร.ต.ท. สมชาย แฉง่อารี ภ.จว.ชัยนาท สภ.วงัน้ าขาว
ร.ต.ท. ศิวพล จ านงสังฆ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วงัน้ าขาว
ร.ต.ท. สกาย จนิดาธรรม ภ.จว.ชัยนาท สภ.วงัน้ าขาว
ร.ต.ท. เปรมประชา อาระหงั ภ.จว.ชัยนาท สภ.วงัน้ าขาว
ร.ต.ท. ด ารงค์ กระเชื่อมรัมย์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วงัน้ าขาว
ร.ต.ต. จรูญ คร้ึมค้างพลู ภ.จว.ชัยนาท สภ.วงัน้ าขาว
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ร.ต.ต. วายุ ราษา ภ.จว.ชัยนาท สภ.วงัน้ าขาว
ด.ต. เรืองฤทธิ์ สนเผือก ภ.จว.ชัยนาท สภ.วงัน้ าขาว
ด.ต. สาคร พรหมมานอก ภ.จว.ชัยนาท สภ.วงัน้ าขาว
ด.ต. ศักด์ิณรงค์ บุตรลา ภ.จว.ชัยนาท สภ.วงัน้ าขาว
ด.ต. วชัรินทร์ นุน่จ านงค์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วงัน้ าขาว
ด.ต. จกัรกราวฒิุ รอดลมูล ภ.จว.ชัยนาท สภ.วงัน้ าขาว
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ ระก า ภ.จว.ชัยนาท สภ.วงัน้ าขาว
ส.ต.ต. มิตรทัย โพธิ์พระ ภ.จว.ชัยนาท สภ.วงัน้ าขาว
พ.ต.ท. รุ่งเพชร หมืน่ศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.เขาแกว้
พ.ต.ต. ประวงิ จณิาพนัธ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เขาแกว้
ร.ต.ท. ถวลิ  จนิต์กสิกรรม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เขาแกว้
ร.ต.ท. ประเสริฐศักด์ิ  กลัณา ภ.จว.ชัยนาท สภ.เขาแกว้
ร.ต.ท. วนิัย ราชไชยา ภ.จว.ชัยนาท สภ.เขาแกว้
ร.ต.ต. สุเกยีรติ กรมทะนา ภ.จว.ชัยนาท สภ.เขาแกว้
ร.ต.ต. ประดิษฐ พรมมา ภ.จว.ชัยนาท สภ.เขาแกว้
ร.ต.ต. ธญัพสิิษฐ บุตรพรม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เขาแกว้
ด.ต. บัณฑิต  สุขเอม ภ.จว.ชัยนาท สภ.เขาแกว้
ด.ต. ภริมย์ ออ่นสุ่น ภ.จว.ชัยนาท สภ.เขาแกว้
จ.ส.ต. ธรีะยทุธ งามพานิชกจิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.เขาแกว้
ร.ต.ท. บุญลือ นิธชิัยชัชวาล ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองน้อย
ร.ต.ท. ภาณพชั ใคร่นุน่สิงห์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองน้อย
ร.ต.ต. สมคิด โพธิ์เบีย้ว ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองน้อย
ร.ต.ต. สุรชัย พุม่งาม ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองน้อย
ร.ต.ต. ลิขติ แสงง้าว ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองน้อย
ด.ต. ธรีศักด์ิ ศรีวฒันะมนตรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองน้อย
จ.ส.ต. วฒิุชัย มัง่จนัทึก ภ.จว.ชัยนาท สภ.หนองน้อย
พ.ต.ท. อภมิุข เสมสฤษด์ิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ร.ต.ท. เฉลิมชัย ไขประภาย ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ร.ต.ท. สันติ อปุพรรณ์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ร.ต.ต. สถติย์ พนัธุ์เขตกจิ ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ร.ต.ท. บรรจง แยม้กล่ิน ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ร.ต.ท. เสียน เณรเทียน ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ร.ต.ท. อดิศร ภูเ่รือน ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ร.ต.ท. เจริญฤทธิ์ โทนสิงห์ ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ร.ต.ท. เดชฤทธิ์ แสงจนัทร์ศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ร.ต.ท. วจิติร สุพร ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ร.ต.ท. สอาด ชูจ าปา ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ร.ต.ต. สมชาย หอมเนียม ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ด.ต. ชาญณรงค์ แยบยน ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ด.ต. นิรุตร์ พลูพว่ง ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วฒิุศักด์ิ โฉมศรี ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ด.ต. ยทุธนา ใจนุม่ ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
จ.ส.ต. วจิารณ์ มีมาก ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ส.ต.ต. วรังกร ขนัทอง ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
ส.ต.ต. ศุภสิทธิ์ มุง่ประสพสุขี ภ.จว.ชัยนาท สภ.นางลือ
พล.ต.ต. เสริมคิด สิทธชิัยกานต์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.อ. ธานี เกษจโุลม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.อ. สมบัติ ชูชัยยะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ปราชญ์ มหถาวร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.อ. พงศ์พล พงษ์พลิา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. ถาวร อารีร่ืน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. ธนชัย รัตนกระทุม่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ต. จกัรกริช กล่ินกลาย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ต. วชิรนุสรณ์ ค าแพง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. ปัณณทัต เศวตะทัต ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ต.หญิง ณัฐธยาน์ พชัระบุญเรือง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.อ. ศุภศิษฏ์ อึ้งสุวรรณพานิช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท.หญิง พรทิพย์ แกว้ม่วง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. นพวฒัน์ วงษ์ฮง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. สมเกตุ ชนะค้า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ เนือ่งจ านงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท.หญิง เพยีงพร จนัมัน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท.หญิง ณัฏฐนิชา แสงรัศมี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท.หญิง สุนันท์ มหาทุมะรัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท.หญิง ปรารถนา วดิกระโทก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท.หญิง สุชญา เกดิชนะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท.หญิง วนัเฉลิมขวญั นาพกุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ณรงค์ เสือเถื่อน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ศิริวฒัน์ บัววเิชียร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. สมพร อยู่เอี่ยม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ประจวบ วลิาศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต.หญิง ศุภทัรา ทับทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต.หญิง บุศรานี สัมมาคาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.อ.หญิง อษุา สระโสภา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.อ. ภทัรภทัร นุชยวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. พชิา รุจนิาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. ขวญัชัย เผือกพนูผล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. ภาสกร ไชยทววีงศ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ต. อรรถพล วงค์นรเศรษฐ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ต. ธนรัชต์ เทือกแถว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
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พ.ต.ต. ธรีศักด์ิ เพชรพกั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ต. ประยรู ปัตตุลี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ต. วทิยา เซ็นบัว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.อ. พจิติร แสงจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ชลอ แสงแกว้สุด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. วนัชัย ศรีระภกัด์ิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ธรีภทัร ไวยครุฑธี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. มงคล กเุวสา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. สมพร ค าเกตุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. ศักดา คงล าพนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. พนัธศั์กด์ิ ชูวงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. วสันต์ อนิทร์มัน่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สุทธิ เจยีมพงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. บุญเลิศ เสนะวรีะกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ศัลยพงษ์ ทองมี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. อดุลย์ ไชยนุรักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. นิพนธ์ รักสนิท ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ค าณวน จ ารัส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ประจวบ สุวรักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สายณัท์ พรหมสุทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ธนภมูิ อนิทิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ธรรมรัตน์ โอดจนัทึก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต.  ด ารงค์ ตุ้มมี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. กฤษณะศักด์ิ รักคณา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. นพพร ผาสุก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ณัฐพล ยนิดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. วรจกั สุขะหา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สมชาย คงประสิทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ณัฐพนธ์ ยิ่งยงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. เดชา ทาหว้ยแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. พทิักษ์ แจม่จ ารัส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. วฒันชัย สุจาริกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.อ. จริวฒัน์ พนัธรัุกษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.อ. ปริทรรศน์ พนัธรั์กษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.อ. จตุพล วงัสกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.อ. คมกฤษณ์ การนอก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.อ. รชต มงคลยศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.อ. เมืองมล กเุวสา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.อ. ครรชิต นุม่มัน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.อ. วฒิุชัย เพช็รคงทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
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ส.ต.อ. ยลสันต์ สีน้ าเงิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.อ. ปรัชญา ถาแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. วศิรุต มูลค า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. ทรงวฒิุ อุ่นนันกาส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. รณชัย อปุนันท์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. นรเศรษฐ์ คะเนวนั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. ถริวฒิุ พทุธา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. สันติ จบัเทียน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. จกัรกฤษ แต้มทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. นัฐพงษ์ ช านาญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. ปัญญา ทะวะดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. ศิวกร จ านงค์ศร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. ปิยะ นาโควงศ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. เกยีรติณรงค์ แจง้กรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. ศุภชัย ทองใบ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. โยธนิ ยศตุ้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. สิรดนัย ใบกวา้ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ สวา่งวงศ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. เจษฎา สีเหลือง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สุเมธ เสมกนัทา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. วโิรจน์ โอกาสวฒันา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ชัชชัย ค าศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. สุทิน ยศมา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. เอนก เอกสนธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. จติกรณ์ อามาตยส์มบัติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. มงคล ศรีบาง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สมโภชน์ สุขเนียม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ ศรีคะชินทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. ยาซีน ขนัธวธิิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. อ านวย มงคลดาว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. อรุณฤกษ์ รัมมะภาพ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ณรงค์เดช บัวหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. เสริมวทิย์ จนัทร์นาน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.อ. เสวก ภาศักดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ท. สมชาย นิม่นวล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กลุ่มงานสอบสวน
ด.ต. ประทีป บุญปล้อง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กลุ่มงานสอบสวน
ด.ต. วสันต์ ทองค าร้อย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.อ. ภมูิสิทธิ์ นาวงั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.อ. เอกราช อุ่นเจริญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ ทาสุวรรณ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
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พ.ต.ท. สัมพนัธ์ อดุมชัยนิธยิศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท.หญิง เพญ็จมาศ ทรัพยม์ีชัย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. กรณรงค์ ราตรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. พมิุข นาคข าพนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. โกศล ภาคาหาญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. เรืองวทิย์ ฉตัรดวงเด่น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. จกัรพนัธ์ ธปูะเตมีย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. ชนินท์ วณิีน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. ทวี ปิน่แกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. วลัลภ เมืองลอย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ต. ศุภากร แกว้เขยีว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.อ. อติคุณ โสรเนตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.อ. สมศักด์ิ เปีย่มรอด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.อ. กมัพล อนิทีวงศ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.อ. นฤนาท ส าราญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. กอ้งภพ เนตรเจริญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. หนึง่ตะวนั อปุชิตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. เสนีย์ พาชอบ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ประเวช โพธิ์เงิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ชุมพล เพง็สาย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ไชยฤกษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ปัญญา อามาตยเ์สนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. สิริวตัร แกว้จนิดา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ชาตรี สุขยิ่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. สุพรรณ เจริญอนิทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. อนันต์ ทางธรรม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ชลสิทธ์ ไชยสิทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. บุญเชิด สุขสมพชื ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. กิ่งทอง สุดโต ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. วชัระ กฤษดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. วฒิุภทัร ช่วยคิด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. วทิยา ชมจอหอ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. จติรคุปต์ ผดุงภาค ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. อนุวรรตน์ โหราศาสตร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. โยธนิ ศรีสุภาพ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. สุเทพ เอกฉตัร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. สุชาติ ยอดด าเนิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. วนัชัย พึง่ร่ืนรมย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ยงยทุธ อาจกมล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. อ านวย ไพรอนันต์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
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ร.ต.ท. สมยศ นันทโยธนิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. สมบัติ ผ้ึงทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ศุภชัย ออ่นละออ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. สามารถ รักษาศักด์ิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. กติิศักด์ิ อดุมรักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. มานพ จนัทร์กลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. ไพศาล พลิา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. สุนทร แยม้บุบผา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. นิคม อ่ าอุ่น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. ไพทูรย์ ระงับทุกข์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. สมชาย เชาวลิต ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. ยงยทุธ ทองจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. บุญสม กมัพฤกษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. สมชาย ทองนพ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. เจริญ ออ่งสอาด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. พยพั พุม่เกษม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. ธรีะ เมืองรามัญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. สุรพจน์ ผดุงหา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. สวสัด์ิ โฉมขวญั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. ขนุชาญ ยบิพกิลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. ศิริวฒัน์ ธรรมชนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท.หญิง ฤดีสรวง ธาระเลิศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท.หญิง ภาคีพรรณ ทองจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท.หญิง จงใจ เขนิอ านวย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ประทาน ปรุงเกษม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. เชาวลิต ร่วมชาติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ชัยชนะ ค้ าชู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. กติติ เนตรค า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สุเทพ โอริส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ชาญชัย วรรณลี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ณัฐกฤษต์ กาหลง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ทรงศักด์ิ ป้อมเงิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. อากรณ์ณัท นันท์จรัิญญ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. จริศักด์ิ ละมัง่ทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. จารุวฒัน์ กนัหาประกอบ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. เรวตั วฒันพลอย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. พลพล สีม่วง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สมพงษ์ พรมจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. คณาธปิ แสงผลึก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สุรชาติ ค าแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
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ด.ต. สันทัศน์ ด ารงกลุรัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ประกาศ   ศรีบุระ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ชาลี สุพลจติร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. พงษ์นเรศ พศิพกัตร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ชาญชัย เทียนทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. พงษ์รักษ์          ภาณุไพบูลย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. บุญเลิศ ค ามีมูล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สมยศ จงูใจ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ไชยพร ไชยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. อนันต์ ทองวเิศษ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ธวชั บุขนุทด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ณรงค์เดช วเิศษฤทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สัมพนัธ์ หล้าก่ า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. วโิรจน์ อ าพนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. บัญชา ธรรมวตัร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. มณีศักด์ิ แสนทวสุีข ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. บุญเลิศ มัน่เจริญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ประดับ ศรีลาชัย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ธนนท์รัฐ บุรุษภาพ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. มนัส การีโรจน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สมบัติ อดุรสรรพ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. นิวฒัน์ ศรีเพช็ร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. เลิศศักด์ิ โพธิ์ประสิทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สนอง พรมมา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. พลวรรธน์ ปะนาโท ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. เจริญ เมฆแสน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สุริยนั จริมา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ศิลปกร กจิเทียนบูชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. รัชต์ภาคน์ บุญส่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ชินพนัธ์ พลบ ารุง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ชัยยศ สุนทะโรจน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สาธติ ปรางทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ธเนตร อยู่สบาย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. กมลศักด์ิ นามมนตรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ไพวลัย์ พลูทรัพย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. วณัณุวรรธน์ โพธิ์ศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สุวรรณ เรืองสวา่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ธรีภทัรพนธ์ บุญเยน็ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ทวี คงสมพจน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. มนตรี เขม็กลัด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
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ด.ต. สัญญา ออ่นเงิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. วรีะ แอบองิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สมดี ปัจจยัโคถา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สุนทร อปุนันท์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ชยทุ จนัทวมิล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ดนุเดช เกษสุภะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. นิรุต ภะสุโพธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ธนพล ทุง่ฤทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ไพรัตน์ ค าเอี่ยม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. รัฐกานต์ อภรัิกษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ไพฑูรย์ เลาะวถิี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สมบัติ เจริญวงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ธนภณ ค าดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สงบ บุญแถม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ยอดชาย เดชเลย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. จตุรงค์ มีรส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ยทุธชัย ธรรมชนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ไพรสันต์ สียางนอก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
จ.ส.ต. ธรีะ มัง่มี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
จ.ส.ต. ปริญญา สุริวรรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.อ. พรชัย ขนัถม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. ธเนศร์ กอ้นจนัเทศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. ศิริยนต์ วงสะโด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ สิทธดิ ารงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. ศุภสิทธิ์ นาคอนิทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. อนุรักษ์ ประกอบกจิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. สิริพนัธ์ ทองนุช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. ศรราม โพธิ์พนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. สิริธนัว์ ฉตัรไชยศิริ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. ณัฐพล สร้อยโพธิ์เผือก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. อศิรา สมัครรบ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. จตุพร บุญสม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ หอ้งศิลป์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. สามารถ มานะกจิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. อนุชา จนัทร์เขยีว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. เพชรรัตน์ เลขนาวนิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. ทศพล เจริญผล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. นิพนธ์ มงคลกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. ภริูวจัน์ ปานศรีแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.ต. นาวศัีกด์ิ เอื้อทวสัีมพนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
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ส.ต.ต. สราวธุ ค าขาด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต.หญิง ศรีสง่า ผาสุข ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต.หญิง กมลลักษณ์ ภูสุ่วรรณ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. ถวลิ ตะสาริกา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย นิลปัทมอมร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. อดุม พลฤทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ประยรู ภคูรองหนิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ไพฑูรย์ กนัหาจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ เสริมงาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. ประจกัษ์ ธงวชิัย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. ณัฐวฒิุ รักษาวงศ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.ท. มาโนช บุญส่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.อ. จกัรพนัธ์ แกว้มณี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. ณัฐวฒัน์ ทวกีติติพงศ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. เสน่ห์ ตรีมรรค ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ท. รุ่ง ไตรรงค์วจิติร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. ประเสริฐ เณรปัญญากลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. สุบิน ศรีเคลือบ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ร.ต.ต. ประนอม มีช่อ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. เทียนชัย พฒันพทุธานนท์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. สยาม นิลสุวรรณ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. พงศ์ณัฐไชย นาควสูิตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. เศวต น้อยอา่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. กณัตภณ อไุรรัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ด.ต. วสิิทธิ์ ทองพลู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
ส.ต.อ. วลัลภ มณีคุ้ม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
จ.ส.ต. อภเิชษฐ์ เจมิจ ารูญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระนครศรีอยธุยา
พ.ต.อ. สุริยา อยู่แพทย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
พ.ต.ท. พสัิณห์ ลัคนาวเิชียร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
พ.ต.ท. รามณรงค์ เกยีรติบุญเกดิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
พ.ต.ท. หญิง ช่อทิพย์ พฒิุศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
พ.ต.ท. หนึง่ผไท ทิวากรกจิกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
พ.ต.ท. พภิพ นาพทุรา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
พ.ต.ท. ยทุธนา อทุัยธรรม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
พ.ต.ต. มานพ ชาวไร่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
พ.ต.ต. พเนตร มีสวสัด์ิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
พ.ต.ต. สุรชัย โพธิ์พนัธราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.อ. สุนันท์ มวยดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. ชัยโย ไชยโกฏิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. กานต์ ขวญัเจริญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
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ร.ต.ต. วสันต์ มิง่ขวญั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. สมชาย ชาติมนตรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ นนท์เพยี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. เฉลิมชัย เริญไธสง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. สายหยดุ ค ามิง่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ต. อดุม พรมเวยีง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.อ. พรีะพล โชติกจิไพบูลย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. สุจริต ปัญญานุมาภรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. ภษูิต หนูสาย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.อ. ณรงค์ วงษ์อนันต์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. สายนัณ์ อนิลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. ไชยโย กล่ันกล้า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. วรโชติ ขนัธจติต์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. พยงุ ใยส าลี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. สมศักด์ิ โพธิ์ภู่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. ประพาสน์ ประสิทธิ์พนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ คุ้มเทียน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. ประมาณ รัมมนต์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ต. สมบูรณ์ แสงบุญส่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ต. สุเทพ สาระนพ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ต. วสุิทธิ์ รักนาค ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ต. ฑูลย์ พุม่โภชนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ต. อนุกลู โพล้งซิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. วรัิตน์ แสงสุทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ธรีะศักด์ิ โสฬส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ธงชัย ขจรพนัธุ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. องอาจชัย สมภาร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ชลธศิ หมูอ่ าพนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. บรรพต เกล้ียกลาง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สมศักด์ิ นาควจิติร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สมชาย ปฐมพงศ์พนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สุรพล ศรีโคตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. เกยีรติ หงส์ธ ารง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ธรีะภณ มะลิลาพนัธุ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ไชโย โกศลสิทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ครรชิต สมศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. เรืองยศ สีพาฤทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. นพรัตน์ สุ่มอนิทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. เสถยีน จนัเขยีว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ดี กรพนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
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ด.ต. อคัคภาคย์ ธนาวฒัเดชานนท์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. อไุร พมิพบ์ูลย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สุภทัร มหาส าราญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ชวน ยั่งยนื ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. หญิง กรวรรณ ต้ังนิธปิัญญากลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สมพงษ์ ศรีศุภพชัร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ประเทือง ปัญญา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. จ าเนียร ถนัทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. นริศชัย แป้นชุมแสง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ชัยกฤต สุวะรักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. วทิย์ ดีจนัจอ้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ภาคิณ ศรีสังขง์าม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. วชัระ สีนวล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. มานะ ด้วงค าจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สุรศักด์ิ งามภกัตร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. เพญ็สัน จนัทร์เต็ม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สุระชัย แสนเลิศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. นราวฒิุ สมแฮ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สมภพ เครือประสิทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. เฉลิมชัย เฟือ่งวงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. พศิิษฐ์ ช านาญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. มนต์ชัย เฉลยญาณ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ชัยพร โกมลพนัธุ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. พชิิต บุญกจิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ชาตรี ศรีสังขง์าม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ประทีป ลับดีพะเนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. พเิชษฐ์ ฤทธาพรม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สุรพล แกว้เกบ็ค า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. อภวิฒัน์ เยื้องจนัทึก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สงัด วชิาบาล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ณัฐกนัต์ มาพบ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สุนันท์ ชินโคตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สุนันท์ ศรีนวลจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. บุญส่ง สมัครสมาน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. มานพ สีมุเทศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ศุภสิษฐ์ เศรษฐ์ศิริกลู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ทรงยทุธ เฉลิมพชัรพรกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สมคิด จดสมบูรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. นันทวฒัน์ อโนดาษ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สุวจิกัษณ์ เครือชารี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
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ด.ต. เต็มศักด์ิ จรัสสุริยสกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ชยตุ นิกรแสน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สมยศ คนคงพทิักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. ณรงชาญ พลูเพิม่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
จ.ส.ต. กฤษฎาง เสนกระจาย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
จ.ส.ต. กฤษณะ แสงนาค ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
จ.ส.ต. ธรีะพงษ์ พฒุซ้อน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ส.ต.อ. ไกรศาล กกกลาง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เรืองธรรมพศิาล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ส.ต.ต. นัฐพงษ์ รัดแมด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ส.ต.ต. มนัส ศรีสกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ส.ต.ต. ปัญญา แกว้ม่วง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ส.ต.ต. วาทิต คล้ายบรรเลง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ แกว้สุวรรณ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. พเิชฐ อนิทสูตร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. วจิติร สวนฉมิพลี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ด.ต. สุเรศ เส้นขาว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ท. พรชัย ออ่นไทย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
ร.ต.ต. สุนทร ปาวลัิย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.อทุัย
พ.ต.อ. สมชาย เชยกล่ิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
พ.ต.อ. ณัฏฐวฒิุ ตุรงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
พ.ต.ท. เชิงชาย พงษ์แขก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
พ.ต.ท. ประสงค์ เทพรักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
พ.ต.ท. ชัยยทุธ ลาภเกดิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ บัวภาค า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
พ.ต.ท. อดิศักด์ิ คงมัน่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
พ.ต.ท. ณัฏฐ์ ศรีอยู่พุม่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
พ.ต.ท. วลัยศักด์ จริะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.อ. เนติภมูิ โคตรศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. พงศ์ปณต มีโต ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. เอกชัย ระจติด ารงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. ส าเริง ค าหนุน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ถงึสาคร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. ภทัรพล โนนตาเถร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. ศุภชัย อนุอนั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. วทิยา คนจะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. โสมนัส สวสัด์ิกจิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. ธราธร เทีย่งธรรม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. สุเทพ ช่างกล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. บรรดิษฐ์ ศรีวะรมย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
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ร.ต.ท. สฤทธิ์ หมืน่พนิิจ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. วรีะ ค าสีลา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. อภเิดช น้อยจ านงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. สุเทพ ป้อมลอย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. ชัยยนัต์ อาจจนิดา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. มงคล กนัภยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. ค ารณ เตียเจริญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. สังวาลย์ สกลุฤทธิ์สิงห์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. วชิัย คมใน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. สินสวสัด์ิ โพนเฉลียว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ อปุนันท์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. สมนึก แช่มชื่น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. มานพ บัวออ่น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. ววิฒัน์ จนัทร์นาค ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ต. ยทุธนา ศรีทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ต. อทุิศ อารีชาติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ต. เฉลิมพงษ์ ทองแท่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. ปรีดา จรเกตุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต.หญิง ธณัยจ์ริา ชัยสิษฐ์บวร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. อฑัฒกร วงัสะนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. วลัลภ เหล็กขนาย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. ศิลป์ชัย แกว้เมืองปัก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. ประทีป พนัธุ์บุญเลิศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. พรพชิัย จ าปาหวาย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. ละเอยีด ม่วงสังข์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. สุทิน แดงอาจ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. ทรงศิลป์ ทองอนิที ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. สุเทพ ปิน่เพกิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. กวี สราวรรณ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. สายนัต์ สืบส าราญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. กติติโชติ สติธรรมค้ าจนุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. กชพร กกึขนุทด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. อาทิตย์ โพธิ์ศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. รัตนตรัย คุณวงศ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. นิเชศ เทศยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. สุธี แถวจตุัรัส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. ไชยวฒัน์ เวชสุวรรณสา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. จริโรจน์ เสียงเลิศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. ทรงพล ดนตรีรักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. ประทุม น้ าดอกไม้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
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ด.ต. ประภาส บรรดาศักด์ิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. กติติภพ กรีรัตนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. โชคดี กออนิทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. เฉลิมขวญั แสนสุด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. โอภาส บุพบุตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. กมลชัย จนัทร์เทศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. ภวูดล ธมิา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. ทีฆวฒัน์ ปัททุม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. สาคร นิลดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. กจิติศักด์ิ นุชจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. สมบูรณ์ ซ้องกา๋ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. อารีย์ สองพล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. จ าเรียง ธรรมสละ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. เสรี ฮามพทิักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. มานิตย์ กาศสกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. วโิรจน์ ลักษวธุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. สุปัญ อามาตมุลตรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
จ.ส.ต. อนุพนัธ์ หาญสิทธชิัย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.อ. ปรีชา บุตรจนิดา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.อ. เจนวทิย์ ศรีเทพ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.ต. สงคราม สง่าสันเทียะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.ต. ศุภนัฐ มัน่คง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.ต. วงศกร อวนดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.ต. ภเูมศ บัวออ่น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.ต. สุรปรีชา เรืองนุช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.ต. วรุฒ คงงาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.ต. ปฎภิาณ ว.ประดิษฐ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.ต. วทิยา นามวเิศษ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.ต. อภรัิกษ์ ซิวประโคน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.ต. อานนท์ สิงหท์องลา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.ต. พงษ์พนา ปาวงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.ต. ภาสกร ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ ดอนเกดิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ส.ต.ต. วชัระ เดชก าแหง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. กมัพล เมษมาน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. เสริน ผูกเหมาะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. สุชิน นกสกณุา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. มาโนต ดิษราทร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ด.ต. บุญเลิศ ทรงเหม็น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
ร.ต.ท. ชัยสง่า  ไชยจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
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พ.ต.ท. สนัน่ กงสิทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.วงัน้อย
พ.ต.อ. ชัยยะ เพช็รปัญญา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
พ.ต.อ. พษิณุ ต๊ะปินตา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
พ.ต.อ. สมยศ   ค าอยู่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
พ.ต.ท. สุริยงค์ โพธจินัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
พ.ต.ท. อ านวยพนัธ ์ นิลน้อย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
พ.ต.ท. สมาน ศรีอรุณ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
พ.ต.ท. นราธปิ สุทนต์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
พ.ต.ท. สมนึก เสง่ียมงาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
พ.ต.ท. สยาม งามประเสริฐ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
พ.ต.ท. หญิง พรภคั ฤกษ์วถิี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
พ.ต.ต. อติชาต จนัทยานี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.อ. กติติธร ศัลยร่ืน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.  ธนชัย สาริยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.  สุรัตน์ กล่ินเกตุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.  โพธมิิน วามะขนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.  วษิณุวฒัน์ วงษ์ฮง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.  ธปู จริตงาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.  ธนิเชษฐ์ กคุ าอู่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.หญิง สุปราณี นาค า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.  วทิยา อนิพลิา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.  พนม ไสยสิทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.  ฐณพงศ์ เพยีรพทิักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.  ชัยธชั เหลืองพทุธรัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.   วรุิฬหก์จิ ตันตระกลู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.  สรศักด์ิ แสงจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.  สุภสิทธิ์ สุดาเดช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.  ยทุธพงศ์ คชรัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.  ชัยวฒัน์ สุขสวสัด์ิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.   กฤษฎ ์ ชินอกัษร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท.  อทุัย ไชยดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท. ไกรศร จนัทร์เฉลิม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท. ถวลัย์ สีตะระโส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท. สมชาย งดงาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท. แสงเดือน บุญมาก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท. ประเสริฐ วงัวล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท. ธนัช กติติดุษฎี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท. ชายนัต์ พรหมสมบัติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท. สมชาย เกดิแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท. ประสพ บังทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
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ร.ต.ต. สุดจติ เรียงผา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ต. มาโนช มะนะมุติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ศรีเมฆ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. จ ารอง ธนะศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ส าราญ กล่ าแสง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ธนะรักษ์ ทีสุกะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. กรภทัร วนิทะไชย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. สามารถ รสหอม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ทรรศนพงศ์ แกว้ใหญ่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ธนภทั ไมตรีจติร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. เชิดชัย ศรีกดุหวา้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. สฤษด์ิ แสงสิงห์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ประทีป ทองพนู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. สาธติ จ าปาเต้ีย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ชาญยทุธ แกว้ภา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. มนัส พงษ์พชืน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. วรวฒิุ พรหมณี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. เกษม มามะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ส าภาส แกว้เหมือน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. มีจติต์ แกว้เกล้ียง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. วรัิตน์ เอง่ฉว้น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต.หญิง  ไพรศิล พลพนัขาง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต.หญิง  สมพร กล่ินพบิูลย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต.หญิง  ภรณี อยู่สุข ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. พทิักษ์ พงษ์สถติย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. วรันณ์ธร สุดยอด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. เสวก สุดประเสริฐ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ธรีพล อนิทนิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ถวลัย์ สีด า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. วฒิุไกร สีผม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ธนวชัร์ พนมเสริฐ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. สุนทร ไทยประยรู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. พรวน เพีย้มแตง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. บัญชา เพช็ร์รุจิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ค าตา สุธรรมวจิติร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. เจริญ คงอยู่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. จรัญ เวชสุวรรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ชูเกยีรติ มะโนวงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ปราโมทย์ ชุมแดง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ธนัชศักด์ิ หวนัขนุหลัด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
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ด.ต. คมสันต์ิ ปานออ่น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. กฤษฎา ลาเต๊ะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ประสาน บัวศรีจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. สุเมธ พนัธฤทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ทินกร สิงหส์าธร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ทองสุข ศรีบาง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. เมธา แกว้ด า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. สถาพร สายสุด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ด ารงค์. เวยีงแก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. เนติกร เรืองกจิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ณัฐวทิย์ สุจรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
จ.ส.ต. สมชาย ต้นจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
จ.ส.ต.  วริทธิ์ธร  บ าเพญ็ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.อ บุญหลาย มาตหนองจอก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ทรัพยไ์พศาลชัยวงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.ต. อสันะ อดุมรักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.ต. ติสลักษณ์ ธนะปัญญาธรรม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.ต. วนัเฉลิม นิม่ด า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.ต. ฉตัรชัย เพช็รตะกั่ว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ จอ้ยสุดใจ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.ต. สันติธรรม ช่างสลัก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.ต. ชุตินันท์ พมิพา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.ต. นพพล เหล่าพราหมณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.ต. เกยีรติยศ แดงสีบัว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.ต. สมพงษ์ ปราบนอก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.ต. กฤษมงคล แถมดอน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.ต. วทิวสั ช้างอยู่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.ต. จริะพงศ์ อไุรรัมย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.ต. รัฐศักด์ิ ปะนาโส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ค ารณ ทองแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. นักคะรินทร์ ฤกษ์นาวี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท. ประเวศน์ สุริยมะณี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ท. เดือน ไวยสุณี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ต. มงคล ศรีบาง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ยิ่งยศ ยทุธโกศา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. สิโรตน์ เศียรอุ่น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต ทนงศักด์ิ ด ารักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. ชัยยทุธ สามงามยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. วชัระ สูงรัง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ด.ต. อภชิาต เหวหว้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
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จ.ส.ต. ธนาธปิ กจิชัยกรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ส.ต.อ. สุดสาคร คะดีเวยีง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
ร.ต.ต. วรวทิย์ สุขเจริญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะอนิ
พ.ต.อ. พงศ์พฒัน์  สุขสวสัด์ิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
พ.ต.อ. นิพทัธ ์ แสงไพโรจน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
พ.ต.ท. ธทีัต  สีดารักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
พ.ต.ท. ฉฐัวชัร  วงศ์วาสน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
พ.ต.ท. สมศักด์ิ    พลพนัขาง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
พ.ต.ท. เจษฎา  พรหมสุวรรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
พ.ต.ท. มนตรี  บุญยเนตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
พ.ต.ท. เชิดชัย  ชั้วทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
พ.ต.ท. จาตุรนต์   พลานุพฒัน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
พ.ต.ท. ณัฏฐ์เดชา  ฐานิสภทัราพงศ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
พ.ต.ต. พรีกลุ  แฝงฤทธิ์หลง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
พ.ต.ต. พรนรินทร์  เปร่ืองกระโทก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
พ.ต.ต. ธเนศพล  แสงโชติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.อ. สัญญา  สังขป์ระเสริฐ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.อ. อนุชา  ชาบัวน้อย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.อ. วฒิุชัย  แกว้ทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.อ. พริิยะพนัธ ์ จนัทราวฒิุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท. วรีพงค์   สีลินลี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท. นราศักด์ิ  หนองขา่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท. สุพจน์   สังวาลยเ์พช็ร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท. สุวชัชัย  ใจทน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท. พรชัย ปุรินันท์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท. ต้นกล้า  ถมกระจา่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท. สุเมธ เทอดไทย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท. สุชาติ  ไล้ทองค า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท.หญิง  ธริีศรา  บุง้กระโทก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท. สมัย  ศรีสุราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท. วชิาญ    ประสมแสง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท ณัฐพงษ์  กลัปนารถ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท. พร้อมพงษ์  พรหมศร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท. สุภสิทธิ์  สุดาเดช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท. พงศ์ปณต มีโต ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท. วโิรจน์  แหลมจดั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ท. จรรยวรรธน์  มาวะพนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ต. ประโยชน์  เขม้นเขตรการ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ต. อภชิาติ  พว่งอา่งทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ต. ประพนัธ ์ ประดู่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
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ร.ต.ต. สมบูรณ์  กระจดักลาง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ต. ประยทุธ ์ โปร่งฟา้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ร.ต.ต. นิวฒัน์  นกพว่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. สมเกยีรต์ิ  ทองอยู่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. สุชาติ    เงางาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. บันเทิง  แดงสีดา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. นพดล  กล่ันตา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. ปรีดา  ราชวงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. ระพนิ  สังวาลยเ์พช็ร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. เจริญ  ฤทธบิุญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. อนุชิต  โพธิ์ส าโรง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. ประสิทธิ์  หนูกลัดนุย้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. ทรงพล  พรหมรัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. สุรพล  เสวสิิทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. เฉลิมภทัร์  ขอดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. ธวฒัน์  คูสุวรรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. วษิณุ  อภเิดช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. สมเกยีรติ  ยงเขตรการณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. มาโนช  คัชมาตย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต.หญิง ธนภร  พงศ์ธนากลู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. สุวทิย ์ แสนจนิดา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. ศุภชัย  พรหมสุขนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. ธรีศักด์ิ  หลีหมิด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. สุทธนิาถ  จนัทร์กล่ิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ด.ต. ศักด์ิชาย  เสนาธรรม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
จ.ส.ต. สัจจพงษ์  ใจธรรม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ส.ต.อ. วลัลภ  เพชรวงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ส.ต.อ. วนิัย  จนัทะจร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ส.ต.ต. ภนัสชัย  เยน็เจริญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ส.ต.ต. ชาญชัย  สิมมา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ส.ต.ต. จกัรพนัธ ์ อนุอนั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ส.ต.ต. ปรัชญา  มะณี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ส.ต.ต. กติติวฒิุ  ประจงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ส.ต.ต. ยทุธการ  แพรวตระกลู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ส.ต.ต. พงษ์ศิริ  ต้ังสกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ส.ต.ต. ธนากร  ทองใบ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ส.ต.ต. อดิเทพ  ต่ายธานี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ส.ต.ต. ธราธร  วาสนาจรัส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
ส.ต.ต. ประณต  แกมขนุทด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระอนิทร์ราชา
พ.ต.อ. ทัตเทพ ศรีนาค ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
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พ.ต.ท. วทิยา บวรศิขริน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
พ.ต.ท. ภาณุมาศ ภมูิจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
พ.ต.ท. ศรีทอง จรรอด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
พ.ต.ท. อ านาจ ราชสีห์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
พ.ต.ต. อธปิไตย กลุจนิดา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ร.ต.ท. วนิัย โรจน์รรงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ร.ต.ท. มานะ พนัธส์วสัด์ิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ร.ต.ท. ชาญชัย แสงพยบั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ร.ต.ท. ณัฐดนัย องัคะนาวนิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ร.ต.ท. ชัชวาล กติติภทัรสกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ร.ต.ท. สุทน ดีฉนวน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ร.ต.ท. วรีะวฒิุ โชติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ร.ต.ท. ปัญญา ตาลจนิดา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ร.ต.ท. อดุลย์ บุญเรือน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ร.ต.ท. จ าลอง พทุธงชัย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ร.ต.ท. เกษม กหุลาบสี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ร.ต.ท. สานิวฒัน์ โทมา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ร.ต.ท. เสวก ทรัพยก์ล้า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ร.ต.ต. ทองค า สุขสุโชติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. สิงหบ์างไทร ศิริวฒัน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. สมชาย ธญัญะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. นิมิตร    ภสีูน้ า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. ไพบูลย์ บุญประทุม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. ถริวฒัน์ ไชยมณี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. เกรียงศักด์ิ เทียนบูชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. สถติ มากแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. ประทีป บัวลอย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. เอกสิทธิ์ ข าหลักร้อย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. วรุิฬห์ พงษ์พวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. นิโรธ จติรสงวน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. ปุณยวฒัน์ ทาตัน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. คมศักด์ิ ไชยแสง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. วรีวฒัน์วงค์ วรีพงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. สัญชัย สาตรศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ส.ต.อ. สมศักด์ิ ปัน่เหน่งเพชร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ส.ต.ต. สุทิน เหล่ียมโลก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ส.ต.ต. พงศธร พรชัยธนะภมูิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ส.ต.ต. จริายทุธ สุตาสุข ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ส.ต.ต. ฐิติวฒัน์ ซ้ิมประเสริฐ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
ด.ต. ประทีป บัวลอย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางไทร
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พ.ต.ท. ไพศาล แยม้บางยาง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
พ.ต.ท. สันติ ธยัมาตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
พ.ต.ท. พชิิต แจม่เกาะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
พ.ต.ต. ศุภชัย  ศรีศักด์ิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
พ.ต.ต. ธนกฤต โสดาวฒัน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ร.ต.อ. สมหมาย ทองโสภา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ร.ต.ท. มนู หอมระร่ืน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ร.ต.ท. วเิชียร แกว้เขยีว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ร.ต.ท. ธนภทัร พานิชการ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ร.ต.ท. จติติ แกน่จนัดา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ สาระดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ร.ต.ท. สามารถ พวงอนิทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ร.ต.ต. พพิฒัน์ ภฆูงั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ร.ต.ต. สุวทิย์ ปัสสาวสั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. เอนก พรรณโนภาศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. บุญเชิด เกษชฎา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. ธนชาติ สัตบุตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. พรุิณ หมะสัน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. เทพสฤษณ์ วงษ์ถาวร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. สมชาย อภยัวงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. อนุวฒัน์ ชมเพญ็ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. วริทธิ์ธนนันท์ พรมศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. จงรักษ์ สุขช่วย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. ธรีพงศ์ น้อยทา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. กฤษดา ใจเทีย่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. ยทุธศาสตร์ สวสัดิผล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. เฉลิม ทิพยม์ณฑาทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. สายณัห์ บุญกจิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. สวสัด์ิ ไชยพาฤทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. สุนทร จรจรัญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. พทิักษ์ แกว้เรือง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. สงัด เขยีวบุตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. ศุภณัฐ พรรณโกมุท ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. สมควร ศรีปราชญ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. สราวฒิุ จนัทร์อบ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. สุชาติ ทองหวัไผ่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. เอกพล วงศ์น้ าค า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. ศิริ หนูชู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. สุเมธ กะระกล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ด.ต. ชัยยทุธ มาดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
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จ.ส.ต อดิศักด์ิ สาธร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ส.ต.ต. บุรินทร์ ทิมวงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ แกว้เรือง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ส.ต.ต. จาตุรงค์ ศรีษาบุตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
ร.ต.ท. เสวต ศรีแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ช้างใหญ่
พ.ต.อ. สุพจน์ เส้นขาว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
พ.ต.อ. บุญญรัตน์ อ่ าบุญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
พ.ต.ท. วชัรชัย กาญจนโชติช่วง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
พ.ต.ท. ศุภชัย ตระการรังสี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
พ.ต.ท. สรวชัญ์ พึง่มี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
พ.ต.ท. ชัชวทิย์ จนัทร์เจาะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
พ.ต.ท. ชูพงศ์ แสงทับศร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
พ.ต.ท. ธรีภทัร์ แยม้กรานต์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
พ.ต.ท. โกเมศ กวมทรัพย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ท. สถติ ภบูังแสง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ท. วทีวฒัน์ วรรณทวี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ท. มงคล จริพรเจริญสุข ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ท. ปรีชา เสนดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ท. บัญชา จนิดาสวสัด์ิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ท. วโิรจน์ เสชัง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ท. ธนัทพชัน์ นวลศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ท. วกิรม คงทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ท. สุวรรณ พรหมมีเดช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ท. สุนทร วงษศร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ท. สมัย ดงรังษี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ท. คมสัน เค๊งชัยภมูิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ต. กมัปนาท ศรีเทศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ต. วชิาญ เฉลยจนัทร์ยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ต. วเิศษ ศรีสังข์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ต. ศุภเดช ดอกค า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ต. อเนก นาคเปลว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ต. วชิาติ จนัทร์ลิลา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ต. ชลสินธุ์ วรรณสิริ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ต. ณัฐพล ไสยอรรถ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต.หญิง รังษิมา นิลก าแหง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. ปุณพฒัน์ พรหมมาลี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. ช านาญ ขนัเงิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. ประสาน ทองเนียม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. ตฤณธชั เทียมทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. ธนพล ตุ้มธ ารงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
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ด.ต. ตราสิน อดุมธนินทร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. ธนนชัย งามข า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. สุรชาติ ไชยพศิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. สมศักด์ิ เมืองฮามพนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต.หญิง สุริยา ชาสมบัติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. เปรมฤดี พนัธมุาตย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. จรัญ ศรีขวญัใจ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. สมชาย พฒุคง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. บรม ดาอี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. ธ ารงค์ พรหมเลข ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. บุญเสริม เพช็รแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. ภกัดี ดิษฐโรจน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. ธรรศ ไศลพร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. ประสิทธิ์ หวนัชิตนาย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. สุรพล สุวรรณวงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. พงษ์เทพ ยนืยง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. ธรีเดช คงล าพนู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. สมศักด์ิ ช่วยรักษา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. ปกรณ์ สังขศิ์ลปชัย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. ริชาร์ด บินอมุาฮาซัน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. จรินทร์ พนัฤทธิ์ด า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. ธนบดี หม่อมนวล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. พสุธร จติต์ภกัดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. สมศักด์ิ นวลปาน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. อนันต์ แกว้แสงออ่น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. ปรีชา เทพเรือง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. วทิยา บุญเจริญรุ่งเรือง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. รัชพล วงษ์กลาง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ด.ต. นพภา บุปผาดา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
จ.ส.ต. ศิวกร หวดสันเทีย๊ะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ส.ต.ต. สันติ วริะกา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ส.ต.ต. สุรพงศ์ จนัทรแสงสวา่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ส.ต.ต. ฉตัรพล หวงัสู้ศึก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ส.ต.ต. ธติิวฒัน์ เกดิแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
ร.ต.ต. อคัรวฒัน์ รักษา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ลาดบัวหลวง
พ.ต.อ. วโิรจน์  ขา้วบ่อ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
พ.ต.ท. เอกราช ช่วยศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
พ.ต.ท. วรพงศ์ แกว้แหวน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
พ.ต.ท. เจตชนินทร์ นุงกระโทก  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.อ. สิทธศัิกด์ิ บุบผามาลา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
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ร.ต.ท. บัญญัติ อลัุยรัต  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ท. เดชศักด์ิ มณีตัน  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ท. ชานนท์  รัตนประทีป ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ท. วชัระ ทับสุริ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ท. ยทุธนา  หงษ์ทองค า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ท. ธนรัตน์ สุขสุโฉม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ท. เรืองเดช ธารพฒิุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ท. ชัยพร ม่วงพณิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ต. คงศักด์ิ ไวประเสริฐ  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ต. อธพิฒัน์ พบศิลา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ต. กฤตพล เดือนกระจา่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ท. รัฐพล จนัทรคติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ท. พฒันธรวทิย์ หอมหวน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ท. ประชิต  สมาฤกษ์  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ท. จารุวฒัน์ ฤกษ์นาว ี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ต. ชัยธวฒัน์  กจิพพิฒัน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ท. เผด็จ การโสภี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ต. ส ารวย  รักอารมณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ต. บุญพลี  เกดิพทิักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ต. ณรงค์ คุ่ยจาด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. มานัส ร่างใหญ่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. ธรรมนูญ  นิติพรวฒันา  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. รังสรรณ  ทองประพนัธ ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. บุญเสริม ศิริมังคะโร  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต.หญิง พนิดา  ใจประเสริฐ  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต.หญิง สมบัติ ภูป่ระค า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. สมพร แกน่สูงเนิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. ไสว จนัทรา  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. จกัรเพชร  อาจนารินทร์  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ร.ต.ต. นิธภิสัส์  ไผ่งามธนโชค ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. สมภพ มูลประเสริฐ  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. สุรศักด์ิ สมัยมาก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. วนิัย  การสมเพยีร  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. เสกสรร ก าแพงนิล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. มนัส เกษประทุม  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. เทิดศักด์ิ  ศรีผดุง  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. ปรีชา ชมทรัพย ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. จเรศักด์ิ  ศรีประดิษฐ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. พศิณะ ปาโน  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. ไพรินทร์  เล็กประยรู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
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ด.ต. นิรันต์  นันกลาง  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. บุญธรรม อนุารัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. สกนธศิ์ลป์ โททอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. วฒันา สิงเดชะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. สมยง  สวา่งภกัด์ิ  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. วนิัย  โปร่งอารมยเ์จริญ  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. มงคล เขยีวศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. ทรงธรรม ไมล์โพธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ด.ต. สุรพล  ชาหอม  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
จ.ส.ต. สมเมตร์ ผากา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
จ.ส.ต. วรีะวฒัน์ มะลาไสย ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ ทิพนัส  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ส.ต.ต. พรีพล สกจิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ส.ต.ต. ศรัณย ์ จนัเทีย่ง  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ส.ต.ต. ประณต คงเจริญ  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
ส.ต.ต. กรชนก ศรีใส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา 
พ.ต.ท.หญิง รัตนา แสงสวา่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา
พ.ต.ท. เชิดศักด์ิ นัยนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา
พ.ต.ต. ชาญชัย สงศิริ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา
ร.ต.ท. พชิัย สนเอี่ยม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา
ร.ต.ท. อรัญ แกว้ดวงงาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา
ด.ต. ยทุธพงษ์ ครูพพิรม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา
ด.ต. พนูศักด์ิ ตรีเพชร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา
ด.ต. อดุม สรสิทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา
ด.ต. มาโนช ศรีสุริยงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา
ร.ต.อ. ศุภกจิ กจิเมฆ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา
ส.ต.อ. กนกเดช แจม่ประทีป ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา
ร.ต.ท รุ่ง ปัญญา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เสนา
พ.ต.อ. สุรสิทธิ์ จนัทกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
พ.ต.ท. ชัชวาลย ์ ดวงแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
พ.ต.ท. ขวญัชัย พฒัรักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
พ.ต.ท. ทรงพล พลูพพิฒัน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
พ.ต.ท. ธนพล แจง้ไพร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
พ.ต.ท. วลัลภ เกดิหนัตรา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
พ.ต.ท. ธนเดช ปัญญาลิขติกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ท.หญิง พสิมัย  อนิลา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ท. สรกรช ออ่นศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ท. สุวทิย์ ยามี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ท. วฒันา โพธิ์ทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ท. สถาปัตย์ วรสิทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
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ร.ต.ท. ค ารณ อรรถาโภชน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ท. ปราโมทย์ ขนัตี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ท. พฒันพล ศิริเกษ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ท. วมิล สมบูรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ท. ทินกร แกว้สาร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ท. จริภทัร์ สุนประชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ต. อรรถพร ไทรรารอด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ต. จ าลอง จิ้มล้ิมเลิศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ต. สายณั จนัทดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ต. อรรถกร คร้ามสมอ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ต. พเิชษฐ์ เอี่ยมสะอาด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ร.ต.ต. พมิพเ์พชร พมิพรัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ด.ต. วชิาญ โกศิริ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ด.ต. ชาญชัย แฝงศรีค า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ด.ต. มานพ สายจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ด.ต. ประทุม ฤกษ์สง่า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ด.ต. เสรี ปาปะเข ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ด.ต.หญิง สุภารัตน์ สุขแจม่ใส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ด.ต. ประยลู สยามล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ด.ต. ประจ า รักไชย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ด.ต. ศิลา ปัน้หมวด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ด.ต. อคัรภณ ดินกระโทก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ด.ต. ธนวฒัน์ ค าภกัดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ด.ต. วศิิษฐ์ คุ้มหมู่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ด.ต. อดุมศักด์ิ แกว้ปาน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
จ.ส.ต. จริศักด์ิ ศรีนางแยม้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
จ.ส.ต. สมจติร์ ปะนะสุนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
จ.ส.ต. ธรีพงษ์ แกว้รักษา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ส.ต.อ. ศักด์ิชัย สมัยมาก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ส.ต.อ. อารักษ์ อณุภา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ส.ต.อ. พฒัพงษ์ วงศ์แกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ส.ต.ต. ศุภเสฏฐ์ อาภรณ์พงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ส.ต.ต. นัฐพงศ์ ป้องทัพไทย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ส.ต.ต. วรีชาติ จเุส้ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
ส.ต.ต. สุธี แสงคลัง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางซ้าย
พ.ต.อ. อดุลย์ เม่นบางผ้ึง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
พ.ต.ท. กฤศ จนัสวา่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
พ.ต.ท. ธานินทร์ ผิวละเอยีด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
พ.ต.ท. ธวชัชัย  กลุทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
พ.ต.ท. พรีศักด์ิ  เจริญพนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
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พ.ต.ต. วนัวเิศษ จั่นวฒันะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
พ.ต.ต. บรรจง ชาญศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ร.ต.ท. สิริชนม์ปวร์ี ทาวงศ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ร.ต.ท. สงุ่น เกตุรัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ร.ต.ท. ยตุติ  เสริมสุขต่อ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ร.ต.ท. สมควร เฮียงเสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ร.ต.ท. สถาพร ออ่นตาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ บัวเลิง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ร.ต.ท. ภคณินเดช ประกอบวรการ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ร่ืนชาญภาค ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ร.ต.ท. สุนทร วงษ์อารักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ร.ต.ต. จรัญ เป็นอยู่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ร.ต.ต. ณัฐกติต์ิ  สุคนธเ์ตชาวชัร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ร.ต.ต. อนุสรณ์ อตุราศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ร.ต.ต. พรวชิัย  เหมะเทวนั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ร.ต.ต. วเิชียร ทองอร่ า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ด.ต. แกว้ประกาย ปิน่แกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ด.ต. สุรินทร์ ม่วงกล่ า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ด.ต. สุเทพ   พรมแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ด.ต. ส าราญ   ดวงดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ด.ต. วรวทิย์ วรุิฬหเ์ศรษฐวทิย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ด.ต. วชิิต   กอทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ด.ต. ชูชาติ  แตงออ่น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ด.ต. อ านาจ ทองเติม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ด.ต. ปรัชญา นนท์แกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ด.ต. ศิษฎสั์ณห ์  บุญทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ด.ต. พเิชษฐ์ บุญศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ด.ต. ณัฐพงศ์   วงษ์ศา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
จ.ส.ต. สมชาติ    สุภศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ส.ต.ต. อาทิตย์ คูหา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ส.ต.ต. อดิเรก  นิลภพ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ส.ต.ต. วฒิุชัย  สุนสันเขต ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ส.ต.ต. ปิยะณัฐ  สามารถ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ส.ต.ต. กฤษณพล  ศรทรง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ ยงัเจริญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ เบญจธารากลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ส.ต.ต. กฤษฎา จติรแจง้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
ด.ต. ประเสริฐ ปิตาค า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ผักไห่
พ.ต.อ. กนัตพงษ์ นิลข า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
พ.ต.ท.หญิง ปราณี ทรัพยว์งศ์ปัญญา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
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ร.ต.ท. จรูญ แกว้อนิตา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
จ.ส.ต. เมธนี โคตรศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. เกษม สิมมาลา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. ประภาส มณีฉาย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ท. สุเทพ กล่ินหอม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
พ.ต.ท. อ านาจ สุขทรัพยศ์รี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ส.ต.อ. สวา่ง ภคูรองแง่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ต. ภานุวฒัน์ แสงทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. สมบัติ เครือพมิาย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. ธรีศักด์ิ เมืองศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. ราเชนทร์ พรชัย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ท. นราวชิญ์ วรยศปรีชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ท. กติติพงษ์ ยอดเสนี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. พงศ์เทพ ศรีดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ท. ปัญญา ทองจดั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
จ.ส.ต. สมชาย สุขประเสริฐ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ท. เชวงพฒัน์ อคัรนิจสิทธโิชค ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. เจริญ ปัญญาสงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. สมหมาย ปิน่งาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. ภราดร ธรรมเจตนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. ณรงค์ สุขคุณี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. ส ารวย โคตรโสภา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. ประภตัร คงมี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
พ.ต.ท. ก าพล กนัธยิะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
พ.ต.ท. จ าเนียร สะสมทรัพย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. ค ามาย แกว้วเิศษ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. ประยทุธ ขนุสอาด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. วนัช า จติใจกล้า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. อ านาจ วชิาวรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. ถาวร ปราพร้ิง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. ศิริศักด์ิ โสภณอมัพรสกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ท. มาโนชญ์ ประทาน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ส.ต.ต. อมรเทพ แขง็กสิกจิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. สุวทิย์ สมธรรม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. ไพบูรณ์ ภมูิภาค ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ท. ยศัสวนิ ธนะโชติวรณัฐภคั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ท. รังสรรค์ สุ่มสกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ท. ไชยสิทธิ์ ทวโีคตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
จ.ส.ต. ประสิทธิ์ บุญชู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. ปณิธาน ศิริล าดวน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
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ด.ต. ธนพนธ์ ขอสุข ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ท. ประยงค์ ตันบู๊ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ด.ต. สุวทิย์ กลัลประวทิย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ สุขสอน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ต. สุวรรณ์ พึง่ครุฑ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ท. ประพนัธ์ สุขมา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ท. ธนัญชน สังขน์วล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ท. พนม ปัญจาคะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ บัวสะบาล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
ร.ต.ต. โชคชัย เกดิแดงบุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางบาล
พ.ต.อ. กติิศักด์ิ เกตุอร่าม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
พ.ต.ท. ช านาญ ฐิตะสุต ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
พ.ต.ท. ไกรพชิญ์ หรัิญชัยเดชาธรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
พ.ต.ท. ปัญญวชัร์ มีช านาญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ บุตตะนันท์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ร.ต.ท. ถาวร แสงใสย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ร.ต.ท. อมรเทพ เสตะปุตะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ร.ต.ท. บริบัฒน์ ศาตะโยธนิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ร.ต.ท. วชิัย ศรีจ าปา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ร.ต.ท.หญิง กณัหา สุขชัย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ร.ต.ต. ฐาปนพงษ์ พึง่มี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ร.ต.ต. สฤษต์ สบายสุข ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ด.ต. สฤษพล โชติศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ด.ต. สิทธผิล สมสมัย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ด.ต. ส าเนา โตจติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ด.ต. ช านาญ วบิูลยช์าติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ด.ต. บรรเจดิ รักถนอม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ด.ต. ศักด์ิชาย สีสันต์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ด.ต. อดิศักด์ิ ภศูรีดาว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ด าเกล้ียง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ด.ต. สนธยา ทรัพยพ์ชื ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ด.ต. เทวญั โพธนิาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
จ.ส.ต. นิคม อามาตยเ์สนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
จ.ส.ต. วชัรินทร์ ทองดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
จ.ส.ต. กติติธร อนิทรา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ส.ต.ต. นนท์วทิิต ดิษพงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ส.ต.ต. พงศ์ธร สิงโต ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ส.ต.ต. ศราวธุ ธาระเลิศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ส.ต.ต. สัญชัย ทองงาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
ส.ต.ต. ธนเดช มณีทิพทัตบุล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
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ด.ต. นิกร ศรีก าพล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.พระขาว
พ.ต.อ. อนุสรณ์ กล่ินขจร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
พ.ต.ท. ประดับ สายสกลเดช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
พ.ต.ท. เศกสรรค์  เศกสรรค์  ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั  
พ.ต.ท. สวงค์ พรรณไวย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
พ.ต.ท. บรรเทิง จนัทร์ฉาย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
พ.ต.ท. ประวทิย์ วจิติรไตรธรรม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
พ.ต.ท.หญิง ธดิารัตน์ ช่วยศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
พ.ต.ท. นิติธร ผิวแดง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
พ.ต.ท. รังสันต์ ทศยนัไชย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.อ. สมศักด์ิ เผ่าวรรณรังสี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ท. พสิษฐ์ สีหอมไชย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ท. วรรณลพ รัตนวงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ หนูสุวรรณ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ท. มาโนชย์ นาคเกดิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ท. สมชาญ หอมชะเอม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ท. อ านาจ แสงแดง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ท. โกวทิ พลอยมณี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ท. สกน ผดุงลาภ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ท. กมล เฉลิมบุตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ท. ศุภกร สุดอารมย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ท. กฤจติภมูิ ทาบุญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ท. สิทธชิัย รูปงาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ต. มิตรสัน โพธิ์ขาว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ต. บุญเลิศ ยวงล าใย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ต. บุญญฤทธิ์ ป้อมโพธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ต. สุพศิ สัตบุตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ ไกรษร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ต. มงคล ทับเนียมนาค ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ต. มานพ หอ้ยสังวาลย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. เฉลย ขาวจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. นพดล ญาณอบุล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. ทวปี อารีย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. ปิติ ผดุงลาภ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. ณรงค์ คงสวา่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. ธรีศักด์ิ สุขแวน่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. จริกติต์ิ จรัิฐิเกรียงไกร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. สุกจิ สีดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. จรัญ ทองเนือ้ดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. วรเชษฐ์ พรมดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. เอกวทิย์ แกว้ทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. นวพงษ์ แกว้บุญตา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. สถติย ์ วฒิุพศิาล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. ภริูดท แจง้แสง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. สมชาย ควรแถลง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. ฤทธริงค์ วสุรัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. สมชาย บิลทะศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. สมเกยีรติ สารสุวรรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. อสิรพงษ์ รักแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. อภวิฒันะ นาทันริ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. อ าพร ภูดี่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. ทองใบ ชัยราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. สมศักด์ิ เอื้อนไธสง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. เสรี แกล้วทนงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. ยทุธนา ค ามัน่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ด.ต. กณิชพสัป์ ทองใบ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
จ.ส.ต. จณิเขตต์ เจริญจติร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ส.ต.ต. ประวทิย์ ปล้องงูเหลือม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ส.ต.ต. สิทธกิร มาละวรรณ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ ออ่นเจริญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ส.ต.ต. คริสณุ เครืองาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ส.ต.ต. ณัฐพล นุกลูกจิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ส.ต.ต. อ าพล ฉมิฉนิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ส.ต.ต. กมัปนาท อยู่ก าเนิด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ชัยรัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ส.ต.ต. ธนกร เฮงประดิษฐ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั
ร.ต.ท. ศิรวทิย์ แกว้กนัหา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั  
ด.ต. นิกร ศิริเล้ียง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บางปะหนั  
พ.ต.อ. วนัลภย์ เนตรถาวร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
พ.ต.อ. สราวธุ ศรีสุขศิริพนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
พ.ต.ท. ทรงศักด์ิ แยม้นาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
พ.ต.ท. ณรงค์ชัย ฉายแสง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
พ.ต.ท. ธนบดี อดัแสง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
พ.ต.ท. พษิณุ สร้อยสม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
พ.ต.ท. เนตร บุญรอด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
พ.ต.ต. ศุภณัฏฐ์ เนืองนภาพนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ท. ณฐกร หวงัสุวรรณ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ท. ประพนัธ์ รอดพน้ทุกข์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ท. ปิยะ แสงนาค ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ท. วชิาญ มุง่ชนะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
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ร.ต.ท. ขวญัชัย จรีะดิษฐ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ท. ไพศาล เวชวงศ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ท. บดีพล กมลเลิศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ท. พลัลภ สุวรรณไตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ต. ฐิติ ทรัพยล้์อม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ท. สมพร แสนดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ท. เฉลิมลาภ ดิษฐ์เทศชัย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ต. ธนภทัร จนัทิตย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ต. ประทีป แยม้เกตุหอม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. พลูศักด์ิ ใจผ่อง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ต. ชูเกยีริต์ จนัทร์พร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. ส ารวย เกตุสมพงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. ศิลา สุทธบิูรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. ไฉน เปรมใจ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. ธงชัย รุ่งเรือง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ต. อ านวย ผลทรัพย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. ณัฐวฒัน์ หวงัดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. นพดล ออ่นศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. สันติ บัวสาย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. สุชิน ทองชาติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. นิพนัธ์ ก าธรสิริพริิยะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. พสิฐชัช พฒิุธนินสิทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. ประเสริฐศักด์ิ ชุมจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. สายชล บุญแจม่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. สมศักด์ิ สาระวรรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. ชลสินธ์ ชูแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. สมศักด์ิ อาคาสุวรรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. ไพบูลย์ เสโน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. เนติกร ดอนสวา่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. ธนัช ผ่องแผ้ว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. สุรชัย ศิริไพศาล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. จรัส กอ่เกื้อ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. ประเสริฐ รักพวกกลาง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. โกศล ปัตถาทุม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. ปราบ เหนือคูเมือง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. สุทัศน์ สีนวล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ส.ต.อ. ศุภฤกษ์ ทองน้อย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ส.ต.ต. ภวูนาถ ใจผ่อง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ส.ต.ต. อานนท์ คงบุตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ส.ต.ต. จริภทัร พรามวมิล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
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ส.ต.ต. ชลธี ลือจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ส.ต.ต. ณัฐภมูิ สดงาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ท. ธรีภทัร หนูเพช็ร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ท. อ านาจ รุ่งเรือง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ท. เชิดชูศักด์ิ ยทุธนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ร.ต.ท. ประสงค์ ลาจ านงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
ด.ต. ปิยะศักด์ิ ภสีระ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มหาราช
พ.ต.อ. ปัญญา วเิศษพานิชกจิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
พ.ต.ท. นิกติต์ิพร  เมฆาประสิทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
พ.ต.ท. ยทุธกัร วรรณคีรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
พ.ต.ท. ยศกฤษ ศรีวไิลเลิศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
พ.ต.ท. หญิง ธนาภร แกว้เอี่ยม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
พ.ต.ต. ฉลาด หอมเงิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ท. อ านาจ แกว้มรกต ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ท. ยงยทุธ ทูลธรรม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ท. ด ารง ภาชนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ท. วสันต์ นาถพนิิจ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ หอมทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ท. เอกลักษณ์ บุราชรินทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ท. ธวชัชัย ชัยรัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ต. เปรม ท้ามวน้อย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ต. ประชา ภูพ่ลู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลยรักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ต. ขวญัชัย สารจมุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ต. สมเดช วงษ์เชื้อ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ต. มนัส เรืองสังข์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ต. ดร สมศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ด.ต. อภสิิทธิ์ ขนัแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ด.ต. เมืองมนต์ โพธิ์ทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ด.ต. ประมวล นามตะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ด.ต. สุพฒัน์ จนัทร์ผลึก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ด.ต. วชิาญ ต่างใจ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ด.ต. สมพร จนัทร์มณี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ด.ต. โพธิ์คินทร์ หนูช่วย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ด.ต. พนิิจ เฉลิมกล่ิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ด.ต. สวสัด์ิ นกเขยีว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ด.ต. ถวลิ พรมมี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ด.ต. บัณฑิต จ าเนียรพร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ส.ต.ต. ธรีะยทุธ ดีดวงพนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ส.ต.ต. จอม เจริญสิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
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ส.ต.ต. ยทุธการ หอมหวน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ส.ต.ต. มนตรี แกว้ใส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ส.ต.ต. เกษม มณีรัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ต. อทิธชิัย บุตรศรีรักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ด.ต.หญิง พเยาว์ ศิโรรัตนะโยธนิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ท. มนศักด์ิ พนัธุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ท. โชค ปานทุง่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
ร.ต.ต. วทิยา แสงเสวตร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.โรงช้าง
พ.ต.อ. ยทุธนา บุญเมือง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
พ.ต.ท. พลพรรษ ผ่องโอภาส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
พ.ต.ท. ไชยวฒัน์  ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
พ.ต.ท. ผดุงค์ สมสุด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
พ.ต.ท. วฒิุศักด์ิ ศรีพสุิทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
พ.ต.ท. ปิยะดนัย แยม้ไร่ขงิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ร.ต.ท. พรีะพงษ์ วนัที ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ร.ต.ท. ธงชัย ภเูฉย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ร.ต.ท. สมยศ ส าลีออ่น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ร.ต.ท. ทองดี วงศ์แสน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ร.ต.ท. สวสัด์ิ จติรักษา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ร.ต.ท. ปฏญิาณ หอมเนตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ร.ต.ท. สุรยทุธ  พึง่ค า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ร.ต.ท. ชัชพยี์ กล้าหาญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ร.ต.ท. ธนวรรธน์ ขา่ทิพยพ์าที ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ร.ต.ต. มานะ ทองอยู่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ร.ต.ต. จกัรกฤษณ์ กนัทะเนตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ร.ต.ต. ปรีดา จนัทร์มณี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
วา่ที ่ร.ต.ต. พรชาติ ชูเทศะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ด.ต. สุมน ค าหม่อง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ด.ต. พยงุศักด์ิ ปานฉมิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ด.ต. ปราโมทย์ สร้อยค า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ด.ต. อดุม ปรอยกระโทก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ด.ต. เสริมพนัธ์ บุญอนันต์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ด.ต. เสรี พลเยี่ยม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ด.ต. สุปัน องคศาสตร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ด.ต. พรีะศิลป์ เสถยีรเนตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
จ.ส.ต. วฒันา ชาตินันต์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
จ.ส.ต. สุพจน์ พรมสุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ส.ต.อ. นพรัตน์ วงค์งาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ส.ต.ต. รังสรรค์ ลีสีใส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ส.ต.ต. พรเทพ แยม้วงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
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ส.ต.ต. พพิฒัน์ วลัิย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
ส.ต.ต. วสันต์ ฉมิชาติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านแพรก
พ.ต.อ. จติเกษม สนข า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
พ.ต.อ. เทวนิทร์ ขนุแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
พ.ต.ท. เศรษฐกรณ์ ชัยวรีะวงศ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
พ.ต.ท. เอกชัย พารหมณกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
พ.ต.ท. โสฬส บุญเหลือ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
พ.ต.ท. เอกชัย แสนสระดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
พ.ต.ต. ภวูดล คณาดา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
พ.ต.ต. ชัยวฒัน์ ยิ้มการบุญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.อ. บุญเรือง ศรีบุญเรือง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. สมพร ผลประทุม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. วรัิตน์ รัทธะณี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. กมัปนาท ศรีพระลาน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ศุภกร ธนูศร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. สุนทร คงกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. อทุัย กตัญญู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ต. เฉลียว รุ่งระวี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ต. เด่น ฆะปัญญา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. สมนึก งดงาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ทักหล า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. ราโช ศิลารัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. แสวง มัง่สิงห์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. วนัชัย สร้อยระยา้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. นิยม เขม็สุวรรณ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. วนิัย ต่ายสอาด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. สนองศักด์ิ ประเสริฐการ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. เขมชาณัญย์ บรรเลง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ท. สมพร ตันยาภริมย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ต. เศรษฐพงศ์ ลาสิทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.ต. สุนทร ขนัธสุ์วรรณ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต..ต. พน้ภยั เกดิชื่น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. บรรดิษ สารีค า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. ยนต์ โพธิ์พนัธุ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. เอกพล เงินแจง้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. สหสั สุขศิริด ารงศักด์ิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. รัฐศักด์ิ กระแสนุช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. เสกสรร เกริกเกยีรติกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. วชิิต เกลาโพธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. ศรายทุธ บุญมาหล้า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
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ด.ต. ธวฒั ทุพรม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. หญิง สมบัติ ศรีเผ่าเอี่ยม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. สาธติ หวดัพงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. อนุวฒัน์ ม้วนนอก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. สมศักด์ิ รักหนู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. ไพรัช ศาลารัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. มานพ สีขนัตี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. จติรกร ชื่นจติร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. สายนัต์ เจริญพนัธุ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. ยทุธนา นาเจริญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. ธรรมนูญ ฝอดสูงเนิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
จ.ส.ต. ทรงพล เสนสอน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
จ.ส.ต. สุพฒัน์ กาญจนสิทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ส.ต.อ. กติิพงษ์ เจริญสวสัด์ิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ส.ต.ต. ศักรินทร์ บุญประเสริฐ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ ท่าดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ มงคลทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ส.ต.ต. อทิธพิล บุญประสม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ส.ต.ต. อทิิพล สูงยิ่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ส.ต.ต. นวนันท์ คล้ายเนียม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ส.ต.ต. ธงชัย เหล่าเรือง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ส.ต.ต. พงศกร พทิักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.อ. ทวชิ เดชไธสง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ร.ต.อ. นุติวรรธ ค าภานุช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
ด.ต. ชัยพร ลือพนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าเรือ
พ.ต.อ. ณธพีฒัน์ ธรรมรัตน์โศภณ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
พ.ต.ท. โสภณ มุย้จั่น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
พ.ต.ท. ทรงณวฒิุ โพธสิาขา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ร.ต.อ. วชิัย กองแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ร.ต.ท. ชาตรี สุขยิ่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
พ.ต.ท. วชัรินทร์ มีพงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ด.ต.หญิง สายรุ้ง คงสมทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ด.ต. ภทัรพนธ์ สถติยบ์้านแป้ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ด.ต. พทิยา ปราบพาล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ด.ต. สมศักด์ิ วรนุช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ด.ต. วสิิทธิ์ ผิวเฉยีง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ด.ต. วรวงษ์ กล่ินจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ร.ต.ท. สิทธชิัย สุดประเสริฐ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ร.ต.ท. วชิรพนัธ์ พรหมปาน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ส.ต.อ นุกลู อภญิญากลู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
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ร.ต.อ. นนทพงษ์ อา่งทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ร.ต.ท. ธรีวชิญ์ แกว้กาหนัน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ร.ต.ต. สุเทพ แสงแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ร.ต.ท. วรภทัร รัตนรินทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ด.ต. จกัรพนัธ์ ชื่นใจดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ด.ต. พนิิจ จลุพนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
จ.ส.ต. กฤษณ์ บูรณ์เจริญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ร.ต.ต. อดุม ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ร.ต.ท. สุชีพ ศรีสมัย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ด.ต. ค านวณ อนิทร์ฮวบ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ด.ต. ชาญนิรุธ แพงงา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ด.ต. เสกสรร ภศูรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ส.ต.ต. ปรัชญา บุญยรัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ส.ต.ต. อภลัิกษณ์ สุวรรณลิขติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ส.ต.ต. เชาวลิต หนูเล็ก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ร.ต.ท. ญาณโชติ ดาวกระจาย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ร.ต.ท. พรรหมศรัณย์ แป้นจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ร.ต.ท. จรรยา จนัทร์มณี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ร.ต.ต. สุวฒัน์ แยม้สุข ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
จ.ส.ต. นฤเบศวร์ ยนิขนุทด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ร.ต.ท. นัชชา เจริญวรวนิช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
ด.ต. วฑูิร แสนเทพ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ภาชี
พ.ต.อ.    ธชักร    รอดเจยีม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
พ.ต.ท. วชัรินทร์ เมืองทิพย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
พ.ต.ท.  สุเทพ  บุญบุตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
พ.ต.ท. วนิัย สืบหรัิญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
พ.ต.ท.        ชัยรัตน์        ถนอมสุข ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
พ.ต.ท.หญิง วาสนา บุญแจม่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
พ.ต.ต.            สุพล            สงทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ร.ต.อ.            วฒันา            บัวบุศย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ร.ต.อ. เจริญ เดชสองชั้น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ร.ต.อ. อมร  ธารีนาถ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ร.ต.ท.    ศุภลักษณ์     หมืน่พนั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ร.ต.ท.    เจริญชัย โพสาราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ร.ต.ท. ประเสริฐ รัศมี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ร.ต.ท. สุชิน            ไทยานันท์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ร.ต.ท.            เผ่าพนัธุ์            ซ้อนกนั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ร.ต.ท. ณัฏฐ์วรณ นามวจิติร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ร.ต.ท วรานนท์ อุ้มรัมย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ร.ต.ท วรีะศักด์ิ ชัยอนิทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
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ร.ต.ท สุรเดช              คล่องแคล่ว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ร.ต.ท สุรัตน์              ทิมเครือจนี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ร.ต.ต. กติติ                 งามเสง่ียม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ร.ต.ต. ประจกัษ์ มาตรโสภา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ร.ต.ต. ชูชาติ ตาลเล้ียง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. เรวติั                 ถาวรชาติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. พนิิจ                   เผือดผ่อง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. บุญเสริม          เทพอดุม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. ประภาส             สุทธจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. สมใจ                คงมะลายู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. ปัญญา        จ าเนียรเงิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. ไพฑูรย ์            บุญแจง้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. สมชาย               พนัธโ์ชติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. พะนม ยพุจนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. ประวทิย ์             ดงภบูาล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. วนิัย        ค าแพง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. ณรงค์               กอนเกดิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. พงษ์ประพนัธ ์                     ผลบูรณ์พลบูรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. ธรีเดช            พลูสมบัติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. สมถวลิ กลุลา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. สถติย ์                  ชินภาส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. ศุภวทิย ์             โพธิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. ขวญัเมือง                 มณีรัตน์จงบริบูรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. ปรีชา      แกว้เผือก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. วชิัย      เหล่าสมบัติ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์    พนัธฤทธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. นิคม       เกตุมาลา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. คฤหสั       บุบผา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. เทพรักษ์ ดวงจนิดา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. สุภาพ     ดิษราธร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ด.ต. ชุมพล     ต้นตะภา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
จ.ส.ต. ธรียทุธ      วรรณจกัร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์     ทัดเทียม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
ส.ต.ต. ญัฏฐพชัร์ ณัฎฐปัญญามาศ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.นครหลวง
พ.ต.ท. ถวลัย์ จนัทราบุตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มารวชิัย
ร.ต.อ. สุดเขต พละเอน็ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มารวชิัย
ร.ต.ท. บัญชา ผุยหนองโพธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มารวชิัย
ร.ต.ท. วษิณุ กฤตเลิศชาย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มารวชิัย
ด.ต. สมโภช เล็กสิงหโ์ต ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มารวชิัย
ส.ต.อ. มาโนชญ์ บุระพร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มารวชิัย
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ส.ต.อ. บรรดิษย์ อดุมชัย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มารวชิัย
ส.ต.ต. วณิชกร เหล็กดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มารวชิัย
ส.ต.ต. เอกชัย เจริญสวสัด์ิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มารวชิัย
ส.ต.ต. นัทสิทธิ์ แจม่จ ารัส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มารวชิัย
ด.ต. มานพ ทรงงาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.มารวชิัย
พ.ต.ท. สมคเน ศรีนาราง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
พ.ต.ท. อมัพวฒัน์ กฤตฤกษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
พ.ต.ท. ชูชาติ กาญจนรูจี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
พ.ต.ท. ชุมพล จ าสุข ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ร.ต.ท. สุรพฒัณ์ คงศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ร.ต.ท. ณัชพล สุขสอาด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ร.ต.ท. สุขสันต์ ฉะออ้น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ร.ต.ท. สุวจัชัย วงศ์แกว้ประจกัษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ร.ต.ท. ไพรัตน์ เลิศพภิพ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ร.ต.ท. บุญเชิด เชิดบารมี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ร.ต.ต. มนตรี ชัยมนตรา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ด.ต. พเยาว์ กอ้นนวล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ คชารัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ด.ต. จ านง แกว้พนัธ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ด.ต. ไพโรจน์ จนัรอด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ด.ต. เอกพสิิษฐ แจม่เฟือ่งฟู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ด.ต. ทวชิ แกน่จนัทร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ส.ต.อ. สมภพ พรรณภกัดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ส.ต.ต. อภเิดช ภพูนันา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ส.ต.ต. ศิวนัต เดชไธสง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ส.ต.ต. ราชศักด์ิ กองจนัทร์ดี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
ส.ต.ต. ปราโมทย์ อตุะมะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ปากท่า
พ.ต.ท. ณรงค์  ซ้ิมสวสัด์ิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ระโสม
ร.ต.อ. วเิชียร ชูชาติหาญสันเทียะ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ระโสม
ร.ต.ท. ฉตัรฐมงคล กล้ารอด ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ระโสม
ร.ต.ท. บริวฒัน์ จอ้ยโทน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ระโสม
ร.ต.ต. อทิธพิล พทุธรักษา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ระโสม
ด.ต. ทวทีรัพย์ กระแสสินธุ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ระโสม
ด.ต. ไวกณูฐ์ ฝ่ายผุย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ระโสม
ด.ต. ประดิษฐ ตาด า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ระโสม
ด.ต. ศักดา อนิทร์ชัย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ระโสม
ด.ต. ธวชัชัย ทองศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ระโสม
ด.ต. พรชัย บุญมี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ระโสม
จ.ส.ต สุเพชร จรบุรมย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ระโสม
ส.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ ลีพดุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ระโสม
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ส.ต.ต. อนุรักษ์ ทองกวาว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ระโสม
ส.ต.ต. ทศพล ตรีมณี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ระโสม
พ.ต.ท. กษิดิศ เทียกสีบุญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
พ.ต.ท. จ ารัส มหาสุภาพ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. ชลพรรษ ขวญัศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. ศุภกร ฉ่ ามณี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. สนอง ไผ่งาม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. วฒิุชัย ชูแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. สมภพ สร้อยสนธิ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ร.ต.ต. นิวตั สุขสมนาค ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ด.ต. ประชุม จติรเพช็ร์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ด.ต. สังเวยีร ยิ้มเจริญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ด.ต. กฤษฎา สิทธิ์ศักด์ิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ด.ต. บุญมี ผดุงหมาย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ด.ต. สุรการ สุนสันเขต ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ด.ต. สุพจน์ จโุฬฑก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ด.ต. ภวูดล ธารีนาถ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ด.ต. ประสิทธิ์ ระดาไสย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ด.ต. สุรชัย ภไูร่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ด.ต. บุญเนตร กนกแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ส.ต.อ. ภานุวฒัน์ งามละมัย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ส.ต.ต. คเณศ พวงมะลิ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ส.ต.ต. มณฑล ปลาบูท่อง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ เมฆเมือง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
ส.ต.ต. ชูชนะ จนัปัญญา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.จกัราช
พ.ต.ท. ยศนันท์ วชิัยกลุ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ร.ต.อ. พลัลภ อนิทรเชษฐ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ร.ต.ท. ประวติร กรองศิริ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ร.ต.ท. กฤตภาส ฤติกานต์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ร.ต.ท. สมพงษ์ เรืองประยรู ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ร.ต.ท. บุญส่ง จนัทร์สวา่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ร.ต.ท. ยงยทุธ สวยสม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ร.ต.ต. ธรีศักด์ิ จนัทร์หอม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ร.ต.ต. อ านาจ อสุารัมย์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ สวนเอก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ด.ต. เจยีน แสงสวา่ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ด.ต. สมเกยีรติ สุขเจริญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ด.ต. สมพร สังวาลยเ์พช็ร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ หนูเล็ก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ด.ต. พเิชษฐ์ ทนเถื่อน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
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ด.ต. ชัยสิทธิ์ สัตบุตร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ด.ต. อมัพร นิม่มณี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ด.ต. ภมูิชาย สุทธศิิลคุณ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ด.ต. สงัด ภยัพยบ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ด.ต. พทุธชาด กลุวงศ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ โพธศิาล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ด.ต. ประดิษฐ์ สิงขรณ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ด.ต. กฤษฎา จนิดาพงษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ด.ต.หญิง สุกญัญา วงษ์เขยีว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ส.ต.ต. ธรีะวฒัน์ วริิยะจนิดามัย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ พรมศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ร.ต.ต. ดีรักษ์ อยู่เยน็ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ร.ต.ท. เฉลิม อทุรักษ์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ร.ต.ต. ธนโชค โชคทววีฒันา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ เฉลยรัตน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.บ้านขล้อ
พ.ต.ท. พสิิฐชัย ปักเคระกา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
พ.ต.ต. สัมพนัธ์ พงษ์พพิฒัน์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ท. วงศพนัธ์ ประเสริฐศรี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ท. จริวฒัน์ จ าปาแดง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ท. วนัชัย สิการ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ต. สสิน ค าแกว้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ต. สุพฒัน์ ชมภพูืน้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ต. กานต์ สินจ าหน่าย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ด.ต. นิรันดร ธนิันท์ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ด.ต. พนม เพชรออ่น ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ด.ต. รวม ขอถอืกลาง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ด.ต. กองศรี มะเสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ด.ต. พรชัย ดวงกาญจนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ด.ต. เสวก รามัญจติร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ด.ต. รุ่ง แดงนาเพยีง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ด.ต. อทุิศ สุกใส ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
จ.ส.ต. ธวฒัชัย จติรหาญ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ส.ต.อ. ธงชัย ฤธรรม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ส.ต.อ. บัณฑิต ค ากอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ส.ต.ต. สมยศ ทัพทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ส.ต.ต. ปรัชชา แสงซ้าย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ส.ต.ต. กติติพงษ์ หงษ์ทอง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ส.ต.ต. รัฐกร สมบัติก าไร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
ด.ต. สมพล มากด า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.ท่าช้าง
พล.ต.ต. มนตรี  ยิ้มแยม้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
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พ.ต.อ. อ านาจ จนัทร์เจริญ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.อ. สามารถ ศรีสิริวบิูลยช์ัย ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.อ. กติติ  สกณีุ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.อ. ธรีะชัย เด็ดขาด ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.ท. วรัิช เสือสืบพนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.ต. วชิญะ คมสินธุ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. สุภชา ค าชื่น ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. บุญเชิด รับพรพระ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ส.ต.ต.หญิง สุกญัญา บุญชูแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.ต. ประมวล นวลงาม ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.ต. เทอดศักด์ิ มีจติร์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.ต. ส าราญ ผลอดุม ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. อานนท์ ทักษิณ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. พทิักษ์พงษ์ ทรช่วย ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. จรัส มณฑล ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. ธวชัชัย ศุขภะวนั ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. เฉลียว เขม็วงศ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท.หญิง ณิภคัสรา ธนะสาร ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท.หญิง นวลผกา นันทะศรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ต. สุพล ชาญประไพ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ต. อนุชา ดอกพกิลุ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ต. วชิัย ชิษสวสัด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. ประจวบ อนิทนนท์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. อรัญ ขวญัเมือง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ส.ต.อ.หญิง รัชนก วงษา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ส.ต.อ. วเิชียร บุญทันเสน ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. เดชฤทธิ์ เกล้ียกล่อม ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. สุรชาติ พณิพงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ส.ต.อ. สรายทุธ ช่วยวงั ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. นรภทัร ประจงกลุ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. วทิยา ดอกตาลยงค์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. มนตรี นาคแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. กติติพงศ์ บุราณเดช ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. พริิยะ สายเงิน ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. จงอนันต์ รินแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.ท. วทิยา ปฐมนีละ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.ต. พศัริศวร์ ตันอารีย์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.ต. พรีพสัส์ ชูช่วย ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. สุรเทพ พกิลุศรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. พรีพล ถงึเสียบญวน ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
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ร.ต.ต. ชนะ เจยีรนัย ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. รุ่งเพชร สุขมี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. อธศิ ลานเจริญ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. กานต์ วรุิณละพนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. สมทรง เจริญสลุง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. จกัรภทัร สังขว์เิศษ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. วริทธ ชนธนโยธนิ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
จ.ส.ต. ชัชพสิิษฐ์ เหม็โพธิ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
จ.ส.ต. จริายสุ บุญอ านวย ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.ต. นพรัตน์ ค ามาก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ ร่ืนนาค ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. มานพ วงศ์จนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. นิมิตร สุขประเสริฐ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. พเิชษฐ์ สุวรรณภมูิ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. พรหมมาศ สมบัติ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
จ.ต.ส. ธรีโภชน์ อยู่หุน่ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. สัญญา มีนิล ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. กรีธาพล กรีทอง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. ถวลิ ชื่นใจ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ส.ต.ท. ธนภทัร ทองพรหม ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ต. ศักดา ประเสริฐสม ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
จ.ส.ต. อมัรินทร์ รามหร่ิง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. บันฑิต ชัยมงคล ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. วริกานต์ บัวหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
จ.ส.ต. ค าพอง เลินไธสง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ศรีษะภมูิ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. ต านานต์รัก รุ่งโรจน์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. ดุษฏี โยธนิะเวคิน ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
จ.ส.ต. กฤษฎิ์ ตนุมาศกลุ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. ประวชิ ภกัดี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
จ.ส.ต. อภนิันท์ เสมา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
จ.ส.ต. อ านาจ สาแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
จ.ส.ต. คมกฤษ จนัทะเสน ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
จ.ส.ต. อ านาจ เฉี่อยเฉย ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. ใจกล้า จนัทะบูลย์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. ฤตธวสั วงษ์ทรงยศ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. ววิรรธน์ แกว้พลู ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. สนัน่ เยน็สบาย ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. วเิชียร ผุดผ่อง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. นครินทร์ แสนสภา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
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ด.ต. ธนโชติ ค าแผง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. วสันต์ พนัธห์มิ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. สมบัติ เผ่าเงินงาม ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. ทองทวี ทองเพญ็ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. มนตรี บุญชู ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. พสิทฐ์ แซนพมิาย ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. สิทธพิร อนัทะปัญญา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.ท. ภริูสิทธิ์ ทิมทอง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. อคัรเดช คุ้มหมู่ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. อาทิตย์ โพระกนั ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. สถติ วนัพธุ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ต. วชิัย ชิษสวสัด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. พรีพฒัน์ เพยีรดี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. กติติศักด์ิ บวรพฒันาพงศ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. ครรชิต มากเจริญ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ กณิษศรีบ าเพญ็ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. บุญลือ สุขเจริญ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. อ านาจ จนัทดวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. วชัรพนัธ์ ชูละออ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ต. ทรงศักด์ิ ปานสุข ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. สนิ แดงสวา่ง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ต. ธนกร ชมยนิดี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ท. อ านาจ ค ามี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ด.ต. ไกรศักด์ิ อดุมสุข ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ส.ต.อ. วรรธนชาติ พนัธศิุลป ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
ร.ต.ต. ทวปี วจิติรโท ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.อ. อภชิาติ โกมุติกานนท์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
พ.ต.อ. บัญชา มีเลิศ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
พ.ต.ท. เชษฐชัย เชษฐศิริ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
พ.ต.ท. อทุัย ขนัทอง ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
พ.ต.ท. สายชล คุ้มทรัพย์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
พ.ต.ท. กติติพนัธ์ ภวูเรืองพฒัน์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
พ.ต.ท. วรุตน์ ไทยรัฐเทวนิทร์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
พ.ต.ท. บรรจง หนูหวา้ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
พ.ต.ท.หญิง เมตตา การะเกษ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.อ. พสุิทธิ์ เวยีงค า ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.อ. เด่นพงษ์ ต่อติด ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.อ. ปฏพิทัธ์ วงษ์เหลา ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. วฒันชัย คีรีนิล ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท.หญิง ศิรินุช สุรรณรัตน์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
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ร.ต.ท.หญิง วชัรียา สุยะ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. ธนิตศักด์ิ ศิระปัญโยศักด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. อภรัิฐ ขานไข ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. อนาคต บุญปัญญา ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. มนตรี ฤทธริงค์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. มานิตย์ ฮึงเสง่ียม ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. ณรงค์ บุญปกครอง ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. สุรพล ชูภริมย์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. สยาม ไทยแท้ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. สมชาย ต่วนเอี่ยม ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. พรีวสั บุตรโต ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. ส าอาง ดวงประทีป ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. ปรีชา สังฆะมณี ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. มนชัย จารุรักษ์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. สามารถ กนัเกลา ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. ปริญญา แสงจรัสวงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. วทิยา ด้วงเฟือ่ง ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. สมร เพชรแสน ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. ภาคภมูิ ทับเคลียว ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ท. วเิวก ศรีงามดี ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. ธวชัชัย จนัทร์เมืองหงส์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. วทิยา พราหมณ์สุวรรณ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. อนุชชา เอกทัศน์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. นิวฒัน์ ไขระวิ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. สุวฒัน์ เสน่หา ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. ณัฐพล น้อมจนัทึก ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. ศาสตรา จนัทมา ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. จรัส โมรา ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. จกัรกฤษ ลุนทา ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. ส าเริง ศรีโพธิ์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. พศูิจน์ รัตนทองมา ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. นริศ ส าราญอนิทร์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. ชูชาติ ค าหอมกลุ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ เหรียญสุวรรณ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. นรภทัร โพธิ์ทอง ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. สุริวงศ์ วงศ์สมศรี ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. พชิัย ศิริโสม ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ปุณญศิษฎ์ เกตุหนู ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. สินสมุทร์ วงศ์โท ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ศุภชัย พณิเพชร ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
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ด.ต. มงคล แยม้นุม่ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. กตัญญู ยวงทอง ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ปัญญา รัศมี ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. วสันต์ ราตรีวจิติร์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. อภชิิต การะเกตุ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. วฑูิรย์ จนัดี ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. รณชิต พรจริานุรักษ์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ไวศิษฎ์ บุตวงศ์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ส าเริง บุญขนุยงั ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. สิทธชิัย ชมศรี ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ปัญญา บุญเทียน ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ศิริพฒัน์ จนิายน ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. มงคล อทุัยธรรม ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. สถติ ซ้ายยศ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. จกัรพร สารขนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. วชิัย ไต่ตาม ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ประเสริฐ ต๊ิบมา ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. สมพร สร้อยเนียม ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. วนิัย สีทาแก ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. มนเทียร ตรีนอก ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. สุธร์ี ลาภมี ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ประพนัธ์ ทิพยรั์กษ์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. สราวธุ สุขใหม่ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. อทุัย บุตรหงึษ์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. กนัตพฒัน์ พมิพอ์กัษร ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. สมชาย บุญวงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ด ารงชัย หงษากล ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. วนัชัย ฤทธิ์เทพ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. นภดล พวงผกา ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. วรัิตน์ น้อยวบิล ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. เทพพทิักษ์ อนิทรรัมย์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ไพศาล รอญยทุธ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. สนธยา พงษ์นภสิ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. วชัระ บัวส าราญ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ชัยณรงค์ ประยรูศักด์ิศิริ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ปรเมศร์ เกษรประทุม ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ทรงพล โมเครือ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ยะปะนันท์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. โสภณั หนูน้อย ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ทัตพงศ์ ใยส าลี ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
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ด.ต. นคเร มาลาดาษ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ประสิทธิ์ ฟองลม ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. วรีะพงค์ คูณตระการ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. คมสันต์ จติวงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. พทิักษ์ ภมูชิน ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. พรจติร คิดโสภา ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ณัฐกานต์ สังกะสิงห์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. ไพรวณัย์ มัง้ส้ัน ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. สนอง โสโพ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. วจิติร กนิโนนกอก ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. พทิักษ์ กจิเจริญ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต.หญิง ปรียนันท์ เพชรเจริญจริง ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. สมพร พรหมมหา ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. บ ารุง ศรีสงค์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ด.ต. อทุัย น้ าฉ่ า ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
จ.ส.ต. วนัฉลอง พมิพส์วสัด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
จ.ส.ต. ทศพร จนัทศร ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
จ.ส.ต. สุริยา ตะวนั ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
จ.ส.ต. อนุภาส สิงหค์ า ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
จ.ส.ต. ศักด์ิดา พวงใต้ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
จ.ส.ต. ศุภทิน ม้าเพญ็ทม ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
จ.ส.ต. ปฏพิทัธกรณ์ พทุธฤทธิ์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ จนัทะโคตร ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ส.ต.อ. ทวพีงษ์ ร้ายใจบุญ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ส.ต.อ. จรีะศักด์ิ ยามี ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ส.ต.ต. อนุสรณ์ เวยีงสิมา ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ส.ต.ต. ภชุงค์ ปิน่ละออ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ส.ต.ต. อนันต์ เทพไชย ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ส.ต.ต. ลิขติ สัสดี ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ส.ต.ต. ธนาธร ม้วนทอง ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ส.ต.ต. โอฬารชัย ธนสารอนุสรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ส.ต.ต. วงศกร โฉมงาม ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ส.ต.ต. จริายุ ทองสันเทีย๊ะ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ส.ต.ต. ธนภทัร พรหมเอาะ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ส.ต.ต. อลงกรณ์ ภยูาฟา้ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
พ.ต.ท. พาที เฉยเจริญ ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. เอกชัย เปล่ียนข า ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
ร.ต.ต. ปรีชา บุญรอด ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
พ.ต.ท. มาโนช กนัเกลา ภ.จว.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
พ.ต.อ. สุขสันต์ ผาสุก ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
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พ.ต.ท. ชูชาติ คงเมือง ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
พ.ต.ท. รัฐพงศ์ สุจริต ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
พ.ต.ท. ไพรัช นิธธิรรมจรรยา ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
พ.ต.ท. วฒิุ พระเดชวงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
พ.ต.ท. บุญสุข มัชฌิมา ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ รินสาร ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
พ.ต.ท. ณรงค์ เอี่ยมระหงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
พ.ต.ต. สุวฒัน์ โพธิ์รี ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.อ. วรัิตน์ เสถยีรชัย ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.อ. ธวชัชัย รัตนพาหุ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.อ. ยศวริศ เวยีงเจริญ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.อ. กฤศ ทักสูงเนิน ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ธงภกัด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. อนันต์ นามโภชน์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. อนาคต บุญปัญญา ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. จรูญ พืน้หวัสระ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. พงศธร เหลือบจ าเริญ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. สมพร โพธิ์สี ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. ปริญญา ออ่นสอาด ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. วมิล โทจ าปา ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. ชูชีพ งดงาม ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. ปัญญา บัวแบน ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ต. นิพนัธ์ อ าพนัดี ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ต. สรรเพชญ์ เหลือสูงเนิน ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. สายนัต์ พฒิุพนิิจ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. เชิดศักด์ิ ภริมยก์จิ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. ประพนัธ์ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. ปริญญา ออ่นสอาด ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. สมคิด มีเลิศ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. กระจา่ง บุญมา ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ต. รุจริา ต้ังประเสริฐ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ต. เสวก นินทะ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. อาทิตย์ นุน่ปุย ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ไพโรจน์ คงสวา่ง ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ธนวฒัน์ มีหวงั ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. สุเทพ คุ้มครอง ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. บุญลือ เอี่ยมออ่น ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ฉตัรชัย คร่ ากระโทก ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ณธกร รณไพรี ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. พรเทพ เอี่ยมสังข์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
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ด.ต. ไพฑูรย์ รักจนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ธงชัย ปัดลา ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. มนต์สยาม ใต้ไธสง ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ณรงค์ สิงหว์ราภรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ณัฐพงศ์ สังเกต ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. วศิิษย์ ไชยจ า ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. วรสัณห์ พนัสวสัด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. อนุศักด์ิ ค าด า ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. พงศ์สฤษ ฮวบศรีพนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. บุญเถื่อน อาจหาญ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. สมาน ภาคพรม ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. สุกรรณ์ ออ่นหวาน ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. นิพนธ์ พนัธศ์รี ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ธวชัชัย อยู่ส าราญ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. นิชาภา งามล ายวง ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ธรีพล ศิริอรรถ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. พนาไพร สอนสุข ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. พรภพ เอี่ยมสังข์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. อ าพร ป้อมป้องกนั ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. น้ าออ้ย พุม่จติร ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. บุญเหลือ เจริญนิตย์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ชาญ ยอดปัญญา ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ณธกร รณไพรี ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ฉตัรชัย คร่ ากระโทก ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ณรงค์ สิงหว์ราภรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. วศิิษย์ ไชยจ า ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ธงชัย ปัตลา ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ไพฑูรย์ รักจนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. อนุศักด์ิ ค าด า ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. สุกรรณ์ ออ่นหวาน ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. นิเวช แสนสุข ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ณัฐพงศ์ สังเกตุ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. พงศ์สฤษฎ์ ฮวบศรีพนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. สมาน ภาคพรม ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ประเสริฐ ชานะทร ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. สุริยกมล จติรชู ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. อภเิชษ เอกสุภาพนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ดุษฎ ชมรุ่ง ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต.หญิง อ าพร ป้อมป้องกนั ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต.หญิง น้ าออ้ย พุม่จติร ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
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จ.ส.ต. มนูญ แหล่งสนาม ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
จ.ส.ต. ฐิติวฒัน์ ต้ายไธสง ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ ศรีรักษา ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ส.ต.อ. สุริยา เสลารัตน์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ส.ต.ต. พงศ์ญาณิน ส านักวงัชัย ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ส.ต.ต. รัตน์ชนะ แสงแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ส.ต.ต. อภชิาติ เบีย้ทอง ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ส.ต.ต. ยทุธจกัร์ หนองภกัดี ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ส.ต.อ. ดนัย บัณฑวรรณ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ ชูเกยีรติชาติ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ส.ต.ต. เกรียงไกร ศรีริรมย์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ส.ต.ต. รถสิทธิ์ ข าทัพ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ส.ต.ต. วทิยา ศรีเมืองแพน ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ส.ต.ต. อนุวติั อปุัญญ์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ท. ปัญญา บัวแบน ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ต. รุจริา ต้ังประเสริฐ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ร.ต.ต. เสวก นินทะ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. สมบูรณ์ เยน็สนาน ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ปัญญา แป้นอนิทร์ ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. มนต์สยาม ใต้ไธสง ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
ด.ต. ดุษฏี ชมรุ่ง ภ.จว.ปทุมธานี ปากคลองรังสิต
พ.ต.อ. กฤตยา เลาประสพวฒันา ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
พ.ต.ท. ปรีชา นิสัยสม ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
พ.ต.ท. ไพจติ โครตก่ า ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
พ.ต.ท. พลอย เกื้อกลู ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ร.ต.ท. อนวชั แสนอนิทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ร.ต.ท. นิติพงศ์ มีค า ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ร.ต.ท. เสฏวฒัน์ สัมพนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ร.ต.ต. นฤพนธ์ พงษ์สายลักษณ์ ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ร.ต.อ. เอกราช สุขเรือง ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ร.ต.ท. ศตวรรษ กนัแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ร.ต.ท. ชาญชัย เนินสุด ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ร.ต.ท. อทุัย พมิพม์ัชฉา ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ร.ต.ท. เกริกชัย สุขนัทอง ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ร.ต.ท. ไพรัช ขนัธวธิิ ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ร.ต.ท. เสฏวฒิุ ประจวบสุข ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ร.ต.ท. นุกลู ใจวนัดี ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ บุญแสง ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. คุณากร ชิณรินทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. สุภา สาลิกา ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
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ด.ต. สุเทพ มุทนาเวช ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. สุวทิย์ ตรีวงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. สวาท บัวแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. วรีภทัร ใจงาม ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. อดุม กลุพนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. ทองสุข ศรีสารคาม ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. สุพจน์ แสงจนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. ไฉน ธรรมมะ ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. จารุศักด์ิ ศะศิบุตร ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. วรีะชัย ค าเขยีว ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. ฤทธิ์ วลัิยรัตน์ ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. สมศักด์ิ แหก่าฬสินธุ์ ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. จ านงค์ สุจนัทา ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. วลัลพ แสงทับทิม ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. ธรรมรัตน์ สง่างาม ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. พงษ์เดช ไวยสุณี ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. พรพจน์ สิงหช์า ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
จ.ส.ต. ยศศักด์ิ สุจนิพลัม ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
จ.ส.ต. พพิฒัน์ เล้าตระกลู ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ ศรีรักษา ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ส.ต.อ. สมเกยีรติ เอี่ยมสุข ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ส.ต.อ. ฐปนรรฆ์ ทานะมัย ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ส..ต.ต. วทิวสั นันทเสน ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ส.ต.ต. กฤษณพงศ์ ชาติไธสง ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ส.ต.ต. วฒันา สุขแสน ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ส.ต.ต. พงศ์เทพ เพช็รสุ่ม ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ส.ต.ต. ภานุพงศ์ วงศ์รอด ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ส.ต.ต. ศุภกจิ กนัทมา ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ส.ต.ต. อมร เสือโฮก ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ส.ต.ต. ปิติ องัศุธรวไิล ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ส.ต.ต. ภานุทัศน์ คุ้มครอง ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ส.ต.ต. รัตน์ติพฒัน์ ค าแพงเมือง ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ นุม่กนั ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
ด.ต. ธญัญวชิย์ วานนท์ ภ.จว.ปทุมธานี สวนพริกไทย
พ.ต.อ. ประวทิย์ ม่วงนวล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
พ.ต.อ.   สาโรจน์ คุ้มทรัพย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
พ.ต.ท.    ธราเชษฐ์ อบเหลือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
พ.ต.ท.   เสฎฐพงศ์ ทรงกลด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
พ.ต.ท.  ไชยนัต์ ดาวเรือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
พ.ต.ท. สมศักด์ิ สาภงูา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
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พ.ต.ท.  องักรู ทวเีกตุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
พ.ต.ท.   ชัยวฒัน์ สลักด า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ท.   เลิศวรรธน์ อทุัยนาง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ท. กฤษะ ค ากงัวาฬ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ท.หญิง   จริะรัช โพธติิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ท.   สุเทพ สุวรณยอด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ต.   วนิัย กลางทัพ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ท. สันทัด ผายช านาญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ท.   วสันต์ คงใย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ท. ธนัท จนัทร์แยม้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ท.   สมบัติ อทุยาพนาลี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ท.   นาทพงษ์ ศิริกาญจนพงศ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ท.   สิริรังสรรค์ วชิัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ท.   มณี ค ากงัวาฬ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ท.   อ านาจ สีนวล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ต.   ประดิษฐ์ ศรีกฎ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ท. ถริวฒัน์ ฟกัประไพ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ ด้วงบัว ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ต. ไพศาล เพง็บุญชู ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ต. ชาญวฒิุ โคกจวง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. มงคล ทองนาค ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. พเินตร พึง่ประสม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. วญิญู ประเสริฐสังข์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. กอบเกื้อ คชชา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. ยศวฒัน์ กติติสิทธิ์โอภาส ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. พนูศักด์ิ น้ าใจดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. วรัิตน์ พมิบึง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. ช านาญ แขวนโพธิ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. ลาภณิธร สุทาวนั ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. ประทีป กมลรักษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. คงฤทธิ์ พนัธสุ์ภาพ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. สวสัด์ิ พรมสอน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. ส าองค์ จาบจนัทึก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. ธวชัชัย เจษฎางกลู ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. อทิธพิล ศรีพนิิตชัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. บุญชัด นาคแกม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. จารึก เกดิสมบัติ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. ศักด์ิชัย ประดับเพชร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. ไพบูลย์ อโนดาต ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. สุเทพ สนธิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
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ด.ต. พานุ ยอดนิล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. วทิยา นัยเจริญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. ขจร จติติยากลุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. อ านวย พลเสน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ดต. วศิน มีทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. ธวชัชัย เจษฎางกลู ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. พเินตร พึง่ประสม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ด.ต. วญิญู ประเสริฐสังข์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
จ.ส.ต. วชัรินทร์ ปึกกระโทก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
จ.ส.ต. พนัธกานต์ จติประกอบ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.อ. พงศกร ธมีะวงศ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.อ. วศิรุตน์ ฟกัสุวรรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.อ. ประเสริฐ เอี่ยมยิ่ง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.อ. พรชัย การวจิติต์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.อ. ยทุธนา มุตะถา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.ต. อภเิดช กง้ทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.ต. วฒันา ศรีลาค า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.ต. ธติิพงษ์ วยัวฒัน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.ต. จามิกร รักงาม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ ผิวโพนม่วง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.ต. สิทธชิัย หนูฟุน่ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.ต. ศราวธุ สาลารักษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.ต. ศักด์ิสิทธิ์ เวยีงนนท์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.ต. สุริพงษ์ ยานประสงค์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.ต. จรัสชัย สุขเกษม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ส.ต.ต. วรัิตน์ ใจงาม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก
ร.ต.ท. ชลอ กอ่เกดิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. ธเนศเมธา ฉตัรอนิตา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ต. สถานพ ชูทวปี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. อเนก สินสมบูรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. วชิญะ พนัธง์าม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ต. คงณัฐ เชิดขนุทด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. สมพร ถนิกะไสย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ส.ต.อ. ศรชัย ชาวชัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ส.ต.ต. ภราดร พรประทุม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ กจิพฤกษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ส.ต.ต. สาธติ จนัทร์ร้อยเอด็ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ด.ต. วไิลศักด์ิ บังอร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ด.ต. ศรายทุธ จนัดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ส.ต.ต. อมัรินทร์ เมฆขนุทด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
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ส.ต.ต. ปรเมศร์นิติภทัร เขม็บุปผา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ส.ต.ต. คฤหาสน์ นิลโคตร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. สมบัติ แสงอนิทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ด.ต. ไพโรจน์ นูสารี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ด.ต. วชิัย คร้ามพมิพ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ต. อนุศักด์ิ โพธิ์แดง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ส.ต.ต. เอกพนั บุญทา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ส.ต.ต. กนธี ขนุเจริญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ด.ต. ส าเริง อนิทร์นุม่พนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. สมชัย ฉายดวงฤดีพร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. สงบ ละมูลมอญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ด.ต. สุริยา ทิพยม์ะณี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ด.ต. นิติพฒัน์ คลับคล้าย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ต. ส านวน เสประโคน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ต. สุรวฒิุ ถิ่นโพธิ์วงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. สมัย ดงรังสี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. ชัชพงศ์ ปรางทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. จกัรพรรด์ิ ดียิ่ง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. จธิพนัธ์ พลูทรัพย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. อ านวย โทผาวงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. วรภคั ศุภสวสัด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
พ.ต.อ. กกสุนธ์ เหมือนปัน้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ด.ต. สมพงษ์ ยอดค า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. ไพรัตน์ ไกรบ ารุง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ส.ต.ต. วรวรรณ ไชยราช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ต. สิรภพ ช านิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
พ.ต.ท. วชัระ ชัยเพช็ร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ส.ต.ต. กฤษฎิ์ รัตนไตรภพ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
จ.ส.ต. อดิศร มะตูม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. อ านวย วฒิุเดช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.อ. สวสัด์ิ ศรีมณี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
จ.ส.ต. มนตรี เปีย่มเจริญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ด.ต. จรัล ปุตามา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
พ.ต.ท. วชัรวชิญ์ นิธวิรรัชย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.อ. ปกาศิต สิงหธ์ร์ี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
พ.ต.ต. จาตุรนต์ ซ้ายงาม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
พ.ต.ท. ทัชวฒัน์ สายโยธา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ด.ต. สายยนต์ สายรัตน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ร.ต.ท. มนุญรัตน์ ศรีปัจฉมิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ด.ต.หญิง กญัจนาพร จนัทร์แจม่ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
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พ.ต.ต. ธรีะพงษ์ นาขวา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ด.ต. ปัญญา ปานะโปย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
ด.ต. ภวูดล นามพระจนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ลาดหลุมแกว้
พ.ต.อ. นที สิริวรวชัร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
พ.ต.ท. พฒันา คุ้มวงศ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
พ.ต.ท. ปริญญา สุคันธวภิติั ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
พ.ต.ท. สงกรานต์  บูรณศักด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
พ.ต.ท. สนัน่ บุญชู ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
พ.ต.ท. พงศ์อนันต์ รักษาชาติ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
พ.ต.ท. ขวญัชาติ แจม่จ ารัส ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
พ.ต.ท. กติิศักด์ิ สอนสอาด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
พ.ต.ท. ภริูฑา  แกน่สิงห์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
พ.ต.ต. ชยตุ คุ้มครอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. อ านาจ นิม่นวล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. สุวทิย ์ แสนสุทธิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. สมนึก สุวรรณสันติสุข ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. บุญสวาท สืบศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. วรีวฒัน์ บุญแพง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. อนุวฒัน์ สีลา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. วรพงษ์ วงษ์สุวรรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. ถนอม ชุมแสง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. ชาติ อเนกศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ต. ภวูนั จมูัจฉะ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ต. นิยม กอ้นพมิาย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ต. สรรพสิทธิ์ หมิะคุณ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. สาร สัตยามระ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. วชันะ ศรีบุญมา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. อนันต์ สุขดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. รัตนพล  สุทธาวาศ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. อดุม ทนันชัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. วฑูิรย ์ สุดสวาท ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. สมชาย แสงเทียน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ท. อาคม  บุตรโพธิ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ต. สมพงษ์ โพธิ์อลัุย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ร.ต.ต. บุญเชิด ศรข า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. มานพ เกษสุวรรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. จรินทร์ ทองหล่อ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. วมิล พานแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต.หญิง ประพมิภรณ์ พฒันะ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. เกษมศักด์ิ ดรชัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
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ด.ต. สมเกยีรติ นามศรีแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. ดาวเรือง ละภกัดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. ราชัน สิงหโยธนิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. อรัญ ขวญัเมือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. จรีวฒัน์ อสิระตระกลูวงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. กติติภพ จนัทร์สาร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. ธนัทนนต์ พลวนั ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. จกัริน กญัมาสา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. สุขชัย ไวฑะกวเีดช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. เกยีรติขจร ศักดา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. สุชาติ วรรณุสิทธิ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. ยทุธนา เฮงอรุณประสาร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ด.ต. ทนงศักด์ิ ถนอมพนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
จ.ส.ต. ธรีพงศ์ ผิวขม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
จ.ส.ต. ใจตะวนั เอกมหาค า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ส.ต.อ. อทุัย จ านงรักษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ส.ต.ต. สันทัด จ าเนียการ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ส.ต.ต. ชนะภยั แดงกระจา่ง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ เคียนหนิต้ัง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
ส.ต.ต. วศิรุต พทุธลา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
พ.ต.อ. เขมพทัธ์ โพธพิทิักษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.อ. มนัส นครศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.อ. ชวลิต แสงพงษ์พทิยา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.อ. ทิวา สายด้วง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.อ. ประเสริฐ แหวนแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.อ. สุขมุ ทองนุช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.ท. กานตภณ วรรณา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.ท. จาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.ท. วเิชียร เหมือนสุวรรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.ท. จริโชติ ศรีภทัรภา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.ท. จริวฒัน์ เปีย่มปิน่เศรษฐ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.ท. ธรีพฒัน์ จติรวรธรรม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.ท. ประภากร กิ่งทัพหลวง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.ต. ธรณ์ วนัทองทักษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.ต. พพิฒัน์ มาลาธรรมรัตน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.ต. สรายทุธ แสงทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.ต. สุทธรัิกษ์ นามวงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.ต. สุวทิย์ ปะก าแหง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.อ. กอ้งสกล ภธูร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.อ. กติติพศ สิงหส์ถติย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
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ร.ต.อ. จรัญ ทรายค า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.อ. ธทีัต อาศัยนา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.อ. ภราดร กลัดนุม่ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.อ. วจิติร พนิิจสอน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.อ. สายชล สินทา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.อ. สมยงค์ สุขจติ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. กนัตพฒัน์ ปัสสา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. เกยีรติพงษ์ ต๊ิบมา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. เจษฎา พวับัณฑิตกลุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ชัยยนัต์ คุณรักษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ชุมพล ทรงงาม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ณัฐกฤต สงวนเงิน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ณัฏฐพล อดุน้อย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ดิเรก วงษ์ประดิษฐ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. นิติพล ตุ่ยสิมา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ทักษิณาจาร มณีรักษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ทองสุข สิทธชิัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ธรีะพงศ์ ธาระนารถ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ธรีะ จนัทรมนตรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. บรรจง สมทรง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ปริยพล แสนเสน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ประเดิม อทุยานิน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. มนูญ สิงหาอาจ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. มนตรี คงอาจ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. รวม แสงง้ิว ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. วนิัย สุพล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. วลัลภ บุญนุช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. วหิาร ดอมไธสง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. วรีะพล อปุชิต ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ศุภโชค พอ่ค้าไทย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. สมโภช จ านวนนา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. สิงหา เฟือ่งแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. สิรภพ บัวหลวง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. สุนทร ค าหนิกอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. สุเทพ สระแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. สุริยา ผลชู ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. สมหมาย น้อมระวี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. อณุรักษ์ มุง่ชัยภมูิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ คชศักด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. อภนิันท์ สุวรรณบล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
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ร.ต.ท. อรรถพงษ์ จรลี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. อดุม จนัทราภนิันท์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. อเุทน เลิศเมือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ต. กฤษฎิจ์รูญ บุง้ทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ต. จรีะวฒัน์ ทาทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ต. ชีวนิ เถยีรอ่ า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ข าวงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ต. ประดิษฐ์พงษ์ ศิริวฒัน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ต. ทศพร แยม้นวล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ต. ธรีศักด์ิ ไปล่นรินทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ต. ไพรัตน์ มาตยว์เิศษ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ต. มนตรี คล้ายหรัิญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ต. โยธนิ ปินตาแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. กมัปนาท พมิาน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. กติติณัฏฐ์ คุ้มสูงเนิน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. กติติรัฐ อาจศัตรู ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. เกรียงไกร ศิลาลัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. โกมินทร์ ทิพยม์ณี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. โกวทิย์ ขวญัมงคล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ไกรสร สมัครการ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. คทาวธุ ภชูะดา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. คลอง จอมพทุรา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ครรชิต วะเกดิเป้ม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. จติกรณ์ อามาตยส์มบัติ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. จริวชั กล่ินแกว้ณรงค์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. จงคน เชื่อสกล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ชวการ เสนศิลา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ชัยชาญ กาชัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ชาญชัย รอดวนิิจ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ช ารงค์ ท้วมตะเคียน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. โชติอนันต์ ผลอนิทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ฐากจิจ์ สินพนูเพิม่ดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ณรงค์วรรธน์ นิลวรรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ณัฐชัย เม็กขนุทด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ณัฐพล รีพมิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ดิเรก เงินค า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. เดชา อทุรส ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ทนงศักด์ิ เสาร์สูงเนิน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ทศพร สุขสิงห์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ทองคุณ เขื่อนแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
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ด.ต. ทองปาน สิทธวิงษา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ธนากร สุพลจติร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ธนพฒัน์ เกดิผล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ธาชาญ จทัะภา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ธรีเดช พดุเผือก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ธ ารง อยู่สงค์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. นคร เยี่ยมวาณิชนันท์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. นเรศน์ โทนสิงห์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. นัฐจกัร โคตรวนัทา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. นิคม ยอดวตัร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. นิพนธ์ แสงทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. นิเวช กมลภพ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. นภดล ใจภกัดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. บรรเจดิ ไตรเวท ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ปกรณ์ แสนจ าหน่าย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ปฏภิาณ สูงเนินเขต ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ประกาศ งามแสง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ประวทิย์ โพธวิฒัน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ประเวช สุขมหาหลวง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ประสิทธิ์ ศรีบุญเรือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ประสงค์ โชติมาพร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ปัญญา วงศ์เสาร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ปรีชา กลัดแปลง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ปรีชา ภผูา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ผดุงศักด์ิ ผิวทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. พนม ปลัดใส ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. พชร ค าสด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. พยคัฆ์ พนิไชยศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. พศัพงศ์ เพิม่เติม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. พทิักษ์ โพธล่ิาม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. พทิักษ์ สนองเดช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. พจน์ ฉตัรแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. พงษ์ธร กลุหกลู ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ไพทูล ค ามิทัน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ไพโรจน์ ปรีฉนัท์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ภกัดี ศรีก าพล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ภนัเต บัววชิัยศิลป์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ภทัรพล มากกล่ า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ภาณุวฒัน์ เหล็กเพชร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ภริมย์ จรันรัก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
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ด.ต. ภมูิรวชิญ์ ศรีบุญเรือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. มนัส เวชวานิช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. มงคล เด็ดเด่ียว ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. มรกต อามาตย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ยงยทุธ ทิพยจ์อ้ย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต ยศวริศ อ่ ารอด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. เริงฤทธิ์ ทองสอาด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. รณกร ไชยวงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. รณชิต ศรีบุญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. รังสรรค์ ยาดโยด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ล้วน ปุรณะ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. วรโชติ โหมดเทศ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. วรภาส ศรีเหลือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. วทัยากร ประเสริฐรัมย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. วชิาญ เหล่ากาวี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. วชิัย อปุนันท์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. วนิัย กาบเครือ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. วฑูิรย์ นาถศรีทา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. วรัิชยพ์นธ์ สิงหค์ า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. วลิาศ โนนพะยอม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. วรีะ ภวูา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. วรีะ วนัดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. วรีะชัย มิคะมา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. วรีะชัย ออ่นแต้ม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ศรีสุวรรณ ทับจติร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ศุภวฒัน์ ฝ่ายบุตร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สนิท บ ารุง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. เสน่ห์ สภา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. เสน่ห์ สมยศ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สยาม พนาสันต์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สวา่ง สืบสมบัติ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สัญญา ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สันทัด แกนภเูขยีว ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สากล ศรีบุตรชิน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สามารถ เพชรมนมะดัน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สิรภพ นามเกตุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สุชาติ คงรัตน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สุทัศน์ กงจนัดา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สุพจน์ อุ่นเต่า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สุรศักด์ิ เชื้อหาญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
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ด.ต. สุรศักด์ิ มูลเพญ็ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สุรศักด์ื พรหมศรีจนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สุวรรณ แกว้ค าไสย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สุวรรณ์ จนัทร์กลุนิษฐ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สุเวช แรงดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สุวทิย์ ณ นคร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สุวทิย์ ม่วงแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สุรพล เทศธรรม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สงกรานต์ สุริยะศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สมคิด ขานกระโทก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สมเดช มีแสง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สมบัติ เนียมจนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สมพร นกสี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สมศักด์ิ ไพรศูนย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. โสภณ คล้ายบุญมี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ส าเร็จ แฮะประโคน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. อดิรัตน์ แดงบาง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. อนันต์ คงศิริ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. อนันต์ ออ้สุวรรณ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. อโนชา โชชัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. อภเิดช พทุธา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. อภรุิต วชิิรัมย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. อคัรเดช ปรางค์ชัยภมูิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. เอกวสั ทรงศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. อาคม สุขสวสัด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. อ านวย อนันตภกัด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. อดุร เกตุดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต.หญิง กาญจนา ตวงวฒิุกลุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต.หญิง ดรุณี แดงโต ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต.หญิง รดา พงษ์ปราโมทย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต.หญิง ศศมล เอกพานิช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต.หญิง ศิราณี บุญสระ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. ไกรสร เสือโต ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. เฉลิมพล ขนัธฉิตัร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. ชวลิต โชติเวชารักษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. ชาญณรงค์ สีนาม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. ณัฐวฒัน์ สุระประเสริฐ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. ทรงศักด์ิ ไชยดา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. ธวชัชัย แดงสวสัด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. ปฏภิาณ เทนอสิระ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
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จ.ส.ต. วเิชษฐ์ ส าราญเลิศวไิล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. วนิัย วดีิสา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. วลัลภ ออ่นลออ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. ศักดา ปาสาเนย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. สราวธุ บัวนาค ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. สายนัต์ รัตนนท์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. สิงหา สารธรรมาธคุิณ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. สิรภพ ผิวข า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. สมพร ขนัแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. อภชิาต กมุชาติ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.อ. กติติชัย โคตรศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.อ. จตุรงค์ ศิริชาติวฒันา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.อ. จริวฒัน์ สุขเชย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.อ. วชัรินทร์ พนิะพงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.อ. สุวจิกัขณ์ แยม้กล่ิน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.อ. อนุชา ดวงแสงพฒุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.อ. อนุเทพ สังขก์าจ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.อ. อาทิตย์ โสมะมี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.อ. เอกนรินทร์ มณีรัตน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ บัติพมิาย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.ต. ณัฐภมูิ สุทธปิระภา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.ต. ณัฐวรรธน์ ศรข า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ สุบัติค า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.ต. ธรีศักด์ิ โอดพมิพ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.ต. นพวรรธน์ มงคลพงษ์ศิริ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.ต. พรประธาน วรรณเดช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.ต. ภานุพงศ์ โพธิ์จาร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.ต. วนัเฉลิม บุษยรัตน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ ศรีโนนยาง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.ต. อดิศร กสุุมาลย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ชุมพล ทองนุม่ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. วเิชษฐ์ วรพฒุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. จริายุ สวสัดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.อ. วชัรพงศ์ เทียนประภมัภ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ปรีชา การีสรรค์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ อดิเรก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ท. ไตรเภท รัฐมนตรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ต. กู่เกยีรติ เกดิแกน่ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ร.ต.ต. ปรีชา มีเสมา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สุรพล เทศธรรม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
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ด.ต. จารุวฒัน์ โล่วนัทา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ชาญยทุธ มุตะถา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ชัยวฒัน์ สุทธสิน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ไชยกรณ์ เหล่าอุ่นออ่น ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. ณราวฒิุ วฒันเลิศไมตรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. บัวแกว้ ดาวพนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. วฒิุพงษ์ ปัญญาประดิษฐ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สยาม เพิม่ยนิดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สมเกยีรติ จุ้ยซ่ือ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. สมยศ คงศาสตรา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ด.ต. เสรี ดวงมณี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
จ.ส.ต. วชิระเวช สิงหไพศาล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
ส.ต.อ. ยทุธนา มุตะถา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง
พ.ต.อ. ประเวทย์ ต้นสมบูรณ์ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
พ.ต.อ. ศิวาพชัญ์ สนิทนวนธนรัฐ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
พ.ต.ท. กฤษณัฐ วงษ์กล้าหาญ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
พ.ต.ท. โรจนฤทธิ์ โรจนวศิวกรรม ปทุมธานี สภ.คลองหา้
พ.ต.ต. ศุภฤกษ์ จงรักษ์ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
พ.ต.ท. มโนเชาว์ นิลนนท์ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
พ.ต.ท. พชร มหาสนิท ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหา้
พ.ต.ต. สมบูรณ์ ชอบโครกกรวด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.อ. ชาญ ค ายวน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.ท. ปกรณ์ สัตบุตร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.ท. นพดล ใจหลวง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.อ. ชัยณรงค์ บุญเต้ีย ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.ท. ภริูภทัร ภเูมฆ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.ท. นนทพทัน์ บุญประทุม ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.ท. สิทธพิร แหยมพลับ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ รักษกลุวทิยา ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ สืบสนธ์ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.ท. ศึกษา ตะปะสา ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.ท. พล จนัทน์เทศ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.ท. ทวทิย์ ศรีจรัส ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.ท. ประยรูณ์ ภูผ้ึ่ง ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.ท. ประสาท อ่ าเอกผล ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.ท. ด ารงศักด์ิ โชติดิลก ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.ต. วชิชุกร ออ่นทรัพย์ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต. ชัยณรงค์ จ าเนียรพนัธุ์ ปทุมธานี สภงคลองหา้
ด.ต. วสูิตร ศรีนิล ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต. ณัฐธเดชน์ ชินปัตร ปทุมธานี สภ.คลองหา้
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ด.ต. มานะ เพง็ไทย ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต. สมเกยีรติ เทียนทองสุข ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต. สุบิน บุญนัน ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต.หญิง นิศานาถ พรหมไทย ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต. อ านาจ สุขส าราญ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต. พเิชษฐ์ ทองยน่ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต. ศักด์ิดา โยมา ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต. วษิณุ มุง่เกดิ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต. ณัฐรัชต์ สุขปัญญา ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต. ธนกร ธรรมปัญญา ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต. ประดับเพชร ใจยาว ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต. ประสาน สิงหวรวงศ์ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต. วรีะชัย แกว้ยอด ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต. จตุรภทัร นุริตมนต์ ปทุมธานี สภงคลองหา้
ด.ต. สันชัย ทวรัีตน์ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ด.ต. วชิาญ เกสร ปทุมธานี สภ.คลองหา้
จ.ส.ต. พษิณุ ตรีเดช ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ส.ต.อ. ปฐมพร ชิณกะธรรม ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ส.ต.อ. นฤต สมรอบรู้ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ส.ต.ต. เทิดชัย มะโนลัย ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ส.ต.ต. นัฐพล นวนขนาย ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ บุญประทุม ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ส.ต.ต. เชาวว์รรธน์ แซมทอง ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ส.ต.อ. ธรีวฒัน์ ช่วยบุญ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ นุชนารถ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
พ.ต.ต. ทองอนิทร์ สุขส าราญ ปทุมธานี สภ.คลองหา้
พ.ต.อ. นิรุธ ประสิทธเิมตต์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.อ. วเิชียร คงบ าเพญ็ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.อ. ชินกฤช ธวิงศ์ค า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.ท. สุรเชษฐ เอนกศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.ท. วสัน คงนิล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.ท.หญิง ส าเนียง ชิวขนุทด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.ท. มนัส กนัเทียะ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.ท. บุญยิ่ง บัณฑิตไทย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.ท. นุกลู อุ่นทรัพย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.ท. พรีศักด์ิ สวยสม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.ท. วศินชัย ชุมแสง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.ต. ภมุเรศ อนิทร์คง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.ต. บุญยวฒัน์ ศรีเลิศวรกลุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.ต. รัชพล บุญวเิชียร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
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พ.ต.ต. บุญเรือง พนัธนู ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.ต. อ านาจ นาควจิติร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.ต.หญิง จารุวรรณ ชูราศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ ยงัเหล็ก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.อ. พานิช ธญัญเจริญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.อ. ศิโรจน์ แนบเนียน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.อ. อเุทน หงษ์ทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.อ. สมคิด ดวงมะลัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.อ. เวนิต ออ่นตา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. ค ามวล ธรุะยศ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. ประมวล สีริด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. ภริูวฑัฒ์ พนัจกัร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สุขส าราญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. พษิณุ ประสงค์ดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. ประสงค์ มีแวว ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. อนันต์ ถิ่นแสนดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. บงการ อนันตภกัด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. ณัฎฐ์ วงษ์นรา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. สะอาด ทองช านาญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. สุพรรณ ชาญหมืน่ไวย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. มนตรี อยู่นุช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. ธวชัชัย วรพฒัน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. อดุลย์ ประดิษฐ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. ส่งเสริม วงัไธสง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. ประกาญ ศรีทุมมา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. บุญญรัตน์ ภกูิ่งเงิน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. สมฤทธิ์ สมบูรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. พรพทิักษ์ บุตตะนันท์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ท. สุรพล ทีค าเกษ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ต. นพดล อดุมวงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ต. สุวทิย์ ใจเมือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ต. เฉลียว สมบุญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ต. สมพงษ์ รัตน์รองใต้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ต. โอภาส ภาชะโน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ต. จะรินทร์ เทศจนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ต. สายฝน รินทร์นิรันดร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ต. สนอง ใจเพช็ร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ต. เยื้อน ใจอุ่น ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ต. พรเลิศ สิทธแิสงชัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ต. สุธี พระวงค์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
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ร.ต.ต. เกยีรติวฒัน์ นาคน้ า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ต. ปริย คงส าราญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. วริชล เมืองพรม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ประดิษฐ์ อนุศาสตร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต.หญิง นุสรา สุนนทราช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. อนุรักษ์ รจนรังษี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ต. ศุภณัฎฐ์ สมวรรณ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. อฐัวฒิุ พนัธุ์วาสนา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. สุพจน์ ทิพยโ์ภชน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ถนอม ส าราญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. กติติคุณ ฟองแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต.หญิง รัชฎาภรณ์ บุญสะเดา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต.หญิง จติรา ศรีนางแยม้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต.หญิง มธสุร จงปีติสุข ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต.หญิง นวพร โพธสิาขา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต.หญิง จติราภรณ์ เทียนทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ค าภา มะลิทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. สมควร สายมณี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. สุภคั ทิณนะรัตน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ยวุนันท์ มัน่คง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ประภากร วงษ์นุม่ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ถาวร ทีทา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ไพฑูรย์ เทียนแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. จรัญ โพธิ์ออ่น ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. สุภาพ ศิริสงค์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ส าเร็จ โยมา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. คะเน สาลีผล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. สิทธโิชค ศิริวฒัน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. สมชาย เกตุสร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ศุภวทิย์ ทวจีนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. สมควร อนิเผือก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. วโิรจน์ กระเป๋าทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ชญานนท์ โตงาม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. กรณิศ พานมะลิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. รัตนศักด์ิ ธารแม้น ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. พรพจน์ ทองค า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ณัฐธเดชน์ ชินบัตร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ด ารงค์ศักด์ิ ทิพรส ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. โกศล นุริตมนต์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. สมบัติ ฉ่ ารัศมี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
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ด.ต. ส าอางค์ กวา้งนอก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. เพชร วงักุ่ม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ด าเนิน ศิริรัตน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. อรุณ แสงพทิักษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ส ารวย สวสัดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. วน ทองสองแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ประสาน ยรุะไชย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ธนะ คุ้มเมือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ต. เชน วฒิุเอก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ณกฤช ศิริสงค์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ประโมท พรรณยี่ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. บุญส่ง ราชเจริญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. พรีะไพศาล มะโนกติติกลุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ธานี วงค์ศรีแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ทวชีัย ประมาณเมือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. บุญส่ง ทองอ าไพ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. สุทัศน์ สุขเฉย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ธวชัชัย มีทรัพย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. พรไชย อนันต์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. อนุสรณ์ สุพรหมมา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ววิรรธน์ ทมโยธา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. เสน่ห์ พุม่พึง่ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. สุรพล ประสงค์คุณ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ประทวน บุญกลัยา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ศรีสุข ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ศักด์ิชัย จนัทร์ดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. สุพจน์ บุญเจริญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ทชภณ หมัน่นิยม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. ตะกาฬ เกล้ียงกรแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. สมใจ โลนุช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ด.ต. พฒันา วฑุฒวภิาต ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
จ.ส.ต. กนัต์พสิษฐ์ จนัที ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
จ.ส.ต. มานะ จนัทรชิต ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
จ.ส.ต. มานะ วสูิง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
จ.ส.ต. อภชิัย นุกลูโรจน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.อ. บุญมา พึง่ค า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.อ. ชัชวาลย์ ค าแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.อ.หญิง ธติินันท์ แกว้ดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.อ. ภาคภมูิ นามโคตร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.อ. ชัยสิทธิ์ นาเมือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
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ส.ต.อ. ธนวฒัน์ กองแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.อ. ภมูรินทร์ เฉลยมรรค ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.ต. อ านาจ ชัยล้ินฟา้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.ต. สุทธชิัย แสนกล้า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.ต. โฆษิต สกลุวงค์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.ต. จติติพล จนัลาภา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.ต. สิทธชิัย จนัทาตีด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.ต. ฉตัรชัย ภารประเสริฐ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.ต. โกวทิย์ ใจจริง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.ต. ธรีดนย์ สะอาด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.ต. ปัตพนัธ์ สุขสอาด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.ต. ภาสกร แกว้แสน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ส.ต.ต. ศุภกฤษณ์ ตุ้มจบิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
พ.ต.อ. อริยะ พนัธฟุกั ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
พ.ต.อ. นิตินันทน์  ออ่นเปร้ียว ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
พ.ต.อ. ประหยดั เฮ้ารัง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
พ.ต.ท. ธรีภาพ เครือละไม้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
พ.ต.ต. วสันต์ ค าชะนาม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
พ.ต.ต. ไพรรัตน์ วรรณี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. ธรีเดช สังสีแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. สมทัย องอาจ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. ปรีชา เต็กสี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. กฤษณะ ค ากงัวาฬ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. ศุภชัย ศรีสุระ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.อ. สุรชา โครตวงษ์ทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ เพชรสังหาร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. ดนตรี ณรงค์ศักด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ต. วชิระ หทูิพย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ต. พชิัย วฒิุสาร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. บรรยาย พนัล า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต.หญิง ปทิตตา ป้องป้อมกนั ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ต.หญิง สุภญิญา กลุวงศ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. อ านาจ อณุหเสนีย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต.หญิง ญาธปิ ศิริเล้ียง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
จ.ส.ต. ชนนธญั มีสมัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ชาติชาย สาลี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ต. นิเทศ ร่วมใจทิพย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ต. มรกต เทีย่งผดุง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. สาทร กรีโส ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. วรีะ ขนุวเิศษ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
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ด.ต.หญิง วฒันา รักษ์พงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ต. เกษมสันต์ ส าเริง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ธร์ีวศิน ดวงมะฮุง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. นพพร หรัิญรักษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ต. สมเกยีรต์ิ กล่ินหอม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต.หญิง วรปรียา เวชมี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.อ. สมชาย ไวยจนิดา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. พพิธิ น้อยแสง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ชัยยา แสงทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. จฬุาศักด์ิ ระวงัภยั ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ช านาญ มงคล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. เทอดศักด์ิ เยาวโรจน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. สุริยนัต์ จรุงจติ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. วฑิิตย์ พทุธวุรรณ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. วชิัย โพธิ์ศรีสุข ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ศักดาวฒิุ ชูยศ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ศิริวฒัน์ จนัทรสมบัติ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. สันทัด ภบูุญปลูก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
จ.ส.ต. สิทธศัิกด์ิ สุขเกษม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. พเิชฐ สาลิกา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ประเสริฐ เครือพนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ณรงค์เดช ศรประสิทธิ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
จ.ส.ต. นภดล คชาธาร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.อ. สมโภช จรุงจติ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. สุวชิา มุขดา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.อ. สันติ รัตนราษี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
จ.ส.ต. ศุภชัย ชาติศักด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
จ.ส.ต. อภริวทิย์ เครือวงั ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.ต. เสกสรร ธปูประดิษฐ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.ต. อนุชา แสงทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. พลัง คงสุวรรณ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ชินราช ชัยช่างชิด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. อทิธศัิกด์ิ อเนกอนันต์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ปราการ บุษดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. สุรศักด์ิ สุริยะชัยเจริญกลุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. บัญดิษฐ์ ละศรีจนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. อเุทน สมัครไร่ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ส าเร็จ รัศมี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ยงยทุธ ด าข า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. จกัรกริช เนือ่งมัจฉา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
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จ.ส.ต. สุริยะพงษ์ บุญลาภ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท.  พเิชษฐ์ ใจเยน็ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. ค านึง ขวญัสุข ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.อ.  ปฏพิล ดิษสลุง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.อ.  ปสุต พมิพะกร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.อ.   เจษฎา มาประเสริฐ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต.   บุญเรือน คมข าหนัก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.อ.   ทวศัีกด์ิ ศรีเมือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.อ.    ยิ่งศักด์ิ นิชเปีย่ม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.ต.   ณัฐวฒิุ ดาราสวา่ง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต.                      ดิเรก กรณ์ทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.ต.   สุรศักด์ิ ภหูลวง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.ต.  สุรศักด์ิ ศรีหามาตร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต.      ชูศักด์ิ เรืองขจร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.อ.  อรรถพล มิง่ข า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.อ.  ปัญญา หมืน่ศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท.  นงค์ ไกรปราบ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท.  ส าเริง พุม่พวง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ต.  รัชพล อนิทรศิริ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. น าพล จรุงกล่ินจรัส ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. รนนท์ รจนากจิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. กงัวาฬ บุขนุทด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
พ.ต.ท. เมธาพงษ์ บุญศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
พ.ต.ท.          กณัตภณ ธนาธปิปิน่สกลุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.ต.  ราชศักด์ิ ศักด์ิระพี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.ต. ไพสิฐ ออ่นสองชั้น ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
พ.ต.ท. อคัรภสั จายะวานิช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. อาคม บุญเสริฐ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. สายนัต์ บุญทด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.ต. วรวทิย์ พรหมภกัด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. จรีเดช พุม่มาเกดิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. สนิท ทองค า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ณัฐพล พึง่ลบ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. นิพนธ์ สังขข์าว ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
พ.ต.ท. กฤษณัฐ วงษ์กล้าหาญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. นพดล เหล่าพราหมณ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. วเิชียร ทิพยสั์งข์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ณฐภทัร เหรียญทองค า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
จ.ส.ต. นิทัศน์ อนิกองงาม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
จ.ส.ต. กติิยทุธ อรรคนิมาตย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
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ส.ต.ต. รัตนพล สุขมาก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.อ. ศักด์ิศิริ กศุลวบิูลยก์จิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.อ. วษิณุ แกว้มาก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ สมบุญจติร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ณสกล ยาใจ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.ต. ปริญญา อารมณ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.ต. นาวนิ หาดปิน่ขจรจารุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
จ.ส.ต. ธวชัชัย วชิา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. สมภาร ธ ามะรงค์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.อ. ชัยทัศน์ ใจยาน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ต. กติติพงษ์ กจิกา้วเจริญกลุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. สุวฒัน์ สุขสะอาด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. สายชล มุกสิก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ศิริวชั ศรีเดช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
พ.ต.ต. ประยรู ประกอบจนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. เด่นชัย ขวดพดุชา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. มนชัย บุทธจิกัร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. สมชาย ศรีดวงแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ณรงค์ แสงงาม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ศรีพระยา ตรียงั ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ต. ประยงค์ แสงประกอบทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ณรงค์ เปรมปรีย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. วลัลพ ปัญญากล้า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. สมใจ ปานด า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ภาณุรุจ สาโรจน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. ภวูดล มงคลพทิักษ์กลุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. ไพรรัตน์ เพง่ต่ี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
จ.ส.ต. ศุภชัย วงษ์ชัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.อ. ศุภชัย ชาติศักด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. อรรณพ ศรีรักษาแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ศรีสวาท เหมะธลิุน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. สมเกยีรต์ิ เต็กมงคล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
พ.ต.ต. พนิิจ อุ่มบางตลาด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. กติตินันท์ ขนัทะวงศ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ต. กติติเดช เงินออ่น ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.อ. พงษ์ศธร กิ่มเพช็ร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. เจริญ เจริญข า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ส.ต.อ. ทองจนัทร์ ทุมเฆม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
จ.ส.ต. ชวพล ขนัทะสีมา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ชัยณรงค์ ศิริผล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
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ร.ต.ท. ธนพล ธรรมคุณ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ต. ชูเดช ศิริชัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. จกัรภทัร อนิทร์สาลี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ร.ต.ท. ณธกร ฐิติธาภาภคั ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
ด.ต. ลัทธศักด์ิ พนิิจ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ประตูน้ าจฬุาลงกรณ์
พ.ต.อ. ศราวธุ สวสัดิชัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
พ.ต.ท. ไพบูลย์ สุขวฒันานุกจิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
พ.ต.ท. ณัฐวฒิุ หรีกประโคน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
พ.ต.ท. สมโภช เร่ืองหรัิญวนิช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
พ.ต.ท. สมาน เสมี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
พ.ต.ท.หญิง ปิยนุช หนูขาว ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
พ.ต.ต. สุทธพิงษ์ ชัยบ ารุง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
พ.ต.ต. ธนพนธ์ สุขสอน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
พ.ต.ต. วริวฒัน์ นิยมทรัพย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.อ. อทุร ธรรมโส ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.อ. ชูเกยีรติ พึง่วงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ท. วรุตม์ มาเบ้า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ท. ธวชัชัย เดชเดชะ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ท. ณรงค์ รัตน์ภทัรโชติ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ท. กติติชัย วรชิน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ท. โสภา โททวง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ท. พศวตั จงจติร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ท. บุญเสริม อนุมาตรฉมิพลี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ท. อาณัติ กล้วยป่า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ท. ประทาน ใจมา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ท. มาโนช แจม่เจริญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ท. ไชยรัตน์ ทองอนิทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ท. พรีพนัธ์ พ านัก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ต. สมควร อปุรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ต. คณิต ปัจฉมิกา้นตง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ต. สายชล สินอยู่ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ต. สุรกจิ มัน่ประสิทธิ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ต. วเิชียร ผลเวช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ต. เสนีย์ จนัทราภริมย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. มานะ สมจติ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. ช านาญ เอี่ยมดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. สุภศักด์ิ พดุแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. จริเดช การสมนุช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. ประกจิ แกว้วฑูิรย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. ต้อน แสงกล้า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
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ด.ต. กฤตชัย สิงหส์นิท ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. สมพงษ์ พลูเผ่าว์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. สายชน ยิ้มแยม้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. สมพงษ์ สมานกลาง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. เดชาธร ยพุานิช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. ก าพล เพง็ศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. วชิัย เขยีวอว้น ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. บุญกอง อยู่ดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. เรวตัร นายโรง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
จ.ส.ต. ทิพยเ์นตร นาเม็ง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
จ.ส.ต. นิวฒัน์ ทิพยคู์นอก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ส.ต.อ. เผ่าพนัธุ์ จนัทราภริมย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ส.ต.อ. ภาณุพงศ์ วรรณทวี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ส.ต.อ. สรายทุธ ช่วยวงั ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ส.ต.ต. โยธนิ กล่ันแตง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ส.ต.ต. เอกวฒิุ เพช็รสมบัติ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ส.ต.ต. นันทชัย ศันสยะวชิัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ผสมจนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ส.ต.ต. ธรีะชัย นันทา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ส.ต.ต. เชาวนันท์ ชาติช านาญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ส.ต.ต. อาคม นิลแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. สมชาย รอดเล็ก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. ไวพจน์ ถิ่นโสภณ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ต. ณัฐวฒัน์ หนองแส ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. อดุม ทองค า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. สุพรรณ เนือ้จนัทรา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. สมิง ไชยโคตร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
พ.ต.อ. ผจญ ข าเจริญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ส.ต.ต. ภวูภิทัร โสกงโสด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
พ.ต.ท. เสนาะ ทาบุญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ท. โสภณ โสถริะสินธร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
พ.ต.ท. ประสงค์ ศิริทิพยว์านิช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. สรัลภรภทัร์ บุญชาลี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. ธวชัชัย จนัทแสง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. รัฐศาสตร์ เรืองแสง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ร.ต.ท. สนธิ บัวดิษฐ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
ด.ต. สราวธุ วงษ์ประเทศ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ล าลูกกา
พ.ต.อ. บัญชา ศรีสุข ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
พ.ต.ท. วนัชัย แฉง่อารี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
พ.ต.ท. ศุภกร แกว้ทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
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พ.ต.ท. ภวูสิษฎ์ เมฆี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
พ.ต.ท. ปรากฏ นาคใหญ่ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
พ.ต.ท. ระหาญ เมืองช้าง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
พ.ต.ท. วรพนัธ์ พสุิทธานนท์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
พ.ต.ท. บุญส่ง รัศมี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
พ.ต.ท.หญิง พมิพแ์พรว สุริวงศ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
พ.ต.ท. ธารา พพิฒันบรรณกจิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
พ.ต.ต. สวสัด์ิ บุดดา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.อ. กนัณพงศ์ พทุธชาด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.อ. ทัศนะ อดุมพร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ มัชฌิมะบุระ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.อ. กรกฤต ภติูยา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.อ. อ านวย สุภลาภ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.อ. เดชาวตั ชัยศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.อ. วฒิุชัย เกดิผล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท. เอกรินทร์ สนนาค ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท. นุกลู กิ่งเกล้า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท. สิทธานต์ เกตุศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท. เพิม่เกยีรติ ท้วมดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท. ประวทิย์ หมืน่สุนทร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท.ญ มะลิ สีส่วน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.อ. วชัรพงศ์ เทียนประถมัภ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท. รพพีงศ์ บุญพวัพนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท. เทียนชัย ใหม่เอี่ยม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท. มนตรี รัตนพนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท. ประธาน วกัชัยภมูิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท. อนุสรณ์ เนียมแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท. ณัฎฐ์ ครุฑนุย้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท. ชาญชล พรหมชนะ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท.ญ เพช็รรัตน์ หอมเยน็ใจ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ฤทธบิุญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. บุญชู ฉตัรารักษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. ธรีพงศ์ พอกพนูดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. สมบัติ นครวงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. เดชา มัน่หร่ัง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. ศักด์ิชัย วงษ์จนี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ ภโูทถ้ า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. ปริพล สุดใจ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. ชาลี ดงแสง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. ลัทธสิทธิ์ ส าอางกจิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
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ร.ต.ต. อศัวนิ ภมูิจนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. พชิิต กนักา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. จ ารัส มูลป้อ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. สัญญา เงินออ่น ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. สังกาศ ชูสกลุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ สุขสงวน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. อดุร ศรีโพธิ์กลาง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. วเิชียร ผิวขม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. ประนอม อน้ทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. สุรพล ดวงขาว ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. วรินทร์ กงัต่ี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. พฒันพงษ์ อนิทร์สม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. เจริญศักด์ิ ได้ดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. อภชิาติ จเูจริญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. อ านาจ ธนิตกลุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ประสิทธิ์ รามคงเมือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. สมยศ พลเรือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ถนัด ทรัพยเ์จริญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. รักชัย เสือบุญมี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. อดิศักด์ิ วฒันกจิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. สุขนิรันดร์ มุง้สุวรรณ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ศุภพงศ์ รุดบุญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. สมภาร สุปัญญา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. พทิยา ส ามะลี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. วรีะพนัธ์ จนัทร์สมุทร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. จรีศักด์ิ โพธติิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. เดชา ปราณีต ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. กฤติพงษ์ พทุธศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. นพดล บัวพนัส ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. สมเดช พดัทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ธรีพงศ์ ศิโรพจนารักษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ไพโรจน์ หรัิญญสุทธิ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. จ ารอง เมวงษา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. บุญทัน วรรณทวี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ภญิโญ จอมอวน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ชายชาญ กศุโร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ถวลิ เจนใจ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. กอ่กจิ แกว้โก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. อ านาจ วงษ์กระสันต์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ไพบูลย์ งามเสน่ห์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
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ด.ต. สาร แกว้สาลี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ณัฐพล ศรีช่วย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. มนา ถามะณี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ชัยวรรณ แสงสวสัด์ิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ศุภฤกษ์ บุญรอด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. แทน ไพรบึง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. สัญญา เกษล า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. วรสิทธิ์ ราชพฤติ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. พลายชุมพล น้าวแสง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. กติติ โตพงัเทียม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. สุรพล แกว้พกุก์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ศุภกร ปุณบุญเรือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ธวชัชัย ชื่นตะโก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. เสน่ห์ ปานเนียม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. กติติธชั พนัส าโรง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ต. มานัส ปานน้อย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. สมเดช ต่อศิลป์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ประเสริฐ ดีเทีย่ง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. เดชา ศรีทรัพย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. พรีะพงศ์ เจยีนระลึก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. เสน่ห์ สกลกลู ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. มัน่ จุ้ยเทียน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ธเนศ มานะประกอบผล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. รังสรรค์ สุขนอก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ธนพนธ์ ปร้ัวบุตร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. อ านาจ บัวสุข ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. เสถยีร เหล่าต้น ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. บันเทิง สิริรัตนคุณ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ประสิทธิ์ ดวงกงัแสน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต.หญิง รัชนี ไทยปรุง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ด.ต. ภริูนทร์ ศรีธรรมา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
จ.ส.ต. สมเกยีรติ พาออ่น ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
จ.ส.ต. ณัฐวฒัน์ ธนพงษ์พนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ส.ต.อ. โอษฐ์ชนะ คชประดิษฐ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ส.ต.ต. อรรถพล เกดิศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ส.ต.ต. ณัฐพล จตุเทน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ส.ต.ต. อดิเทพ พนัธเสริม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ส.ต.ต. ธรีพฒัน์ ติกจนิา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ มายา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ส.ต.ต. จรัสพงษ์ ครชาตรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
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ส.ต.ต. สิรวชิญ์ โชคประทาน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ส.ต.ต. กมลศักด์ิ รัตนวโิมกข์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ส.ต.ต. สหรัฐ เล่ียมสงวน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ส.ต.ต. ยทุธพล เสนาพรหม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ส.ต.ต. ประภาส ประยงค์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท. บุรินทร์ ทองกอ่ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
พ.ต.อ. ประเวศ ศรีนาค ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
พ.ต.ท. กฤษษ์สักก์ มีมานะพทุธิ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
พ.ต.ท. จารุวฒัน์ สรรพอดุม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
พ.ต.ท. สาคร เจมิขนุทด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
พ.ต.ท. เสรี พลอยเจริญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
พ.ต.ต. มะโนช จนัทบัตร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ร.ต.อ. มิตรชัย ใจกล้า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ร.ต.ท. จรัิชธพนธ์ ปิณฑศิริ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ แผลงดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ร.ต.ท. รุ่งวทิย์ ขวญัมา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คูคต
ร.ต.ท. นัฐภมูิ บุญใหญ่ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ร.ต.ท.หญิง สุนิสา แกมขนุทด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ร.ต.ต. วรีภทัร ศรีฤๅชา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ร.ต.ท. ธรีพฒัน์ ทรัพยแ์ยม้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ร.ต.ท. เดชา ไกยสิทธิ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ รักพงษ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ร.ต.ท. เรืองศักด์ิ ดงประการ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ร.ต.ต. สมพงษ์ บุญมา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.ธญับุรี
ร.ต.ต. ชัชนันท์ ทัศประไพร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ร.ต.ท. สงบ คุ้มสุวรรณ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ร.ต.ต. วชิัย พุม่เกษม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. สมนึก ดวงพลอย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. สันติ โตเสม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. บุญทวี โชติคุต ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. เมธา คชาธาร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. บุญรุ่งรัตน์ อยู่สกนุีย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. อดุม ตีระพา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. กู้เกยีรต์ิ ภผูาศรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. ประชิด มีสี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. สุวทิย์ ใหม่จนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. สถาผล บุตรใคร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. บุญเลิศ พศินอก ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. วชิัย บุญประเสริฐ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. ภริมย์ อนิทรชะนะ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
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ด.ต. เรวตั บัวแสง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. อรรถการ ชนะคุ้ม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
จ.ส.ต. นัส ดวงอาทิตย์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
จ.ส.ต. วษิณุ เมธอีษัฎาวฒิุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ส.ต.อ. เฉลิมฤทธิ์ สุขบาง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ หอมละออ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ส.ต.ต. วสันต์ ขนุทองจนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ส.ต.ต. เทียนพงษ์ วลิาจนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ วาสิงหน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ส.ต.ต. กฤษฎา สามารถ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ส.ต.ต. อรรถพล หลักทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ส.ต.ต. ปานศักด์ิ เรืองสังข์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. สมส่วน วเิชียร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
ด.ต. ชนวฒัน์ บุญมา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.คลองสิบสอง
พ.ต.อ. สุวฒัน์ ตันติมาสน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
พ.ต.ท. อรุณณพนัธ์ วานิช์ชานันท์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
พ.ต.ท. อฐัพงศ์ นิธพิฒันะ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
พ.ต.ท. รุ่ง พรมเอี่ยม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
พ.ต.ท. เศรษฐ์ คงเจริญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
พ.ต.ท. อดุม สุขประเสริฐ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
พ.ต.ต. เทอด หาญณรงค์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
พ.ต.ต. พศิิษฐ บุญมีสุข ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ร.ต.ท. วเิชียร ชมภู ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ร.ต.ท. จ านง จนัท์เปรม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ร.ต.ท. นิพล บุตรสง่า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ร.ต.ท. อากรณ์ ปลอดแคล้ว ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ร.ต.ท. วสิายนัต์ หรัิญรัตน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ร.ต.ท. สมโภช รมยสมิต ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ร.ต.ท. ทวี หงษ์ก าเนิด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ร.ต.ท. เอกจติ ฉมิออ่ง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ร.ต.ต. วญิญู อิ่มฤทัย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ร.ต.ต. สยาม ยศปราณี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ สิงหาบุตร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ร.ต.ต. ฉฐัอธผิล ศรีนวลจนัทร์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ร.ต.ต. ถนอม เบีย้ทอง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. สมพร โตเกดิ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. เชาว์ สีสมุทร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. ชูศักด์ิ ตาเมือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. สมเลิศ พวงพัว่เพชร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. อนันต์ ผลสวา่ง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
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ด.ต. กติิยา ใบราตรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. ทองเล่ือน หวานแท้ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. บุญเพง็ กาพล ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. บุญเลิศ ข าโคกกรวด ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. แมน เหล่าผักสาน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. ศักด์ิดา มากเมือง ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. ศุภชัย บุญช่วย ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. สุชาติ แกว้เกตุ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. ไพรัตน์ ใหม่ยิ้ม ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. ไกรศร แสงลับ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. สุนทร ใจกล้า ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. ภานุพนัธ์ โยธี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. สมยศ คงพชินม์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. ไชยยาศักด์ิ เสนาโนฤทธิ์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. ชุมพล ชูณรงค์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
จ.ส.ต. พฒัน์ ใจทัศน์ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
จ.ส.ต. สายชล อดใจ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
จ.ส.ต. เฉลิมชัย นาคแสนพญา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ส.ต.อ. สุรเชษฐ์ ชูงาน ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ส.ต.อ. วฒิุศักด์ิ แสงบุญ ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ส.ต.ต. เวศย์ วนัตา ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ส.ต.ต. วรีะยทุธ มากดี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ส.ต.ต. กษิดิศ เปรมสุข ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ส.ต.ต. เทพพทิักษ์ วรรณขาว ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ส.ต.ต. วษิณุ อามาตมูลตรี ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ส.ต.ต. ธนากร สมเพชร ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ส.ต.ต. รัชดาภเิษก คุณดิลกเดโช ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
ด.ต. วชิิต รูปอว้น ภ.จว.ปทุมธานี สภ.หนองเสือ
พ.ต.อ. สุนทร โตรอด ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.อ. ฎษิพจณ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา ภ.จว.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.อ. กล้าณรงค์ เผือกคุ้มกฤษ ภ.จว.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.อ. ธนศักด์ิ ปานแยม้ ภ.จว.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.อ. กฤตธชั ชนะสิทธิ์ ภ.จว.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.อ. นฤนาถ พทุไธสง ภ.จว.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.อ. ส าราญ อว่มเมือง ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.ท. วฒันา ลังกาทรง ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.ต.หญิง จนิตนา สุธาสี ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.ท. ธเนศวร ชาตินฤมาณ ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.ต. มาโนช สังขนัธ์ ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. สมโภชน์ เสมอจติร ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ สรงเนย ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. กติติพงษ์ โชติมงคล ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. สุทิตย์ อนิทร์สกลุ ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท.หญิง สุมาลี ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท.หญิง ถรินันท์ แกว้ดี ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ต.หญิง เสาวณีย์ เสาวรัญ ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต.หญิง  พยิดา ใจตรงกล้า ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต.หญิง สมศรี กติติวรรธนะ ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต.หญิง ดวงพร ทิพรังศรี ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ส.ต.อ.หญิง ทัศดาว อยู่เจริญ ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ส.ต.อ.หญิง พไิลลักษณ์ เถื่อนไพร ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ส.ต.อ.หญิง มณีวรรณ กล่ันเชื้อ ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ส.ต.อ.หญิง นันทกา บัวศรี ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ส.ต.อ.หญิง กนกวรรณ เอกนิธเิศรษฐ์ ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ส.ต.อ. พชัรพล ทุมวงษา ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
ส.ต.อ. ชนะชัย ค างาม ภ.จว.ลพบุรี ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.อ. อดิศร บุญประทีป ภ.จว.ลพบุรี กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.อ. ศิริพจน์ ฤกษ์สภาพ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี 
พ.ต.ท. อ านาจ แจม่จนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม 
ร.ต.ท. วนัชัย กฤชธนากร ภ.จว.ลพบุรี กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.อ. พรชัย ไขส่นอง ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.ท. โสวชัร์ ไชยสงคราม ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.ท. คทาวธุ ภมูิวรัตน์ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.ท. ศักด์ิศรี ไกรราช ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.ท. เทอญาชาติ เจริญสุข ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.ท. พลกฤตย์ ดวงสุดา ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.ต. ประทวน จติรพร้ิง ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.อ. กฤษณพงษ์ กษุา ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. ปรีชา เอี่ยมสอาด ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ทวกีลุ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. ชุมพล เมืองบุญ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. ววิฒัน์ ไชยศรีสุทธิ์ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. สมหมาย บุญเลิศ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. ณรงค์ จติรราช ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ภสีูนาค ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. มนตรี ปัญจนะ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. ปรีชา เทียนทอง ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. พทิักษ์ อ าไพ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. สุทัศน์ สุขเจริญ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. บุรินทร์ บุญถนอม ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
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ร.ต.ท. วนิัย บุปผา ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ท. สุเมธ เพชรโต ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ต. ไพโรจน์ ใจจ านงค์ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ต. สมหมาย ทองยิ่ง ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ต. เซีย นามเกษม ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ต. ณัชชนม์ ศิลปชัย ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.ต. ศุภณัฏฐ์ เพง็สุวรรณ์ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. สุประภสัร์ สงวนสัตย์ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต.หญิง กลัยา ชมนิม่ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต.หญิง ทิพวรรณ พยงุหอม ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. วนิัย กล่ินจนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. สัมฤทธิ์ ชัยรัมย์ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. ฉลอง เต็มแป้น ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. บุญธรรม สามารถ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. ธนวรรต แกว้วงศ์ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. ต๋อง กสิกรกลุ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. มานพ แจง้ไพร ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. จ านงค์ ธรรมมานอก ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. วชิาญ ใจยนื ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. อทิธกิร เพยีรพจิารณ์ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. ขวญัชัย น้อยต้ัง ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. กอ่เกยีรติ เปรมสุข ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. เชิงชาย หงส์ธ ารง ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. ปราศรัย พาทอง ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. คมสันต์ จนัทร์สกลุณี ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. รังสฤษด์ิ แกว้มาเมือง ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. แทน โกนาวงษ์ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. เลอเดช ธปูทองไชย ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. อทุัย หอมสุข ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. ชัยรัชต์ วงับุญ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. แสงเพช็ร แยม้เมืองไชย ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. ณรงศักด์ิ วจิติรพนัธ์ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. นรบดี มิตรขนุทด ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. มงคล จนัทร์รุญ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. สิรภพ วฒันกลุ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
จ.ส.ต. อภนิันท์ สุขโม ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
จ.ส.ต. พรชัย เขยีวอ าพล ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
จ.ส.ต. อนุชา ปาลกะวงศ์ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
จ.ส.ต. เอกภพ ฤทธิ์สอาด ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
จ.ส.ต. ต่อวฒิุ เกตุแกว้ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
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จ.ส.ต. ศรนรินทร์ ปุสสปัญโญ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ส.ต.อ. ธรรมนูญ แสนสวย ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ส.ต.อ. จริายุ สุ่มเสน่ห์ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ส.ต.อ. นภ จนัดีวงษ์ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ส.ต.อ. นรบดี มิตรขนุทด ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ส.ต.อ. วฒิุชัย อายโุย ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ส.ต.ต. กฤชกนก เร่ืองลือ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ส.ต.ต. สรรค์พนิช โทนแกว้ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ส.ต.อ. ศิรชัช ทองประไพ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
พ.ต.อ. ณัชภมู วรรณวไิล ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
พ.ต.อ. ไพรัช เมืองศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
พ.ต.ท. ศักกช์ัย เกษโกมล ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
พ.ต.ท. ประเสริฐ หนูดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
พ.ต.ท. ธรียทุธ รุ่งทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
พ.ต.ท. อ านาจ ประเทือง ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
พ.ต.ท. พลวฒัน์ จงดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
พ.ต.ท. ต่อศักด์ิ วงษ์การค้า ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
พ.ต.ท. ดุสิต ผาสุข ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
พ.ต.ท. นิพฐิพนธ์ อนิทิตานนท์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
พ.ต.ท. บรรเทิง กลมแกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
พ.ต.ต. จตุรงค์ หาญมุง่ธรรม ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.อ. สุรพงษ์ คงศักด์ิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.อ. ณัฏฐพล ศรีวเิชียร ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.อ. พเิชษฐ์ ม่วงทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.อ. สุวพงษ์ ทองประไพ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.อ. จรีะวฒัน์ ภตูาเพศิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.อ. พรีะพงษ์ อทุัยธรรม ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. สุวทิย์ หลวงไชย ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. สุนทร ภตูะวนั ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ทองกร ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. ศุภชัย ดีมงคล ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. สิทธนินท์ เอี่ยมโซ้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. ลือชา ขจรราช ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. อสันี ปานเล็ก ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. กลุวชัร เนียมค า ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. สุขมุ ลือวฒันะ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. วรีชาติ เพชรหาญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. บุญเลิศ พลูศิริ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. บรรดาศักด์ิ ค าโม ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. วรันธร วงศ์พระธาตุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
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ร.ต.ท. ประยงค์ พดุสีเสน ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. บุญช่วย จนัทร์ใจ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. สุรเดช คะเชนชาติ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. วนิัย ทองประไพ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. สนามชัย ยาบุญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. สมพศิ พึง่หลวง ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. ณัฐสกล จนิดารัตน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. สมยศ แสงระยบั ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. ไสว อว้นแกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. สุจริะ บัวไพร ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. ชาญชัย พฒิุวรากลุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. สมาน กญุแจทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. ฤทธิ์ บุญเลิศ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. โกวทิย์ จนัทคาม ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. กติติพงษ์ ทองพนัธ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. กติติพงศ์ จงชิดกลาง ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. สมบัติ สุริยะศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. ณัฐฐพนธุ์ โพธิ์ศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ เพิม่ผล ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ต. เอนก ไชยช่วย ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ต. ถวลัย์ ชื่นชวนศรีนวล ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ต. ปรีชา จติโคกกรวด ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ต. อ านวย ชัยธงรัตน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ต. จ ารูญ สมทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ต. บุญช่วย หอมจนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ต. สมชาย คงอนิทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ต. อนันท์ ทับงาม ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. พยนต์ มีทรัพย์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. พสิษฐ์ เดชมานะทัต ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ทิพยา ภเูงิน ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ปัญญา ปรวฒัษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ส ารวย สุทธพิงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ขรรค์ชัย อนิทรา ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. จ าลอง จนัทร์กมล ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. เฉลิมพล ศุภสิทธิ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. สมพร สุวรรณทา ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ศรีสุข ต้ังมานะโชติ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ด.ต. เปล้ือง บุราสิทธิ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. วษิณุ ชาญยทุธนา ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. เอกภพ สมบูรณ์พงษ์กจิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
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ด.ต. ก าพล อานพรหม ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. สุเทพ ศรีเคลือบ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต.หญิง จติรากลู ขนุเณร ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ชัยชนะ พนัธแ์น่น ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. มานัดชัย กระต่ายจนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ณัฏฐ์สิทธิ์ วงษ์ละคร ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. สุรินทร์ ต้นแขม ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. สุริยา สระกรวด ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ชัยภทัร สุกใส ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. อนุชา ฉมิเล็ก ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ปรีชา ต้นแขม ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. โสภณ ยิ้มฉนุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ชัยยทุธ ทองค า ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ธนชัย เจริญศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ธนชัย ฉลาดท า ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. เพิม่ศิลป์ ธรีะวงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. วญิญู มณีโชติ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. สวสัด์ิ แสงทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. เกรียงศักด์ิ บุญลือ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. คมธชั พละลาภ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. จริพฒัน์ เฉยสกลุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ชนินทร์ จนัทรวมิล ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. เชาวลิต ช้างร้าย ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. เชิงชาย เหลืองด ารงค์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ดาวรุ่ง สุขเจอื ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต.หญิง จรรยกร เผ่าอนิจนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ยทุธพชิัย อนิแกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. เรวติั อสิาน ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต.หญิง ลัดดาวรรณ์ อารีวงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. สถาพร ผลโอฐ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. สราวธุ อาจคงหาญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. สุชาติ น้อมจนัทึก ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. เจริญ เพยีรพานิช ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. อ านาจ มหเิมือง ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. อบุลศักด์ิ สาโมทย์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. จรัญ มุสิกาวนั ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ชาตรี สายสมาน ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ยทุธนา นนทะภา ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. สมนึก ลือชา ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. จตุภมูิ พรมรัตน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
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ด.ต. สันติ ภูท่องดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. สุพฒัน์ กิ่งทวยหาญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ชรินทร์พร เยี่ยมชัยภมูิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ธรีพงษ์ ชูเกษร ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. เอนก ชั่งใจ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ปราการ ทะวงค์เงิน ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ปราโมทย์ คุณเศรษฐ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ปริญญา สาราทิศ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. วชัรินทร์ ปราชญา ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. สมพร ดวงแข ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ปัญญา แจง้เปล่ียน ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. นเรศ เฉลยไกร ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. เอกลักษณ์ ไทรเกตแกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ชูชาติ รักซ้อน ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. นาวณิ ตุ้มจงกล ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. นิรันดร์ ศรีทองภาพ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. วชิาญ นามมาดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ศราวธุ สีม่วง ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. สรวชิญ์ เสาระโส ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. กฤตภาส แพงมูล ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. วชิิต แกว้เรือง ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ยงยทุธ ภริูภสัสรกลุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ทวทีรัพย์ พนัจยุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. วเิชียร พฒัน์พนัธุ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
จ.ส.ต. บ ารุง ป้อมรอด ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
จ.ส.ต. กฤติเดช อนันสลุง ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
จ.ส.ต. เจริญศลิป์ ชุ่มทวี ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
จ.ส.ต. ไพรินทร์ ยหุลง ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
จ.ส.ต. วฒิุชัย อายโุย ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.อ. ธนวฒัน์ กองแกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.อ. นพรัตน์ เทนอสิระ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.อ. ศักด์ินรินทร์ เกดิศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.อ. สุเมธ ทองอว่ม ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.อ. อคัรเดช เพง็นวม ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.อ. ปรีชา แวดอดุม ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.ต. แสงสุลี คงทน ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.ต. เกรียงไกร สนิทชน ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.ต. วษิณุ ศิริรักษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.ต. ชัยศักด์ิ แพงศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ศรีตะชัย ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
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ส.ต.ต. วฒิุชัย แกว้ประดิษฐ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.ต. ปรัชญา บุญมีศิริกลุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.ต. พชร ต้ังสุปรีชาเมธ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.ต. อนุชา จนัทร์ศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.ต. ชนสิษฎ์ อาษานาม ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.ต. นราวชิญ์ หอมจนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.ต. นฤสรณ์ แกว้มา ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ส.ต.ต. ประกาศิต จลุสม ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
พ.ต.อ. พชรเดช จนัทรวงศา ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
พ.ต.ท. กู้เกยีรติ วงษ์พนัธ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
พ.ต.ท. อนุศักด์ิ เขม็ทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
พ.ต.ท. คงเดช แสงทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
พ.ต.ท. ชูชีพ ตะโฉ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
พ.ต.ท. สมนึก คิดถกู ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
พ.ต.ท. ภษูิต ร่มไทร ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
พ.ต.ท. สมศักด์ิ เม็กขนุทด ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. บุญธรรม แสนราช ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. ผดุงศักด์ิ ศรีสุพรรณ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. ประพจน์ ศรีสาร ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. จรินทร์ สุขส าราญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. สมทบ บุญแสน ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. ไพศาล สายนาค ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ปิน่ทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. ชัชวาลย์ นพธรรม ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. มนัส กะมุทา ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม 
ร.ต.ท. หรัิญ สุนประชา ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. ปรเมศวร์ จงูพนัธ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. สมบูรณ์ พงคะชาติ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ โพลงเงิน ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. อรัญ ปานสูง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. ธงศิลป์ เผ้าหอม ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. จริาธปิ ใจยาว ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. สุรินทร์ ม่วงแกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. วฒิุวรพงษ์ แหวนประดับ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. สมัย จ าปาทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. ธนพล แกว้บริวงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. นิมิตร ผิวเงิน ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. สุรพล มีสวสัด์ิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ท. ทองสุก กรรณาริก ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ต. ผสาน พรมส าลี ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
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ร.ต.ต. สมเกยีรติ สายหยดุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ต. เสน่ห์ หลวงสอาด ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ต. ภริมณ์ เชยกล่ิน ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ต. สมหมาย สุมะนา ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ต. บัณฑิต แยม้กรานต์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ต. ประเวศ บุญแสน ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ต. ปรีชา นาดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ต. สามารถ สุขสอาด ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ร.ต.ต. กฤตภคั ขนุจ านงค์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. ประเสริฐ ขามคม ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. มานัติ วงศ์หาจกัร ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. มงคล ประทีปทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. วโิรจน์ พนัละบาล ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. สงวนศักด์ิ เพชรรุ่ง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. ส าราญ มังกรทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. ทรงกรด คุ้มทรัพย์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. มานะ โกสูงเนิน ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ทองค า ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. ศิริอาคม สิงหล์อ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. ดิเรก กติยา ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. อนุทิน ตุพนัธว์งษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. วทิูรย์ ม่วงศิลป์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. นิรัญ จ านงบุญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต.หญิง กานต์มณี น้ าใจ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. วศิรุต กล่ินจนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. ถาวร แสวงหา ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. ชาติชาย อนิทร์สุวรรณ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. สมบัติ จติอารี ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. สมควร สมบัติเกดิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. วฒันา ลาโพธิ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ด.ต. ธรีภทัร สละชีพ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
จ.ส.ต. วลัลภ อดุม ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
จ.ส.ต. คฑาวธุ แกน่สวสัด์ิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ส.ต.อ. สุวชัชัย เชิดชน ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ส.ต.อ. ธรีะวฒิุ สังขส์ม ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ส.ต.อ. จกัรกฤษ นามเพช็ร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ส.ต.อ. ฉลอง สวสัดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ส.ต.ต. ศรัณย์ สัญลักษณ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ส.ต.ต. วทิยา พมิสุภาพ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ส.ต.ต. ธนเทพ ชัยวชิิต ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
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ส.ต.ต. ศักด์ิฤทัย นฤชัย ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
ส.ต.ต. สุริยา แสงกล้า ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
พ.ต.อ. ไพฑูร ตันเจริญรัตน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
พ.ต.ท. อาคม พวัอดุมเจริญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ต. สุวทิย์ ใสยา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ทองกลุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ด.ต. ทินกร สภาพไทย ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ส.ต.อ. ศิราวธุ ปันทะนันท์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ส.ต.ต. ศตวรรษ ชินบุตร ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ส.ต.ต. ปิยพงศ์ นามบุรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ท. ภษูิต ม่วงหมู่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ส.ต.อ. ณฐกร วรนุวงศ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
จ.ส.ต. เทียนชัย ประดิษฐแดง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ด.ต.หญิง รุ่งจนัทร์ อศัวนีานนท์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ส.ต.อ. สุริยะ โสระพมิาย ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ส.ต.อ. วรีะ สุขกระจา่ง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ด.ต. พริิยะยศ เมืองเจริญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
จ.ส.ต. ศรายทุธ นาแสวง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ด.ต. กอบชัย พมิพพ์รมมา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ด.ต. บัณฑิต เทพชารี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ด.ต. ชัยศักด์ิ พรมอนิทร์แกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ส.ต.ต. กฤษฎา ค าอนิทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ส.ต.ต. พรีวฒัน์ ไชยสวา่ง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
จ.ส.ต. จรีวฒัน์ จนัทร์เดช ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
พ.ต.ท. ปรีชาวฒิุ โชติศิริ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ต. พชัร์ดนัยน์ เชียงจนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ท. ชยนัต์ ชีกลาง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
พ.ต.ท. จตุพร สมมารถ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ต. วชิัย เพง็อนิทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ต. บุญสืบ หอมทรัพย์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
พ.ต.ท. กฤษฎา ตรีสารพทุธชาด ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ท. สมควร เล่าซู ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ เปียอยู่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ท. นิติภมูิ อศัวภมูิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ท. คม รัตนวนั ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ด.ต. รัตนศักด์ิ นิลมาลา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ท. วชัรินทร์ หชูัยภมูิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ท. สมพงษ์ พนมรัตน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ส.ต.อ. ศรนรินทร์ ปุสสปัญโญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ท. สุวฒัน์ วงษ์เทียน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
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ร.ต.ท. สุทัศน์ มิง่ทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.อ. ธนดร สลุงอยู่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ท. บุรินทร์ บุญถนอม ภ.จว.ลพบุรี  กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
ด.ต. ภานุพงษ์ เชื่อมชิต ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ท. ธนินทร บุญลือ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ท. สุรพงษ์ เพง็สุวรรณ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
จ.ส.ต. เอกโยธนิ พหลยทุธ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
พ.ต.ท. กมล คงต่วน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ด.ต. อมัรินทร์ รัตนจนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ท. ทวี ศรีมนตรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ส.ต.ต. ธวชัชัย เคารพรัตน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ส.ต.อ. ณัฐภทัร ข าวารี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
พ.ต.ต. สราวธุ มหาชัย ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ท. สหสัวรรษ แสงอรุณ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ด.ต. บัญชา สังเกต ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ร.ต.ต. สุธศิลป์ เหมวงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ด.ต. ณัฐธพงษ์ อดุมสินานนท์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
ส.ต.อ.หญิง ภทัชนกษ์ เสงียมงาม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าวุ้ง
พ.ต.อ. ดิเรก  แจม่สุธี ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
พ.ต.ท. ชาติชาย โสไธสง ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
พ.ต.ท. ธงรบ แจง้จติ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
พ.ต.ท. นาวนิ ดิษฐ์สุข ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
พ.ต.ต. บุญช่วย  บุญรอด ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
พ.ต.ต. เอกรัฐ สุจริต ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
พ.ต.อ. ชยางกรู           สุขเพราะนา ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. นพ จิ๋วแหยม ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์    ทนงค์กจิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. ศุภชัย กอกนั ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. เด่นพงษ์    พลพมิพ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. รังสรรค์       แสงรูจี ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. จกัรพงษ์     กั้วมาลา ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. สรรพชิัย     พลศิริ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. ศิวกร          มาพรม ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. วชิิต บุญเศษ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. ร.ต.ท.เชษฐา ชัยนุวงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. กณวรรธ     ภญิโญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. ดนัย          ชดพรมราช ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. พรศักด์ิ      เกษไชย ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. รวมศักด์ิ     จนัทรัมพร ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. วเิชน        จ าเนียรเงิน ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
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ร.ต.ท. สะอาด        แกว้เนียม ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. อ านวย       บุญธรรม ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. สมภพ ศรีเมือง ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. ศรีโพธิ์ อรุณเจริญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. สุขสรรค์    หวา้พทิักษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท.หญิง สุพรรณี พงษ์ภมร ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ต. รามราเมฆ มีอสุาห์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ต. ธนา          กระแสทิพย์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ต. ภานุพงศ์     คงสุจริต ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ต. เฉลิมชัย      ศรีหุน่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ต. กมลภพ   ศิริเขตต์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ทองฤทธิ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ต. ประพนัธ์ ทะเสนฮด ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. จรัญ           เกดิค า ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. ช านาญ       เอื้อสลุง ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. ชาติชาย       สมโภชน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. ชาติชาย    เนือ้จนัทา ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. ทันญา       ซ้ายศิริ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. เทพฤทธิ์      รัตนวงศ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. อมร อนันต์สลุง ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. นัฐวฒิุ          ปะนัดเท ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. พเิชษฐ์        มุใหม่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. ยงยทุธ       บัวพนัธ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. วชิาญ       ดารุณิกร ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. วนิัย           กลุชะโมรินทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. สนาม          เสมาฉมิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. สมโภชน์      ลุนละวงศ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. สมมิตรชัย   ขนัธะสุโข ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. สมหมาย    ปินะถา ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. ส ารวย มาระโว ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. สานิตย ์        มุทุจดั ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. สุธ ี          บุญอนิทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. อรรถนนท์   เขตนิมิตร ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. อมัพร          ยอดค าตัน ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. นภธร          บุญมาพล ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. พชร            สร้อยมี ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. ไพวรรณ์       พลิาวรรณ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ด.ต. ไพโรจน์       ใจศร ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
จ.ส.ต. สยาม          สังขศ์รี ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
จ.ส.ต. อ านาจ        คนมัน่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
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จ.ส.ต. สรวชิญ์      ราชสีหา ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
จ.ส.ต. สายชล        ทองนาค ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
จ.ส.ต. กมัปนาท      เอบิอาบ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ส.ต.อ. อภสิิทธิ์   ศรีศิริ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ส.ต.อ. อนุชิต        พชิัยช่วง ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ส.ต.ต. สมพร         วงษ์ค า ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ส.ต.ต. ชุติพนธ ์      แสงนาค ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ส.ต.ต. อนุสรณ์      จนัด า ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ส.ต.ต. วรีะยทุธ      ไชยบัวแดง ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ส.ต.ต. ธนวฏั          ละเลิศ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
พ.ต.อ. อกุฤษ ภูก่ล่ัน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
พ.ต.ท. ไชยา พรหมวชิิตกลุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
พ.ต.ท. วสันต์ิ หมัน่สลุง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
พ.ต.ท. วนัชัย วงษ์ขาว ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
พ.ต.ท. มนัส นิสมสาร ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
พ.ต.ท. ฉนัท วชิัยปะ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
พ.ต.ต. ก าพล แกน่อนิตา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.อ. สามิต ภมูิชัยสิทธิ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. เจษฎากร เปกาลี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. อภชิาติอ, โหมกจนัทึก ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท.หญิง ชิดชนก จ าดิษฐ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. ชวนากร ไชยวงษา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. ธรีะชัย กล่ินโกสุม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. สมหวงั สาคร ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. เทพพทิักษ์ สุภาพรม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ กา๋เขยีว ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. ภมูิพฒัน์ ศรีกฏุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. ประทุม ฟกันิม่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท มานะชัย ใจเอื้อ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ไชยปล้ืม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ต. โยธนิ คงยทุธ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. คงศักด์ิ เรืองบุรพ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. ธณัรินทร์ นิรมล ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. วชิัย รัตนวชิัย ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. บุญเสม โภชนา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. ก าธร รุ่งโรจน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. ฐิติพนัธ์ ถาวรศักด์ิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. วฒิุพงษ์ อทุัยรัตน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. สนัน่ ปราบพาลา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ท. วฑูิรย์ แช่มสวสัด์ิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
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ร.ต.ท. ไพบูลย์ มุง่ดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ต. สมควร การิยะ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ต. ปราณีต ประกอบผล ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ต. โชติ ศรีใจอนิทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ต. ฉลองพร อนิทรจงใจ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ต. วสุิทธิ์ เมืองโคตร ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ต. ชูชาติ พรหมนิทัศน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ร.ต.ต. อนันต์ ล้ิมตระกลู ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. วชิาญ มาไกล ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. สมชาย วงษ์บุญมี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. ศวติั เนือ่งมัจฉา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. ประเสริฐ ค าลือ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. เจตน์ มีแสง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. คุณนพ จนัทร์งาม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. ปรีชา ปัญญา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. มงคล ทองเรือง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. เฉลิมพนัธ์ โทนทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. ฤทธศัิกด์ิ พรมจนี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. ประจวบ แซ่กมิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. สุวรวสั สายด้วง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. สมเกยีรติ บ าขนุทด ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. เอนก รู้การนา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. ไชยวฒิุ อวชิัย ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. จ ารัส จนัทา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. รชต สีหาบัว ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. อทุัย อามาตมูลตรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. พรรษวฒัน์  สอนชัย ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. สมบัติ เกดิทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. ฐนธชั แสงประจวบ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. ศุภกร พาออ่น ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. รชต เขยีวสมอ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. พรชัย เยอืกเยน็ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. พนัธศั์กด์ิ พรมดวงศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. ประจกัษ์ โพธิ์ศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. สุระเดช วริิยะ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. สมพงษ์ แกว้ดวงดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. วสุิทธิ์ กรรพมุมา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. วชิา สิงหเ์สนา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. บุญยนื สุขศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. ธณัฐ สุจจะชารี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
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ด.ต. มาโนช ค าทา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. นพดล มัน่ทรัพย์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. ศุภสวสัด์ิ มากบุญดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. อรุณ แคนสิงห์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. มาโนชย์ บุญเรืองสนิท ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. สุวฒัน์ชัย หนุนนาค ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. ธรีะ ภูเ่มือง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. สวา่ง หอกค า ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. ชาญศักด์ิ สรรค์ประสิทธิ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. ชาญศักด์ิ คนซ่ือ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. เสมอ กองพมิพ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. สุบิน เทียมฤทธิ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
จ.ส.ต. สุวรรณ วงค์ชัย ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
จ.ส.ต. เชิดชาย พรมลอย ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
จ.ส.ต. ปรีชา สายสุวรรณ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
จ.ส.ต. นิติธร มัตตะเดช ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
จ.ส.ต. เฉลิมชัย เพิม่บุญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
จ.ส.ต. ,บรรเทิง กล้าหาญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
จ.ส.ต. ยศภทัร ศรีค าภา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ส.ต.อ. รณวทิย์ ศรีส าอางค์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ส.ต.ต. ชนากร อทุัยรัตน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ส.ต.ต. วรพงศ์ หาญชัย ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ส.ต.ต. ชัยพล มังสุไร ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ส.ต.ต. อนุรักษ์ หล้าทุม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ส.ต.ต. จกัรพงศ์ ครูชัยภมูิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ จงใจมัน่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
ด.ต. พจนารถ วนัศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ชัยบาดาล
พ.ต.ท. อ านาจ บุญประไพ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
พ.ต.ท. สุริยกมล ด ารงพานิชชัย จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ สายสอาด จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
พ.ต.ท. ทรงกรด ช านิยนัต์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
พ.ต.ท. วรีะศักด์ิ คุณอดุม จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
พ.ต.ต. ณัฐพล พงษานุวฒัน์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
พ.ต.ต. ธนพล นาถนิติธาดา จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.อ. นิคสัน จงธรรม์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.อ. วนิัย แจม่อ าพร จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. พายพั รุ่งหวัไผ่ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ วงค์วงั จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. ธรีะพงศ์ เตชนันต์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. วรีะวฒิุ เชียงน้อย จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ประมาณ สุพะนาม จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. วรีะ แสนเกยีง จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. วรวฒัน์ ชลอปัญจศิลป์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ สุภาวรรณ์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. ศักรินทร์ ค าสถติย์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. มนบ อยู่ป้อม จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. ชยตุ อภยินิดี จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. เดชา ประเสริฐภากร จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. พฒิุพงศ์ พรมเมตตา จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. โสภณ ออ่นเงิน จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เพชรสุก จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. ประธาน ขวญัมา จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. รุ่งโรจน์ ธรรมมิโกมินทร์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. อารมย์ เทียนนาค จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. ปณัย แสงนุม่พงษ์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. สมยศ พวงแกว้ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. จงรักษ์ เพาะปลูก จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. หาญ เพง่สุวรรณ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. ณัฐดนัย เปร้ียวน้อย จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. วภิษูิต พวงภู่ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท. ประกอบ บุญสุข จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. เจริญ กอ๋งแกว้ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. ชูพนิิจ ไตรศรี จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. สมเกตุ กระออมแกว้ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. วนัชัย สุริยะ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. สากล ศรีเมืองกลาง จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. ชัยยนัต์ ทัพประเสริฐ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. ชยประเสริฐ ทองศรี จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. ธวชัชัย ค าพทิูล จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. สนิท สมยศ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. วรัิช ไวยโชติกา จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. สุทธิ มีสัตย์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. อภชิาติ หอมลา จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. วชิัย พฒุเผือก จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. ประสงค์ กระแสศัพท์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. สายสิทธิ์ พละทรัพย์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. จกัรพนัธ์ จ าปา จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. ประวทิย์ ค ารักษา จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. พฆิเนศ โพธิ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. กติติศักด์ิ มูลป้อม จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
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ด.ต. ช่อ คงนอก จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. สุวทิย์ หล่อประดิษฐ์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. ธรีชัย ทุม่แกว้ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. สุรสิทธิ์ ศรีบัวคล่ี จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. ชโลม พลูทองค า จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. สมหวงั ตรีมูล จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. ณรงค์ ปิน่เงิน จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. บัญญัติ ทองโท จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. พรชัย ธรรมวริทธิ์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. ชฎลิ พรมดี จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. มงคล บุตรวงศ์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. รุ่งศักด์ิ นิม่ประสารทรัพย์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. รังสรรค์ อนิทร์นา จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. กติติ สุขมัน่ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. ศิริชัย พนัธดี์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. นัทธพงศ์ มิง่โอโล จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. ชัยพร แบ่งส่วน จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. สมชาย ยอดเงิน จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. ต้นตระกลู ธรรมโรจน์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. กฤษฎา ทองอร่าม จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. เขม็ชัย ทวนิันท์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. สุทธพิงษ์ ชัยโคตร จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. คมสันต์ ศรีดี จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. ปัญญา อตุรา จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. สุดใจ เพยีช านิ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต.หญิง อมุาภรณ์ บุตรออ่น จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ต. คมสันต์ อนิทมนต์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. นะกลู กาวลิ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. ถวลิ หวงัประสพกลาง จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. วฒิุชัย จนัทร์ทองค า จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. บรรพต แสนไพร จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ด.ต. อโนชัย บัตรจตุัรัส จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
จ.ส.ต. ธณัชกฤศ รสฉ่ า จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
จ.ส.ต. สามารถ ดาวลัย์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ส.ต.อ. เจษฎา พรมเมตตา จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ส.ต.ต. ยทุธนา เพชรศรีสังข์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ส.ต.ต. ประวทิย์ ขริุรัง จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ส.ต.ต. วรเวช พงษานุวฒัน์ จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ส.ต.ต. วทิวสั สมเสียง จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ส.ต.ต. จรีาวฒิุ ชาลี จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.อ. ปรารถนา แผ่นผา จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
พ.ต.ท. รตนดล แหวดกระโทก จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
พ.ต.ท. อติคุณ กล่ินหวล จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
พ.ต.ท. เวชกร ชวลิต จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ท. สนต์ เสือโต จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ คุณประสาท จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ท. ก าเนิด เกดิผ้ึง จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ท. รัชพล อยู่สุข จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ท. เสน่ห์ อนิเรือน จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ท. สมคิด เจริญสุข จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ชัยปลัด จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ท. พงศ์ปณต สีหานาม จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ท. ณัฐวชั ร่ืนรวย จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ต. พงษ์เทพ เชื้อแขก จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ต. สุนัน วนันู จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ต. วชัรพล เล็กเจริญ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ต. ชาญ เรือนงาม จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ต. สมปอง พรมมา จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ต. ทรงกลด โสภาพ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ต. สมชาติ พรมสกล จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ต. สุวรรณ บ่อไทย จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ต. สมควร บุญคูณ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ต. พจน์ แตงเส็ง จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. ถาวร ออ่นนิม่นิตย์ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. จ ารัส โพธิ์เยน็ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. กฤษฏชินน์ ทองคลัง จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. มงคล สวยัษร จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. อทุัย แม้นพยคัฆ์ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. สมหมาย พลอยประดับ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. ขจร พภุเูขยีว จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. วฒันชัย ศรีแกว้ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. พเิชษฐ เขยีวแสง จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. เสกสรร เชื้อแขก จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. สมพร พลอยประดับ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. ไมตรี ถี่ถว้น จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. องอาจ มีมา จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. สมเกยีรติ บุญคง จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. จริะศักด์ิ แสงคล้อย จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. รังสรรค์ พว่งสนธิ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. ออ๊ด มีชัย จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พรชัย บุญรัตน์ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. พรชัย หล่ออนิทร์ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. สนอง วงค์ขนั จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. ประภาส โมมะเกลือ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. รัตน์ณรัตน์ อนิทร์หอม จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. เดชา สะราค า จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ด.ต. ทรงศักด์ิ วญิญกลู จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
จ.ส.ต. ณัฐภทัร โพธิ์วดั จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ส.ต.อ. พรชัย ชื่นแดง จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ส.ต.อ.หญิง ประไพรจติ เกตยา จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ส.ต.ต. กฤษฎา ศรีบรรเทา จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ส.ต.ต. ศักด์ิทวี ดีระเบียบ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ส.ต.ต. พเิดช คงทอง จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ส.ต.ต. รชฎพงศ์ อน้ศรีวงษ์ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ส.ต.ต. รัตนภมูิ นนท์ชนะ จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
พ.ต.อ. นิรันท์ ฉตัรยาลักษณ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
พ.ต.ท. นรินทร์ อารียว์งศ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
พ.ต.ท. ชยนัต์ สีเกี๋ยง ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
พ.ต.ท. นิกร ทองเนียม ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ร.ต.ท. สายญั บุรมศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ร.ต.ท. อ านวย ม่วงบัว ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ร.ต.ท. รัชชานนท์ ยิ่งสมบัติ ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ร.ต.ท. เทอดศักด์ิ สร้อยเพชร ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ร.ต.ท. กติพฒันชัย สุขบรรเทิง ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ พรหมรินทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ สุระเสน ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ร.ต.ต. วไิล ใจหาญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ร.ต.ต. สุวรรณ สร้อยพลู ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ร.ต.ท. โกวทิย์ พล่ัวพนัธ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ด.ต. ไชยวฒัน์ ฉตัรมนตรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ด.ต. ชัยกร เฑ่ียงอยู่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ด.ต. พรีะวฒัน์ ชูเชิด ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ด.ต. ขจรศักด์ิ บุญเมฆ ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ด.ต. สุเทพ ภูอ่นิทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ด.ต. รังสันต์ ลุนนากนั ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ด.ต. วฒิุพงษ์ เอมพรหม ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ด.ต. สายเพช็ จนัสามารถ ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ด.ต. เกรียงไกร กราวกระโทก ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ด.ต. เล่ือน บุยมาก ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ด.ต. ส าเริง มูลคร ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. รังสรรค์ อิ่มจติร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
จ.ส.ต. นพดล สนกนั ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
จ.ส.ต. ภาณุวฒัน์ ฟนัเฟือ่งฟู ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
จ.ส.ต. คฑาเทพ เครือสุค า ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ส.ต.อ. ศิรินันทวฒัน์ ทับทิมไสย ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ส.ต.ต. วรัิช ระหวา่งขนุทด ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
ส.ต.ต. อนันต์ยศ แควภเูขยีว ภ.จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์
พ.ต.อ.  สุเนตร  หอกลาง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
พ.ต.ท.  ชนะสงคราม แกว้เงิน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ ธงศรี  ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ นามประเสริฐ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
พ.ต.ท. อทิธชิัย อ่ าประยรู ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
พ.ต.ท. พทิักษ์ กล่ินหอม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
พ.ต.ต. จกัรกฤษณ์ เสรีรัฐ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ร.ต.ท. พรวษิณุ ราชบัวผัน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ร.ต.ท. บัญชา ชอบธรรม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ร.ต.ท. มณี แสงสวา่ง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ร.ต.ท. สุพชิัย นวลเชิด ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ร.ต.ท. ถาวร นันโต ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ร.ต.ท. ชัยยา หนิวเิศษ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ร.ต.ท. พจิติร เหดิขนุทด ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ร.ต.ท. กภชิาญ หล านุย้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ร.ต.ท. สุขทวี สีหล้า ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ร.ต.ต. วชิัย เรืองพลู ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ร.ต.ต. ณรงค์ บุญประเสริฐ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ร.ต.ต. สมนึก สุทธกิติติรัตน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ด.ต. ปราโมทย์ แจม่จนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ด.ต. บุญเกื้อ เพง็เลิศ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ด.ต. ออมสิน มหาวนัแจม่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ด.ต. ภกูจิ เจริญสลุง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ด.ต. จรีะ เพง็บุญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ด.ต. พงษ์หรัิญ โบดขนุทด ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ด.ต. เทเวท เพช็รคง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ด.ต. อทุัย ตวนชัยภมูิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ด.ต. วฒิุชัย สีหะวงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ด.ต. ไพโรจน์ สมดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ด.ต. เวยีงสุวรรณ สารภี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ด.ต. สายธาร สวสัด์ินที ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ด.ต. ธนากร โชติราษี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ด.ต. ช านาญ เขตต์กลาง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
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จ.ส.ต. สุรชาติ ภมูิโคกรักษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ มะลิวลัย์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ส.ต.อ. ธรีเมธ ณ วเิชียร ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ส.ต.ต. ปฏวิติั อภิโืช ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
ส.ต.ต. ณัฐพล จนัทะสาร ภ.จว.ลพบุรี สภ.ล าสนธิ
พ.ต.อ. ศุภรัตน์ ธาระรูป ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
พ.ต.ท. ส าเร็จ จนัทวี ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ กาญจนสุนทร ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
พ.ต.ท. ขนุเดช ชัยวงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
พ.ต.ท. นิพนธ์ สุขเจริญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
พ.ต.ต. ประทวน จติรพร้ิง ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.อ. วรวชั ป้อมนิล ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ท. วารินทร์ ไสวงาม ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ท. มนตรี พงษา ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ท. ชยพล ตรีโอษฐ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ ฤทธิ์บ ารุง ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ท. เตชิต เขื่อนหมัน่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ท. มนตรี ทานุมา ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ท. อ าพล ป้องชารี ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ท. สัญญา รัตนะ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ต. รัชพล เจริญมาก ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ต. ประสงค์ จนัทรนิภา ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ต. บุญเลิศ ทองมี ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ท. วไิล ชาวนาวงั ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ท. วโิรจน์ สุขสุแพทย์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ต. สุวทิย์ หมืน่เดช ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ต.หญิง นิภา พพิฒัน์มงคล ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ต. เกรียงชัย เพยีรกจินา ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ต. สุชาติ อนิทรีย์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ร.ต.ต. สมโภชน์ ประทุมโพธิ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ด.ต. วเิชียร ทองหอ้ม ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ด.ต. วนัชัย สุขแสวง ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ด.ต. อมร ยอดทองดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ด.ต. พรชิต บุญก่ า ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ด.ต. พรไชย ทัพสกลุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ด.ต. สมพงษ์ ปัญสังกา ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ด.ต. จงรักษ์ เอี่ยมจั่น ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ด.ต. พษิณุ เวชสุมังคะโล ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ด.ต. ศักด์ิชาย ขนัยศ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ด.ต. บุญเลิศ กล่ินขจร ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
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ด.ต. สุเมท สวสัดิผล ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ด.ต. สุรพงษ์ ค าผุย ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
จ.ส.ต. วจิติร ประกอบมี ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
จ.ส.ต. ไพโรจน์ ชนะฤทธิ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
จ.ส.ต. นิติธร มัตตะเดช ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
จ.ส.ต. ครรชิต วนัแจง้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
จ.ส.ต.หญิง ต้องจติร  จนัทร์ฟกั ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ส.ต.อ. นพดล ยอดนิล ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ส.ต.ท. ดาวยศ เกดิศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ส.ต.ต. ประภาส ศรีสถาน ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ด.ต. ณัฐชัย มากะเต ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
ส.ต.ต. ชลทิตย์ พละศักด์ิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกเจริญ
พ.ต.อ. ปราโมทย์ สัจจวณิชย์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
พ.ต.ท. ณรงค์ ดิษรัก ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
พ.ต.ท. เปรมวชิช์ พลนันท์หรัิญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
พ.ต.ท. ศิรพงศ์ รอดข า ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
พ.ต.ท. สุทธเิทพ สุวรรณปทุมเลิศ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.อ. วชิาญ ลิกขะไชย ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ท. จกัรกฤษณ์ พลึิก ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ท. แล ชวดหลี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ท. ณัฐพล ผลชอบ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ท. คงศักด์ิ มุกดาม่วง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ท. โกศล พุม่พวง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ท. เอกนัส หนูแกล้ว ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ท. เสฐียรพงษ์ ล้อมจนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ อาจปรุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ต. ถาวร จาวรรณกาศ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ต. เอกสิทธิ์ ค าหวาน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ต. วรีะวฒัน์ จนัทร์ปัญญา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ต. สุพจน์ ผดุงสุทธิ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ต. สมชาย วจิติรพนัธุ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ต. วรายทุธ พพิธิกลุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ต. นิมิตร พยคัเลิศ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ร.ต.ต. วะชิน โซ่มาลา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. วรวทิย์ จนัทร์สุวรรณ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. ทองเจอื เทศเขยีว ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. ประดับ พรมหาลา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. สายชล บุญมานะ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. สมศักด์ิ ศิริแสน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. เอกรัฐ ส่วนเสน่ห์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
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ด.ต. วโิรจน์ ตลับทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. ไพบูลย์ อุ่นจติร ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. ชาตรี แป้นชัยวงค์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. ศุภชัย รักษาเดช ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. วชิัย อุ่นซิม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. สุพฒัน์ กองพนัธ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. ธชักร ออ่นธานี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. วสุพล รัศมี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. ประเวศ ไชยศึก ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. สัมพนัธ์ แสงจ าเนียร ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. สันติ ธะนะศรีรังกลู ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. สิริศักด์ิ ตาติย์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. อ านาจ บุญประจวบ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. แสงศักดา บุญเต็ม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ด.ต. วรัิช พร้าวงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
จ.ส.ต. สมเดช สลุงอยู่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ส.ต.อ. ศักด์ิดา สีบุญชู ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ส.ต.อ. ธนวฒัน์ โบราณมูล ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ส.ต.ต. สุรพงศ์ ปะติตัง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ส.ต.ต. ภมูิสิทธิ์ นิยมลักษณ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ บุญประคม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง
ส.ต.ต. ภาณุวฒัน์ กรแกว้ ภ.จว.ลพบุรี กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
พ.ต.อ. นิธนิันท์ เต็มศิริวฒัน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
พ.ต.ท. ประมุข อาทิตยเ์ทีย่ง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
พ.ต.ท. บุญยิ่ง ปรัชเจริญวนิชย์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
พ.ต.ท. วจิติร ศรีตะชัย ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
พ.ต.ท. สังวาลย์ ละโป้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
พ.ต.ท. สุริวงษ์ อนิทร์เพชร ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
พ.ต.ท. วชิรศักด์ิ คชน่วม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.อ. เติมศักด์ิ พมิพา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. มาโนชญ์ ช้างพงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท.หญิง มาลี พึง่เจริญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. เอกโกวดิ ศรีนิลทา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. สมชาย สีดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. ศุภสิทธิ์ เยาวยอด ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. พจน์ ศุกรวชัรินทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ เสาระโส ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. วนิัย ศรีพจน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. ประวทิย์ วลัิย ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. วนัดี แสงเวยีน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
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ร.ต.ท. นาวนิ วงษ์เทียน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. พพิฒัน์พล ทองยิ้ม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. กติติชนม์ แสนเสนา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. ไพรัตน์ ประดิษฐจา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. วรัิตน์ จนัทร์ขาว ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. สนิท เกษสุพรรณ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. สิทธพิร ชมนิม่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. สุขมุ ขนัตี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. สุรฤกษ์ แน่นอน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. สิทธโิชติ ต่อศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. สุทธศัิกด์ิ พงษ์แสวง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ท. เกยีรติภมูิ พรมมา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ต. ไพโรจน์ ใจจ านงค์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ต. สุรชาติ ใจแสน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ต. ไมตรี ปานศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ร.ต.ต. อนิทอน ปาลี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ คนซ่ือ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ต. ธวชัชัย กนัยา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ต. จกัรกฤษณ์ ปิติยนต์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ต. ปณิธิ ชาญขนุทด ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ต. ขจร อารีพงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ต. เชาวลิต บุญเต็ม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ต. ธง กรอบงาม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ต. สุบิน ออ่นสี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ร.ต.ต. มณเฑียร เกษวงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. ปราโมทย์ เรือนแกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. วเิชียร เจริญศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. สมชาย อู่เงิน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. ภริมย์ เพช็รเยน็ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. ส าเริง ค ามัน่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. พสิิษฐ์ ธนาศิริเกษมศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ด.ต. ทรงวฒิุ สาดจนี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. อภรัิกษ์ กติติวรรธนะ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. พนิ ทับพุม่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. ชาญ ทีค า ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. สนิท อน้วงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. โอภาส เกดิอนันต์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. มานัส เกดิแกน่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. สุขพฒัน์ สุขพลู ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. สายชล อน้ทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
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ด.ต. ประยรู เลิศสกลุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. ประกอบ แป้นสุข ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. นิรันดร์ โพลงเงิน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. นพปฎล บุญหนัก ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. ชาญชัย อตุชี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. รังสิต กมลเสถยีร ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ทับทิม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. เดิมดนัย เดชสนธิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. ถวลิ สุกใส ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. สุรศักด์ิ กวา้งสวาสด์ิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. บันลือ กลุเมืองโดน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. ศักดา สายบุง่คล้า ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. สกลศักด์ิ พวงนาค ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. รัศมิร์ศิลป์ แป้นพงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. เรืองศักด์ิ พร้อมเจริญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. อรุณ ปานทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. สวสัด์ิ บุญเกตุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. ประทีป ยนืยง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. สมบูรณ์ บุญพึง่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต.หญิง ศศิธร กล่ าทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต.หญิง พงษ์อมร สิงหน์ิกร ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต.หญิง วภิาภรณ์ กล้ิงกลม ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. สราวธุ แจม่ถาวร ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. วรนาท รักงาน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. พเิชษฐ์ ศรีจริยา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. โยธนิ หาญสกลุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
ด.ต. วฒันา ทันวงษา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. เศษฐพงค์ ไพรวงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. สิทธชิัย บุตรโท ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. กฤษณะ พนูตา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. วรีะเดช คชอาจ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. ณัฏฐ์ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. ณรงค์ แกว้วงค์หาญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ด.ต. ชรินทร์ บุตรดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
จ.ส.ต. พงศ์เทพ ปานออ่น ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
จ.ส.ต. พงษ์พฒัน์ พาพล ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
จ.ส.ต. อลงกรณ์ สอนมาก ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
จ.ส.ต. สุรวฒิุ พนัธศ์รี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ส.ต.อ. อทิธพิล อนิทร์สกลุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ส.ต.อ. เดชศักดา ศิริชาติ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
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ส.ต.อ. กฤษกร บุญยวง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ส.ต.ต. สุทธชิล ทองมี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ส.ต.ต. ธทีัต พวงเพชร ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ส.ต.ต. ธนัช กญัจนศุข ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ โตม่วย ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
พ.ต.อ. จริาวฒัน์ ศรีพฒันสิทธกิร ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
พ.ต.ท. ศิลป์ชัย อ่ าศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
พ.ต.ท. สรสิทธิ์ เขื่อนรอบเขต ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
พ.ต.ท. ประลองยทุธ ศรีแสงออ่น ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.อ. มานิตย์ เรือนเยน็ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.ท. พรเพชร อว้นแกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.ท. ชาญวฒิุ เรืองจาบ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.ท. ณฐกนัต์ สุนาโท ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.ท. วรดร เหลือบรรจง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.ท. ธนาวฒิุ บ ารุงการ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.ท. รงค์ระวี ทุมสุด ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.ท. สุระ ค าดีบุญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.ท. สมบัติ พพีชื ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.ท. วนิัย เวปุระ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.ท. สมาน โพธิ์ดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.ท. อาคม สายบุปผา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.ท. ช านาญ พทุธสิมมา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.ต. สมบัติ พฒุตาล ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.ต. ธนะรัช ค าวริะ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ร.ต.ต. บุญเลิศ ปานนิล ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ด.ต. กณัฑ์เอนก แตงโสภา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ด.ต. เอนก เปตานนท์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ด.ต. ศุภชา สิงหแ์กว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ด.ต. ภทัรฤทธิ์ ขนุชนะ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ด.ต. ถาวร วงษ์สกลุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ด.ต. สุจติ บุญหลัง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ด.ต. ขยนั ดอนสวา่ง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ด.ต. พรีะพงษ์ ล้อมแพน ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ด.ต. เสง่ียม แบขนุทด ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ด.ต. ชูชาติ พุม่นาค ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ด.ต. ชุมแสง กนัสาลี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ส.ต.อ. สงกรานต์ สีหะสิงห์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ส.ต.ต. ธรีภทัร์ เกดิพุม่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ส.ต.ต. ธนากร พลบูรณ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ส.ต.ต. ทรงพล ออ่นสลุง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
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ส.ต.ต. ปรัชณันท์ กอ่คุณ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ส.ต.อ. พรีพฒัน์ ช้างสุวฒัน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
ส.ต.อ. ธนวฒัน์ กาใจทราย ภ.จว.ลพบุรี สภ.ม่วงค่อม
พ.ต.อ. อ านาจ เตียวตระกลู ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
พ.ต.ท. บุญโชค ยนัต์วเิศษ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
พ.ต.ท. วทิยา นวลรักษา ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
พ.ต.ต. อ านาจ พวงสวสัด์ิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
พ.ต.ต. พณวรรณ มาตราช ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ร.ต.ท. เรืองศักด์ิ จนัทร์วชิิต ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ร.ต.ท. มนตรี เฉลิมวฒัน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ร.ต.ท. พชร อนิทรน้ าเงิน ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ร.ต.ท. นิพฐิพนธ์ คุ้มศาสตร ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ร.ต.ท. ฤทธพิล ชาวเหนือ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ร.ต.ท. เจริญ เหลาเพิม่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ร.ต.ต. บุญเติม มหาเสนา ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ร.ต.ท. ภชรธาดา พงษ์สุวรรณ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ร.ต.ท. วชัรินทร์ พรสมบุญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ด.ต. สกลุ ขนุเณร ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ด.ต. เรวชั วงศ์กรด ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ด.ต. จาตุรงค์ แจม่จรัส ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ด.ต. นพดล ลิโป้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ด.ต. พรพจน์ สิงหเนตร ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ด.ต. อทิธวิตัร ศรีสุขธนาวงษา ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ถาวรจงเจริญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ด.ต. ฤทธชิัย ทองรักษ์จนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ด.ต. สมศักด์ิ เจริญรอด ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ด.ต. ปพน พลไกร ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ด.ต. สมพร ส่งศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ด.ต. ยศกร ชัยศร ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ด.ต. ด ารงค์ บุญดล ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ด.ต. จนิดา จตัรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ส.ต.ต. ไพรัช พรมเมตตา ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ส.ต.ต. ชินวฒัน์ กาอบุมุง ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
พ.ต.ต. จรวย พยคัฆา ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ร.ต.ท. วลัลภ วชิัยค า ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ร.ต.ท. อวยชัย ฟองออ่น ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
พ.ต.อ. สมศรี พฒันาคม ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
พ.ต.ท. วพีงษ์ กงแกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
พ.ต.ท. ส าราญ ด าค า ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
พ.ต.ท. ระเด่น เนียมโภคะ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
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พ.ต.ท. จรัิฎฐ์ บัวพรหมมาตร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
พ.ต.ท.หญิง จฑุาธปิ วรุณโณ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
พ.ต.ท. อ านาจ แจม่จนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.อ. สามารถ โตดีลัง ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.ท. สิทธไิชย คุ้มพนัธ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.ท. พงศธร สีเขยีว ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.ท. กติิศักด์ิ สุวรรณศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.ท. ทองเรียน สารีค า ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.ท. ขวญัชัย อบุลศักด์ิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.ท. เจษฎา ท้วมวงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.ท. วรัิตน์ นันทดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.ต. สุวรรณ์ สดเอี่ยม ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.ต. วนิัย อุ่นบวรพทิักษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.ต. ไพศาล นิม่ดิษฐ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.ต. ขจติ ทัศเสนาะ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.ต. ศราวฒิุ สุดสวาท ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.ต. สมชาย โต๊ะทาน ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.ต. ยอดธง เอื้อเฟือ้พนัธ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ด.ต. สมบูรณ์ บัวเพช็ร ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ด.ต. เฉลิมพล ผิวงาม ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ด.ต. ปัญญา ชื่นตระกลู ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ด.ต. อฏัฐเศรษ ววิฒันสิเนศวร ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ด.ต. พสักร เล็กกลุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ด.ต. มรุจ สรรพวธุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ด.ต. สัญญา กาพยไ์กรแกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ด.ต. อดิศักด์ิ ปิติคาม ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ด.ต. เอกชัย ปราบพาล ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ด.ต. สุชาติ ทับแจม่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ด.ต. นิรันดร์ สุวรรณพมิพ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
จ.ส.ต. สมชาย โอฐน้อย ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
จ.ส.ต. ศราวธุ ผลมาตร ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
จ.ส.ต. วโิรจน์ จนัทรา ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
จ.ส.ต. วฒิุชัย วงษ์เสถยีร ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ส.ต.อ. ณฐกร วรนุวงศ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ส.ต.อ. ศิริพล ชัยโอภาส ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ส.ต.อ. บูชิต ศรีสุราช ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ส.ต.ต. ภาคภมูิ มัง่สันเทียะ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ส.ต.ต. ธนรัตน์ หนูปัน้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ส.ต.ต. ภาณุเดช เกตุบางลาย ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ร.ต.ท. คัชรัฐ โสมนัส ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านหมี่
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ร.ต.ท. พพิฒัน์พล สุวรรณไตรย์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.เพนียด
ร.ต.ต. เทวฤทธิ์ กอ้นเงิน ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย
พ.ต.ต. กรุงเพชร อนิทร์เสน ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
พ.ต.ท. ประจกัษ์ เจริญสลุง ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ร.ต.ท. นิธกิติต์ิ ฐิติเลิศชัยรัช ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ร.ต.ท. กมัปนาท สร้อยศักด์ิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ร.ต.ท. เอกลักษณ์ บัวโภชน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ร.ต.ท. บัญชา  สมัครไทย ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ร.ต.ท. บัญชา  พรหมสิทธิ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ร.ต.ท. ศราวธุ อยู่สบาย ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ร.ต.ท. อาคม  กระดังงา ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ร.ต.ท. สุบิน  จงใจลาน ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ร.ต.ท. ประเวศ  บรรทัดจนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ร.ต.ต. สนิท ทองอนิต๊ะ ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ร.ต.ต. ภทัรพงษ์ เจริญรูป ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ร.ต.ต. สิงหล  วงษ์ทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ร.ต.ต. โมเรศ ยอดรัก ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ร.ต.ต. เอนก บุญรีบส่ง ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกตูม
ด.ต. ชาญณรงค์  เกตุวงษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ด.ต. ทเนตร  สวสัด์ิสลุง ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ด.ต. อนุวฒัน์ ต้ังสถติพร ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ด.ต. วนิัย  สิงหอ์นันต์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ด.ต. ณรงค์  แกว้จนิดา ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ด.ต. พทิักษ์  ยนืชีพ ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
จ.ส.ต. เสง่ียม นาคน้อย ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ส.ต.อ. ณัฎฐเวศน์ ทานมัย ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ส.ต.ต. อสิระพงษ์ ฉายแกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ส.ต.ต. .อรรถชัย นาคสอิ้ง ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ส.ต.ต. สุขสวสัด์ิ จ าปาม่วง ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
ส.ต.ต. พงศธร เศิกศิริ ภ.จว.ลพบุรี สภ.มะนาวหวาน
พ.ต.ท. ธรีวร์ี อนิทกลู ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
พ.ต.ต. ชาติชาย กองวสัสกลุณี ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ร.ต.ท. ภทัรพล โขมะนาม ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ร.ต.ท. ทินกร ดวงแสงจนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ร.ต.ท. วชิัย แสนบุตร ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ร.ต.ท. ชาตรี ขนัโท ภ.จว.ลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี
ร.ต.ท. เศรษฐา สาระนันท์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ร.ต.ท. จกัรพนัธ์ พยฆัวเิชียร ภ.จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง
ร.ต.ท. ระวี รัตนตรัยวงศ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกส าโรง
ร.ต.ท.หญิง พลูศรี ดาวลอย ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
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ร.ต.ท. ทองดี บุญคง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ร.ต.ต. สมชาย ปานจนี ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ร.ต.ต. กล้า รังกลาง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ร.ต.ต. ประทีป ศรีจนัทร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ร.ต.ต. ประสงค์ จนัทร์เนียม ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ร.ต.ต. ส าเนา ปีเจริญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ร.ต.ต. มานพ มิง่ทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ร.ต.ต. ประยรู สวา่งใจ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ด.ต. ยทุธนา สังขท์อง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ด.ต. นัทพงษ์ ธงสิบสอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ด.ต. วรัิตน์ วโิรจน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ด.ต. วนิัย นันทพฒุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ด.ต. สุรัตน์ สายบัว ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ด.ต. ชม ศรีด่านจาก ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ด.ต. เฉลียว นาอา่ง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ด.ต. พพิฒัน์พล พลเกิ้น ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
จ.ส.ต. นิคม แตงเครือ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
จ.ส.ต.หญิง ปาริชาติ เนียมศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ส.ต.ต. อภนิันท์ มรรคโช ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
ส.ต.ต. นรากร ทองแบน ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านกุ่ม
พ.ต.ท. อทิธพิทัธ ์ ศณีมัน่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
พ.ต.ท. อรงค์เดช  สอาดบัว ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ร.ต.ท. สุภทัร ทองสุขดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ร.ต.ท. พษิณุ องุจติต์ตระกลู ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ร.ต.ท. พรีายทุธ รอดพุม่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ร.ต.ท. ณรงค์ พึง่โต ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ร.ต.ต. สุชาติ ดาวลอย ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ร.ต.ท. สวงค์ พราหมณ์โสภี ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ร.ต.ต. สมศักด์ิ โพธะการ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ร.ต.ท. สันติ ภมูิจนัทึก ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ร.ต.ท. สุทธศัิกด์ิ พงษ์แสวง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ร.ต.ท. เฉลิม สังขง์าม ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ร.ต.ต. บุญเลิศ ศรีใส ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ด.ต. สมเจตน์ ต้อยต่ิง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ด.ต. ธรีพร สถติยท์ี ่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ด.ต. พฒันา ทองดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ด.ต. สุรพล สอนมานะ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ด.ต. สุพจน์ รวมเจริญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ด.ต. วรีะศิลป์ พรหมศักดา ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ด.ต. ณรงค์เดช บัวลี ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
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ด.ต. นิรันดร์ จนัลองภาส ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ส.ต.อ. นิติธร พลูเวช ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ส.ต.ต. ชาคริต จอมค าสิงห ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
ด.ต. บุญน า คงชาติ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านขอ่ย 
พ.ต.ท. สุทธชิาติ ทองสหพฒันกจิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
พ.ต.ท. ณฐภมร ค าแกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.พฒันานิคม
ร.ต.ท. ธนภทัร ทับทิมศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ร.ต.ท. ทองสุข พงษ์ข า ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ร.ต.ท. วรากร บุญหล้า ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ร.ต.ท. ไพรัตน์ จนัทร์ชาลี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ร.ต.ท. สุชาติ ถริะจติโต ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ วบิูลยนัฎ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ร.ต.ท. อ าไพ เฟือ้งรุ้ง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ทองพวง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ร.ต.ท. รินทร์ศักด์ิ ตระกลูธร ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ร.ต.ท. สมเดช พุม่ล าเจยีก ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ร.ต.ท. เอกโกวดิ ศรีนิลทา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ร.ต.ต. ไมตรี ปานศรี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ร.ต.ต. ทองหล่อ พวงจ าปี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ด.ต. อนันต์ ดอกกหุลาบ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ด.ต. สุชิน เสวกพนัธ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ด.ต. จกัรพล โคตถา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ด.ต. สมเจตน์ หุน่สุวรรณ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ส.ต.อ. อภสิิทธิ์ ชูทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ส.ต.ต. นภดล ศอกก าปัง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ส.ต.ต. ปรัชญา ศรเวช ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ด.ต. วโิรจน์ กองเพชร์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ด.ต. วโิรจน์ พุม่มะลิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ด.ต. สามารถ เรียงผา ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ด.ต. โกวทิ นุชอยู่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ด.ต. ณรงค์ ปาลวฒัน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ร.ต.ต. สมหมาย จนิดานุรักษ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
ด.ต. โกวทิ ดวงดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง
พ.ต.ท. ศุภชัย บุญแยม้วงศ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
พ.ต.ท. ประยรู วเิศษชาติ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ร.ต.อ. สมบัติ ยอดอยา่ง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ร.ต.ท. ภทัรพงษ์ โตสกลุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ร.ต.ท. ปรีชา ค้ ายาง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ร.ต.ท. ฐานันดร แกว้สาร ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ร.ต.ท. อ านาจ แกว้กลัด ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
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ร.ต.ท. วชิิต ขาวสอาด ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ร.ต.ท. สมพล เขยีวเขนิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ แตงสี ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ร.ต.ท. ด ารงค์ศักด์ิ หงึขนุทด ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ร.ต.ต. เดชาวตั โคกเทียน ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ร.ต.ต. อาทิตย์ ค าแกม ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. พรณรงค์ ทองศักด์ิ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. สวงิ วนัแกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. อ าพนัธ์ โตจาด ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. น าพล ดวงวโิรจน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. ภวูนัฐ บัวภบิาล ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. เอกรัตน์ ช่อฟา้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. ปรีชา ทับทิมทอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. พเนศ แช่มโชติ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. สนอง ผกากาญจน์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. ครรชิต แกว้กาหลง ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. บุญยนื หุน่เสือ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. เลอเดช ธปูทองไชย ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. ธนกร แจม่กระทึก ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. มนัส แสงบดี ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ด.ต. ประสาน คล้ายแกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
จ.ส.ต. จติรกร ยพุเรศ ภ.จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ
ส.ต.อ. ภวนัดร ค าเพชร ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ส.ต.ต. เกรียงศักด์ิ วงศ์เมืองฟนี ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
ส.ต.ต. จกัรธร บุญลือ ภ.จว.ลพบุรี สภ.บ้านเบิก
พ.ต.ต. ไพโรจน์ ทองมาเอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
พ.ต.ท. อภวิฒัน์ บุญสวา่ง ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
ร.ต.ท. วรีพนัธ์ ชื่นชม ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
ร.ต.ท. คณิตศร ไชยพนัธุ์ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
ร.ต.ท. แสนศักด์ิ แสนแกว้ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
ร.ต.ท. พรีพงษ์ อนินา ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
ร.ต.ท. ชวลิต เถื่อนเจริญ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
ร.ต.ท. สมพงษ์ พยอมใหม่ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
ด.ต. ชัยยทุธ ค าพฒุ ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
ด.ต. นพคุณ สอนน้อย ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
ด.ต. วสัินต์ เพช็รพลอย ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
จ.ส.ต. นิกลู หาญกล้า ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
จ.ส.ต. คมสันต์ เดชดอนโบม ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
จ.ส.ต. สุพฒัน์ เสือคนอง ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
ส.ต.อ. ปรีชา ค าภู ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
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ส.ต.ต. วสันต์ วงค์วงั ภ.จว.ลพบุรี สภ.โคกสลุง
พ.ต.อ. ชยานนท์ มีสติ ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
พ.ต.อ. กติติธชั พมิพท์นต์ ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
พ.ต.ท. สืบศักด์ิ ผินแสง ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
พ.ต.ท. ภมิล มากกญุชร ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
พ.ต.ท. นิกรณ์ ข าภเูขยีว ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
พ.ต.ท. สมชาย คงทัศน์ ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
พ.ต.ต. จรัญ พุม่อสิุต ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
พ.ต.ต. กติติธชั ใจวเิสน ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.อ. อศิราณุวฒัน์ ธนทรัพยท์วี ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท.หญิง ผุสดี หน่อท้าว ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท.หญิง กนกพร สุภาเลิศ ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. พนัธุ์ธชั ต้ังรุ่น ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. ธรรม์นริศ มามาตร ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. เดชพงษ์ สิงหม์ณี ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
ส.ต.อ. บัณฑิต ชาอุ่น ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
ส.ต.อ. ไพศาล การัณยก์านต์ ภ.จว.อา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง
พ.ต.อ. ดิเรก ยศนันท์ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
พ.ต.ท. ขจรศักด์ิ วมิลาพาณิชย์ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
พ.ต.ท. วศิิษฎ์ มะอกัษร ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
พ.ต.ท. ณัชพงศธร ถมรุ่ง ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ มารศรี ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
พ.ต.ต. สราวธุ ชุติกจิก าจร ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
พ.ต.ต. เวทิศ สาลีสังข์ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.อ. วรรณชัย บัวขาวสุทธกิลุ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. ชูชีพ นาคกญุชร ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. ธเนศ ค าแกว้ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. นิธศิ กอ่คุณ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. ชวลัวฒัน์ คงษา ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. นนทวฒัน์ วงษ์ฮง ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. มงคล นพปรางค์ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ แกว้ด า ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. เอนก มัน่ประสิทธิ์ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. สมหวงั จติรฉ่ า ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. ไพบูลย์ ทองอร่าม ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. พนม บุญเปล่ง ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. สมพงษ์ มะปรางหวาน ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ท. สมหมาย ฉมิพาลี ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ สุขประเสริฐ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ต. สยาม ดวงเพชร ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
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ร.ต.ต. สัญชัย เนตรสวา่ง ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ร.ต.ต. บุญสม ศิริมงคล ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. บุญเรือง มากอิ่ม ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. วทิยา แคล้วโยธา ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. สมชิต มะลิลัย ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. ธานี ไธสง ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. ไพโรจน์ กติติปาโล ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. เอนก ทองทับทิม ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. วฒันา รางแดง ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. พงศ์วทิย์ นิตยใ์หม่ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. คุณากร แสงเพชร ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. โยธนิ หอมสุวรรณ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. รวพีนัธ์ ตระกลูศรี ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. วเิชษฐ กรีพร ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. ฤทธเิดช นามจนัดี ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. ธนิต นาคจนัทร์ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. สมคิด วงษ์นายะ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. จกัรพงศ์ ศรีสุวรรณ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. ธนชล อดุมวชิิตกลุ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. อรรถพล ปานพรมมา ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. บรรจบ มัน่เมือง ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. ศิริพงศ์ บุญค้ า ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. อาทิตย์ กลุบุตร ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. สมเกยีรติ เหลืองออ่น ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. สุกลัย์ สุขสวา่ง ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ด.ต. ค านึง แดงสกลุ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
จ.ส.ต. สุเทพ พุม่พวง ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
จ.ส.ต. ชลภทัร ทรัพยเ์จริญ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
จ.ส.ต. บรรจง หมายอมกลาง ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
จ.ส.ต. ทรงฤทธิ์ ค าแหงพล ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
จ.ส.ต. อทุัย หอมใจ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ส.ต.อ.หญิง ปิยธดิา รุ่งแสง ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ส.ต.อ. สุวทิย์ วรรณพนัธ์ ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ส.ต.อ. อทิธพิล ออ่นตา ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ส.ต.อ. ภาคภมูิ ฉตัรทอง ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ส.ต.อ. อทุิศ หร่ิมฉ่ า ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ส.ต.ต. ศราวธุ ถนอมทอง ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
ส.ต.ต. วฒักรณ์ ยางไชย ภ.จว.อา่งทอง กก.สส.ภ.จว.อา่งทอง
พ.ต.อ. ชูตระกลู ยศมาดี ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
พ.ต.อ. สิงหล์ าพอง โพธิ์เสือ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. เอนก พงษ์สวสัด์ิ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
พ.ต.ท. วนัสชัย ยิ่งยงสมสวสัด์ิ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
พ.ต.ต. อทุัย สุประดิษฐอาภรณ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
พ.ต.ท. บุญเลิศ หอมแกว้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
พ.ต.ท. บุญญาภวิฒัน์ บุญนิม่ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
พ.ต.ท. บุญสม ใบละมุด ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
พ.ต.ท. มานพ เครือทิม ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.อ. เฉลิม ยิ้มช้อย ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.อ. ณรงค์ ค าบุญ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.อ. อทุัย พนัธุ์มี ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ท.หญิง บุษยา สร้อยสม ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ท. มานพ มัน่ปี ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ท. สิริชัย สีนิล ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ท. มานิตย์ นาคไพบูลย์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ นุตเจริญ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ท. จกัรี พนัเอด็ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ท. จตุพล เทสินทโชติ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ท.หญิง สุชาวลี สีสัน ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ท. อภเิชษฐ์ จ าปาทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ท. ปัญญา รอดภยั ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ท. สมัย ลาภหงษ์ทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ท. จนิดา แขกปัญญา ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ท. ประยรู แพทยรั์กษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต. อดิเรก อนิแกว้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ทองผล ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต. สมนึก โพธิ์ราม ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต. นิสิต ทะอนิทร ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต พะเยาว์ พุม่ระชัฏร์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต. สมชาย มีบ ารุง ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต เสนอ เสระพนัธุ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต. อมร ทองเสริม ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต ยงยทุธ เวลาดี ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต. กติติบูลย์ พุม่แยม้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต. ปรีชา ศรีโสภา ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต. ชยพล สุขค ามา ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต. ส าอางค์ ฤกษ์ดี ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ข าประไพ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต. ณรงค์ ขาวชื่น ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ เรืองฉาย ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ร.ต.ต. เพทาย มีแสง ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
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ด.ต. ต่วน จนัทร์วงั ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. สมนึก นนทธิ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. จ าเนียร โตสัมฤทธิ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. วทิยา บัวเขยีว ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. สุวชิ วชัวงษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. ไพรัตน์ ยิ้มสาระ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. วทัญญู ออ่นนิม่ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. วนิัย พลิกบัว ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. ทองเพชร อนันตา ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต สมใจ ภมูิพานิชย์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต ประเชิญ แจม่ใส ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต กจิจา จนีอ่ า ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. ประทีป ทองเงิน ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. วชิญภาส ปานเรือง ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. รพพีงศ์ รุกขชาติ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. มนัส มูลอนันต์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. นาค หอมโทน ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. วรพจน์ บุญยะกลัมพะ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. ประเทือง ฤกษ์สง่า ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. ส าเริง น่วมอนิทร์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต.หญิง บุญเรือน ชุ่มยิ้ม ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต.หญิง กหุลาบ คล้ายประยรู ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. สุนทร จนัทร์ภู่ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. สุชาติ ปานโสภณ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. สุพจน์ เรืองสม ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. ชัชพงศ์ วสุนันท์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. ยทุธนา เบ็ญจมาศ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. มนู พบิูลยแ์พทย์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. ณรินทร์ ศรีอ าไพ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. วรภทัร์ อมุิสา ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. พชรพล สุวรรณไตรย์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. สงคราม อว่มทร ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. จ ารุญ เฉลยสุข ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. วรีศักด์ิ ดุลยไ์ธสง ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. ไชยวฒัน์ จนัณรงค์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. ณรงศักด์ิ เล็กเขตร์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. วชัชิระ ภูเ่รือง ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. อดุลย์ วงศ์ทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. ชัชวาล หาพพิฒัน์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. สุชา พวงมาลัย ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
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ด.ต. วฒิุ งามประเสริฐ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. เพชราวธุ ไชยเหมือน ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. สัญญา กองโคตร ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. เสง่ียม ปาระปะทิ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. บัวลอย อ่ าทุง่ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. มงคล นิลกรณ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต กตัญญู ใบกุ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. ยทุธนา น้อยวงษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. พศิิษฐ์ ทาร่อน ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. กรุง ดวงสุพรรณ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. ช านาญ ภกัสอนิสิทธิ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. เมืองแมน จนียา้ย ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. รณรงค์ พึง่สุรินทร์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. จริวฒัน์ แน่นอดุร ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. ณัฐมนต์ มหายนต์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต.หญิง ขวญัเรือน โพธิ์ศรี ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ด.ต. สงบ ถริะแกว้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
จ.ส.ต. ไพรัตน์ เจริญวงศ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
จ.ส.ต. พงสกร เอกพล ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ส.ต.อ. ชนุตม์ ทองออ่น ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ส.ต.อ. วสันต์ จนิะฝ้ัน ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ส.ต.อ. ววิฒัน์ พพิฒัน์ผล ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ส.ต.ต. เรวตัร เขยีวเปีย่ม ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ส.ต.ต. ล าพนู พรมมา ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ส.ต.ต. สุวทิย์ กอ้นค า ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ส.ต.ต. ปฐมพร พลอยสัมฤทธิ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ส.ต.ต. วรีะภทัร เคารพาพงษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
ส.ต.ต. พสักร ชื่นบุญชู ภ.จว.อา่งทอง สภ.เมืองอา่งทอง
พ.ต.อ. พรีพนัธุ์ จนัทร์เทียน ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
พ.ต.ท. วนิัย ตรีราภี ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
พ.ต.ท. วรัิตน์ ด้วงส ารวย ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ท. สมบัติ ปัญสมคิด ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ท. ชาญชัย จอมอาสา ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ท. สันติ จนัทร์ประยงค์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ท. ประสาร กลัดแกว้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ท. วนิัย หอมส่งกล่ิน ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ท. ประทีป ค าแกว้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ท. บรรจบ จอ้ยศรีเกตุ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ท. รัชกฤช เค้าแคน ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ท. ณัฐนันท์ กากี ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
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ร.ต.ท. วฒันา ชาดิษฐ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ท. วนิัย หอมส่งกล่ิน ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ 
ร.ต.ท. บุญส่ง ศรีชื่น ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ต. จกัราวธุ ไขขนุทด ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ต. วฒิุชัย นิลแสง ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ต. สมนึก ทะสานนท์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ต. บัญชา ปานเผือก ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ต. วโิรจน์ พานิชเจริญ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ร.ต.ต. สมยศ ตรัสรู้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. มานะ ยอดเถื่อน ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. มะนพ ครองตน ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. วนัชัย นรดี ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. สมบัติ เขยีวสมบัติ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. ธรา ออ่นสะเดา ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. ชาตรี เทพณรงค์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. ประยรู ดิษฐ์สวสัด์ิ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. ณรงค์ มีภกัดี ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. เรืองเดช พนัแสง ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. ปัญจะ อนุรักษ์อาชากลุ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. สุชาติ สืบราษี ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. กณัฐศักด์ิ ผาสุพรรณ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. อดุมพร สิทธไิกรพงษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต.หญิง ชุติกาญจน์ เทียนค า ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. สุรวชิ นนทะภา ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. มงคล พรุิณ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. ผจญ จนัทร์สิงห์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ด.ต. ปรเมษฐ์ ไทยพยคัฆ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
จ.ส.ต. สุริยนั กนัเจยีก ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
จ.ส.ต. รัฐธรรม ทองวชิระ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
จ.ส.ต. ภวูนาท วฒิุยา ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
จ.ส.ต. วชิิต พากเพยีร ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ส.ต.อ. พมิาย จ าปาศรี ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ส.ต.อ. ภาสพชิญ์ ศรีประโค ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ส.ต.อ. วฒิุพงษ์ ล ายงหอม ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ส.ต.อ. ปิยะ อดุมศรี ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ส.ต.ต. เจษฏา อนิทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ส.ต.ต. พเิชษฐ์ คงคา ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ส.ต.ต. ธนบดี สกลุแกว้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ส.ต.ต. คทาวธุ นาออ้ม ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เทพสุภรณ์ชัย ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ศราวธุ ศิริสวสัด์ิ ภ.จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชัยชาญ
พ.ต.อ. สุรพจน์ รอดบ ารุง ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
พ.ต.ท. อาทิตย์ ยาแกว้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
พ.ต.ท. ชูเกยีรติ ทัศนัย ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
พ.ต.ท. พงศธร เล็กน้อย ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
พ.ต.ท. นนทพทัธ์ ยอดแกว้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.อ. วนัชาติ นุน่งาม ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. พสิฎฐพงศ์ สมบูรณ์ดี ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. สมพร ปาเส ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. ไพศาล แจม่มี ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. สมชัย ภสิูลิตร ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. พภิพ ท้าวอุ่นเรือน ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. มนตรี สิงหโ์ตทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. ชาติชาย จนัทร์อ าพล ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. ธรีวจัน์ ประยงค์แยม้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. บุญลือ ทองเนือ้ออ่น ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ต ประสงค์ นิยมสินธิ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ต. สมนึก รักกล่อง ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. จรูญ ม่วงวงษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. สมเกยีรติ ศรีวสุิทธชิัย ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. เสกสรรค์ พนัธท์รัพย์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. นิพติฎฐพนธ์ รักษาถอ้ย ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. ชโนรส สินน้อย ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. สุบรรณ์ คูณภาค ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. ธนวฒัน์ ศรีกอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. สุพจน์ พลูประเสริฐ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. ทวริิทธิ์พล ไตรยวงษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. อนุชา พานทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. ธวชัชัย ศิริ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. ปราโมทย์ พนัธแ์ตง ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. เมธาสิทธิ์ ศิริ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. ชื่นเกยีรติ ปางเดิม ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. ส ารวย แสนลือ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. วรุิต สมโสก ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. ชาติชาย ศรีเมือง ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. วชิัย สุวรรณเหลา ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. วชิัย พลทองเติม ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. โสภณ พลดวล ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. นพรัตน์ ส าเรียนรัมย์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. สุเทพ ศรีทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
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ด.ต. ชาตรี แสงออ่น ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. จรัิฎฐ์ ทองนิม่ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. พรีพฒัน์ ภณัดอน ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
จ.ส.ต. อนรรฆเชนทร์ แปงกะใส ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
จ.ส.ต. อภชิาต สายแกว้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ส.ต.อ. อรรณพ ศรีทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ส.ต.อ. ชาตรี คุ้มประเสริฐ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ส.ต.ท. เอกพล ถวาย ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ส.ต.ต. ณรงค์กฤตช์ วยิานัน ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ส.ต.ต. วฒิุนันท์ วงสุวรรณ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ส.ต.ต. กติติ เงินจนัทร์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
ส.ต.ต. ทรงวชิญ์ โปทา ภ.จว.อา่งทอง สภ.โพธิ์ทอง
พ.ต.อ. อนุสรณ์ วะยาค า ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
พ.ต.ท. ณรงค์ อร่ามพงษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
พ.ต.ท. พชร ครองญาติ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
พ.ต.ท. เสรีวริศ ปริญญากร ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
พ.ต.ต. สุวทิย์ หริรักษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ท. มีศักด์ิ ศรีทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ ใจเทีย่ง ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ท. สมนึก สมสวย ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ท. อภเิชษฐ์ จ าปาทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ท. สุทธิ เถื่อนใหญ่ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ท. กฤชณัท นวลแป้น ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ท. อนุรักษ์ มหมนต์เจริญ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ท. สนิท กล้ิงกลม ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ท. ธนวรรษ โพธิ์สุวรรณ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ท. ประสพพร กณัหรัตน์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ท. มานิตย์ ภูป่ระดิษฐ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ท. ไสว รินจ าอดั ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ท. สุริโย ทองแตง ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ท. ศตวรรษ บุญสุระ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ท. อ านาจ มีทองค า ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ร.ต.ต. วรัิชชัย โพธลิะเดา ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. นันธวฒัน์ สมงาม ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. รังสรรค์ ก าหอม ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. แสน นาคแดง ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. สุจนิต์ บุกเจยีมอาจ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. เสนีย์ ใคร่ครวญ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. ช านาญ มูลประเสริฐ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. สุขสรรค์ วนาภานุเบศ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
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ด.ต. สนิท เพญ็เขตรกรณ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. นพพล ชานุตโร ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. ณัฐพล พลอยเทศ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. จรีวฒิุ อามาตมนตรี ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. พชิิต อคัติ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. สมควร พดัจนัทร์หอม ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. สุรศักด์ิ อทุาพนัธ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. ประสิทธิ์ ค าหร่ิง ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. คนองเดช มูลใหญ่ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. ธรีพงศ์ ทับแกว้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. อ านวย เภสัชชะ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. ณรงค์ มีเทศ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ด.ต. สมพงษ์ น้อมสูงเนิน ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
จ.ส.ต. ฐิตินันท์ พองขนุทด ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
จ.ส.ต. เอกลักษณ์ สมบัติทววีงศ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
จ.ส.ต. ธงไทย ธนสาร ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
จ.ส.ต. รัฐพล เนียมค า ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
จ.ส.ต. เฉลิมพงษ์ สิทธสิ าราญ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
จ.ส.ต. สุนทร ศรีสมบูรณ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
จ.ส.ต. สุกฤษ ดวงมาลา ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
จ.ส.ต. คมสันต์ บัวลคร ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ส.ต.อ. ทวนทอง สุภาพ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ส.ต.อ. สุรเดช ได้ด้วยเพยร ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ส.ต.อ. สิทธโิชค เหล็กข า ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ส.ต.อ. พชิิต เสมอภาค ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ส.ต.อ. สันติ บุตราช ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ส.ต.อ. สุริยญั รักษาภกัดี ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ส.ต.อ. อาทิตย์ ศรชัย ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ส.ต.ต ชูชาติ ภแูขง่หมอก ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ส.ต.ต. เพชร บุญโย ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ส.ต.ต. รัตนศักด์ิ ส าราญดี ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ส.ต.ต. ธรีะพทัธ์ บุรี ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ส.ต.ต. สุทธชิัย เฉลิมพล ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ โพธิ์พยคัฆ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
ส.ต.ต. สมชิต สังขฤ์ทธิ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก
พ.ต.อ. ธนกฤต ออ่นละออ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ฤทธาคณานนท์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ แสนวงศ์สิริ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
พ.ต.ท. สุพศิ แจง้สวา่ง ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
พ.ต.ท. เฉลียว แดงยิ้ม ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
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พ.ต.ต. สราวธุ พทุธาวรางค์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ท. ชัดชัย ชัยยะ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ท. ธวชัชัย ชวาลา ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ท. อรุณ ขนุนคร ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ท. อ านาจ ภมูิโคกรักษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ท. อทิธพิงศ์ อตุรชน ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ท. ชัชพงศ์ อสุกลุ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ท. ศิโรดม ศรีปัญญา ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ท. มาโนจน์ เขยีวมรกฎ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ท. เกษม ปัญจนาบัณฑิต ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ท. จรัญ อน้ยิ้ม ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ท. เชวงศักด์ิ ลือโลก ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ท. ค ารณ ผลธสุะ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ต. สิน บุญเชิด ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ต. มนเทพ สุวรรณสังข์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ต. ศักดา ชุนทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ต. ไฉน โพธิ์เทีย้ม ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ร.ต.ต. สละ มูลสวสัด์ิ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ด.ต. ชัยเชษฐ์ จนัทร์เศรษฐี ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ด.ต. วชัระ ชื่นชมพทุธ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ด.ต. เผด็จ ถา่ยสูงเนิน ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ด.ต. บุญลือ มโหรี ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ด.ต. บุญเรือง ศรีกระจา่ง ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ด.ต. สมพร พึง่ไพศาล ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ด.ต. ชวลิต โตสวสัด์ิ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ด.ต. ธวชัชัย ฤทธสิาร ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ด.ต. นาวี นวมจติต์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ด.ต. ไพศาล น้อยจั่น ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ด.ต. สมบัติ รุ่งเรือง ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ด.ต. อภชิัย ถั่วประโคน ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ด.ต. อติพฒัน์ อโหสิ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ด.ต. ปัญญา ชูจติ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ด.ต. สิรภพ สิงหใ์ส ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
จ.ส.ต. ณัฐภมูิ ทองเผือก ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
จ.ส.ต. ศักดา รัสดีดวง ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
จ.ส.ต. ชานนท์ ทรัพยจ์ านงค์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ส.ต.อ. พรศักด์ิ กองบุบผา ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ส.ต.อ. สุพจน์ พรมหนู ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ส.ต.อ. พงษ์พทิักษ์ นามพนัธ ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ส.ต.อ. ศรชัย ศิริคูหาสมบูรณ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
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ส.ต.อ. ประดิษฐ บุญเยน็ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ส.ต.อ.หญิง ปานรดา แตรไชย ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ส.ต.ต. ณัฐกจิ ทาทะวงศ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ส.ต.ต. พยนต์ชัย วงโสม ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ส.ต.ต. เจตพล รุดโถ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ส.ต.ต. รัชพล ตุ้งประโคน ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ส.ต.ต. ชฎายุ โพธิ์งาม ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
ส.ต.ต. ทรงกลด จนัดาเขยีว ภ.จว.อา่งทอง สภ.ไชโย
พ.ต.ท. ธนภทัร เกดิสวสัด์ิ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
พ.ต.ท. ธวชัชัย แจม่นุราช ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
พ.ต.ท. หมัดอเุส็น เหมาะสนิ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
พ.ต.ท. นรินทร์ ผิวหอม ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
พ.ต.ท.หญิง กรวรรณ สุขส าราญ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
พ.ต.ต. ปราโมทย์ บุญยนื ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.อ. ศรีธนน ส าลี ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.ท. ธนภทัร เวลาดี ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.ท. อารัญ สุวรรณทับ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.ท. ธรีพทัธ ป้องเรือ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.ท. ณรงค์วทิย์ ประทุมทิพย์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.ท. วโิรจน์ มณีรัตน์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.ท. ชาญ จนิะป๊อก ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.ท. วทิยา แสนโสดา ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.ท. วยัวฒิุ อารีจติร ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ โพธิ์ศรี ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.ต. เสกสรร จนัทเขตุ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.ต. ไพทูล ซ่อนกล่ิน ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.ต. ธนวฒัน์ ช่วยประดิษฐ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.ต. เกษม บุญพทิักษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ อรรถาเวช ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ร.ต.ต. บุญยิ่ง สืบสาร ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ด.ต. ทัศนัย เวลาดี ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ด.ต. ปราโมทย์ ชาตะรูป ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ด.ต. พพิฒัน์พงษ์ ดาวเรือง ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ด.ต. กฤษฏ์ น้ าทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ด.ต. จอมสิน บุญพอ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ด.ต. สมชาย ปุณญภาพทัธ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ด.ต. บุญมา เชื้อแดง ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ด.ต. กติติศักด์ิ อนิประไพ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ด.ต. ปราโมทย์ รักสวนจกิ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ด.ต. ศักนิกร สายเนตร ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
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ด.ต. มนต์ชัย เศิกศิริ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ด.ต. ปราโมทย์ หางนาค ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ด.ต. ชาญชัย เหล่าอุ่นออ่น ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
จ.ส.ต. ชูชาติ ยะสูงเนิน ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
จ.ส.ต. เจนวฒิุ พนูไทย ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ส.ต.อ. ศุภเนตร ทองศักด์ิ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ส.ต.อ. เกรียงไกร พทิักษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ส.ต.อ. ธนเดช มาลัยวงษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ส.ต.อ. วฒิุชัย จงผ่อนกลาง ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ส.ต.ต. ศุภชัย กลัดสอาด ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ส.ต.ต. วฒันา สุพงษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ มีมาก ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ส.ต.ต. สรพล เพง็อิ่ม ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ ตุลสงวน ภ.จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา
พ.ต.อ. ธเนศ สุขชัย ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
พ.ต.ท. สราวธุ ศรีธนายสุบดี ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
พ.ต.ท. กติติ คุปตะพนัธส์นธิ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
พ.ต.ท. วชิิตชัย วงิพฒัน์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
พ.ต.ท. วบิูลย์ แสงนาค ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
พ.ต.ท. ชาญ เอี่ยมวจิารณ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
พ.ต.ต. วรพจน์ ฉมิลอยลาภ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ร.ต.ท. ขวญัใจ ฝ้ันถา ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ร.ต.ท. สมพาน เด่นดวง ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ร.ต.ท. พยคัฆ์ เขจรลัย ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ร.ต.ท. วรัิตน์ ชาวปลายนา ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ร.ต.ท. สมบุญ บุดดาเลิศ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ร.ต.ท. กฤตนันท์ สุนทร ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ ชัยวารี ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ร.ต.ท. นธี ศิริทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ร.ต.ท. ช านาญ ยิ้มสาระ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ร.ต.ท. บุญส่ง บรรจงพนิิจ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ร.ต.ท. ทวี เขยีวไสว ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ร.ต.ต. จรัิฏฐ์ บงกชโสภติ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ร.ต.ต. เชาว์ ยี่สุ่นเทศ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ร.ต.ต. สุทัศน์ พุม่เพช็ร ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ด.ต. สมนึก กลุโสภณ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ด.ต. เสนาะ เงินแถบ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ด.ต. พงศกร กลุจติติพริิยะ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ด.ต. โฆษิต วงษ์ดี ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ด.ต. กติติชนม์ สุวรรณโครธ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
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ด.ต. สมพงษ์ ทองสูง ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ด.ต. ปรัชญา มรรคนันท์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ด.ต. สังคม ทินนัง ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ด.ต. อทุัย มีทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ด.ต. ประจกัร์ เมืองวงษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ด.ต. เสนอ พลสิม ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
จ.ส.ต. บัญชา ปาสาจะ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
จ.ส.ต. ไชโย เรือนคง ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
จ.ส.ต. วโรดม นาดี ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ บ ารุงราษฎร์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ส.ต.อ. ศราวธุ ทองบ่อ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ส.ต.อ. จารุพนัธุ์ เนตรไตรพนัธ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ส.ต.ต. นพดล ทรัพยเ์ฉลิม ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ส.ต.ต. อนันตชัย สิทธสิระดู่ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ส.ต.ต. อรรถพล ตุ้มชู ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ส.ต.ต. จกัรพงศ์ ดีทโชค ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ส.ต.ต. พรีทัต ภหูวล ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
ส.ต.ต. เอกชัย บุญฟกั ภ.จว.อา่งทอง สภ.สามโก้
พ.ต.ท. บุญส่งวทิย์ หอ้งแซง ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
พ.ต.ท. วรีพงศ์กฤชณ์ สอนนุชาติ ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
พ.ต.ท. โสภณ สารสุวรรณ ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ประทุม ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ร.ต.ท. ทองค า โพธิ์ใหญ่ ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ร.ต.ท. สุทิน สืบสุนทร ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ร.ต.ต. สุธี ก าราญศึก ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ร.ต.ท. สมศักด์ิ บุญข า ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ร.ต.ท. พชิฌ์สิชฌ์ เมืองบุรี ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ร.ต.ท. ชวลิต กาแกว้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ร.ต.ท. ธวชั ฉ่ าชื่น ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ร.ต.ต. ยงยทุธ อรัญทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ร.ต.ต. สมนึก ฉ่ าชื่น ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ร.ต.ต. ยทุธพงษ์ อมรมงคลศิลป์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ด.ต. ธนพล เพง็คาสุคันโธ ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ด.ต. เกรียงศักด์ิ อุ่นกาศ ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ด.ต. สมชาย ชุ่มจติร ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ แสนบูราณ ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ด.ต. บุญเพิม่ นกเขยีว ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ด.ต. ศุภกฤต จนัทแนน ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ด.ต. คนองศักด์ิ เนตรศิริ ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ด.ต. สมรัก แสงทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
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ด.ต. วฒันา บุญชู ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ด.ต. สถาพร ครองราษฎร์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ด.ต. ชัชชัย เพิม่บุญ ภ.จว.อา่งทอง สภ.บาจกั
ด.ต. ธนาวฒิุ โชติธนะบ ารุง ภ.จว.อา่งทอง สภ.บาจกั
ด.ต. สมประสงค์ ป้อมพมิพ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ด.ต. พงษ์พนัธ์ ผิวออ่น ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
ส.ต.ต. วโิรจน์ รุ่งโรจน์ศิลปการ ภ.จว.อา่งทอง สภ.บางจกั
พ.ต.ท. ฤทธิ์  ศิริเทพ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
พ.ต.ท. นิพนธ์ จอ้ยศรีเกตุ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ร.ต.ท. ปรีชา เกษทอง ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ร.ต.ท. ชาญวทิย์ เพง็บุญ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ร.ต.ท. สุนทร ปัน้งาม ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ร.ต.ท. สุเทพ เพชร์สิงหล ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ทาอนิทร์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ร.ต.ท. ณรงค์ แกง้ค า ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ร.ต.ท. ส าอางค์ บุญเลิศ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ร.ต.ท. จเร หร่ายสกลุ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ร.ต.ท. ประเสริฐศักด์ิ วงศ์ภผูานนท์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ร.ต.ต. ชัชวาล ทิพยว์งศ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ร.ต.ต. ค านวณ บุญจติร ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ร.ต.ต. ชง ประเสริฐสุข ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ด.ต. บัณฑิต แสงชีวงษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ด.ต. สิทธโิชค ทัว่กลาง ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ด.ต. มาโนช แวน่แกว้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ด.ต. ธรรมรัตน์ ทิมรอด ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ด.ต. ชยานนท์ โตงาม ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ด.ต. วรีะพนัธ์ พลิาธรรม ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
จ.ส.ต. พฒันายทุธ นามวงษา ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ส.ตอ. สุชาติ ราษฎร์ดุษดี ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ส.ต.อ. เอกรินทร์ นานวล ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ส.ต.ต. สาคร ศรีนะรัตน์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ส.ต.ต. ศิรารักษ์ นามชื่น ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
ส.ต.ต. ตฤน ออ่นนิม่ ภ.จว.อา่งทอง สภ.ร ามะสัก
พ.ต.ท. สุรพล ต้อยจตุัรัส ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
พ.ต.ต. ฐพนัธป์ภพ จงเจริญ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ร.ต.ท. ศรีชาติ ศรีสุภาพ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ร.ต.ท. วสันต์ ปัน้งา ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ร.ต.ท. สงค์การณ์ สมจติร ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ร.ต.ท. วฒิุชัย ธรรมศิล ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ร.ต.ท. มานพ เสถยีรโชค ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
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ร.ต.ต. สุพรต แสงนาค ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ร.ต.ต. นิคม ถงุปัญญา ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ด.ต. เมธี อนิทชิต ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ด.ต. ฐิติพงศ์ วงษารัฐ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ด.ต. ชาญยทุธ์ ขอนประเสริฐดี ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ด.ต. เฉลิมชัย โพธิ์ศรีนาค ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ด.ต. วชิรวทิญ์ เฉลิมสมัย ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ด.ต. บุญเพง็ สุทธญิา ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ด.ต. สุชาติ กงเพชร ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
จ.ส.ต. เทอดเกยีรติ ศรีประทา ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ส.ต.อ. วรีพงษ์ แดงกลุา ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ส.ต.ต. ศิวณัฏ นิลศรีนวล ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ส.ต.ต. วงษ์พทิยไชย กา๋เตจะ๊ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ ชิณะรักษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ จนัทร์หอม ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ส.ต.ต. นรากร ค าแพง ภ.จว.อา่งทอง สภ.สีบัวทอง
ร.ต.ท. กรเทพ จนัทรานภากรณ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
ร.ต.ท. นิเวศ อยู่แยม้ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
ร.ต.ท. ฐิติพล เปรมปัญญา ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
ร.ต.ท. เฉลียว ศรีแจม่ใส ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
ร.ต.ท. สมใจ ไชยรส ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
ร.ต.ท. ปิติ กล่ินเกษร ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
ร.ต.ต. จ านงค์ ภูสุ่วรรณ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
ด.ต. ประภาส พลอยเพช็ร ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
ด.ต. ภาณุศักด์ิ วงศ์ศิริพงศ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
ด.ต. จกัษ์รินทร์ นิลประดิษฐ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
ด.ต. วชิิต คงเกยีรติกอ้ง ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
ด.ต. ณัฐดนัย เชื่องสุวรรณ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
จ.ส.ต ภทัรวฒัน์ มูลเพญ็ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
ส.ต.อ.หญิง ปาริชาติ สุตาวงษ์ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
ส.ต.ต. ธนิตสรณ์ วยัวฒิุ ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ แท่งทองหลาง ภ.จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย
ส.ต.อ.หญิง ปรัชญา เรืองศร ภ.จว.อา่งทอง
พล.ต.ต. ชลิต ปรีชาหาญ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ. เชิดชัย ศรศิลป์ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ. ไพฑูรย์ ตีระสกลุ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ. ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ. บ ารุง คงชีพ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ. โอภาส ทัง่ทอง ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ. ร่มศักด์ิ ศรีละวลัย์ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
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พ.ต.ท. บุญเสริม โพธิ์ร่มเยน็ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.ท. นพปพล งามลาภ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.ต. ประจวบ แขตสันเทียะ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.ท. สนัน่ เอี่ยมเศวต ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.ต. นิวฒัน์ บ้งนาง ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.ต. ธรีพงศ์ อทุยาน ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.อ. ปรัชญ์ อปุริกชาติพงษ์ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ท. ธนน อชิรนนท์ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ท. ฤทธกิร เผือกผ่อง ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ท. ศักดินันท์ กองปัญญา ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ท. นิติพฒัน์ วบิูลเพญ็ขจร ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ท. วฒันพฒัน์ กลุวบิูลย์ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ต. ณพปวรรษ โพธิ์ทอง ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ท. ชัชวาล ชัยยะ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ท. สมชาย พกุขุ้ย ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ต. ชยนัต์ สุขเจริญ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ต. พษิณุ นิลละออ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.อ.หญิง ปาลิตา เถาวจ์นัทร์ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ต.หญิง ศศินันท์ สุริยะโฆษิตมงคล ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ท.หญิง สุวรรณี นันจกัร์ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ท.หญิง มาลัย ใจหาญ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. ประเสริฐ ไชยวงษ์ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. สมภพ วงษ์จนัทร์งาม ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. บุญเทียม ครนาศรี ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. ชนะ เอกอสัดร ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
จ.ส.ต. ต้น งามระเบียบ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ส.ต.อ.หญิง สุรีพร พฒันจนัทร์ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ส.ต.อ.หญิง จารุณี ค าภรีะ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ส.ต.อ.หญิง น้ าผ้ึง ค าวจันัง ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ส.ต.อ.หญิง สุนีย์ ขยนักจิ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ส.ต.อ.หญิง ออลล่ี อนิทร์พร ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ส.ต.อ.หญิง นพวรรณ กล่ินหอม ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ส.ต.อ.หญิง วรรษิษฐา สังขจ์นัทร์ ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ส.ต.อ.หญิง นุชธดิา แกว้พวง ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ส.ต.อ.หญิง กนก หอมขจร ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ส.ต.อ.หญิง ทิพยวมิล มีมา ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ส.ต.อ.หญิง ชุตินิช วนัขวา ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
ส.ต.ท.หญิง นาถฤดี ยมนา ภ.จว.สระบุรี ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ. พงศ์พันธ ์ วงษ์มณเีทศ ภ.จว.สระบรุี สภ.เมอืงสระบรุี
พ.ต.อ. สมคิด สาวสัิย ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
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พ.ต.ท. อนันต์ พึง่สกลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
พ.ต.ท. ไพโรจน์ ตรีโสภณ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
พ.ต.ท. วศิรุต เกดิหล า ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
พ.ต.ท. สรวชิญ์ บริบูรณ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
พ.ต.ท. ณัฎฐพล ผดุงรัตน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
พ.ต.ท. อทุิศ สุดใจ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
พ.ต.ท. ปรีชาพล ปิยะลังกา ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
พ.ต.ต. นรินทร์เนตร ศรีสุข ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
พ.ต.ต. ชูเชิด อนันตสลุง ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.อ. ธรีะวฒัน์ นาประสิทธิ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.อ. เจริญชัย วะดี ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.อ. สราวธุ โกษีโรจน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.อ. สมศักด์ิ อึ่งน้อย ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.อ. ไพศาล ทรงบุญเขตบุล ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. สมบัติ สนิทวงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. สนัน่ เมฆขยาย ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. ประเสริฐ ศรีสมสุข ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. พลัฐชัย หลุ่มข า ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. สวา่ง คุณนาเมือง ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. วเิชียร อยู่เหมาะ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. รัตน์ชัย สุขเกษม ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. อฎัฐพล วงษ์ลีธนาภรณ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. สมชาย อนิสุวรรณ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. เกรียงไกร สุดจริง ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. สุวทิชัย เต้าทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. มานะ นิลค าแหง ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. สมศักด์ิ น าสนองวงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. เสกสรร อดุมทรัพย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. สาโรจน์ รัตนวโิรจน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. ชราวธุ ปานเชี่ยวชาญ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. สุทัศน์  สุขเลิศ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. สุทิน ศรีออ่น ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. พรชัย กรุะจนิดา ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. ไพทูรย์ พนัธก์ล้วยไม้ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. เชษฐพร บัวจนัทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. สมคิด เขม็เล็ก ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. ขวญัชัย พนัละบาล ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. ภทัรพล ปิน่ทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. ประจมิ สอพมิมาย ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. ทวี พมิพท์อง ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
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ร.ต.ท. กฤช คุณเวช ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. อนุษิต ชื่นจู ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. ด ารง เกตุสมพงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. กฐิพฒัน์ แยม้เกตุ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. ไพศาล เอี่ยมเจริญสุข ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย แจม่เจริญ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. สามารถ เยาวยอด ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. นฤทธิ์ ภกูาม ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. ปรเมศร์ เจริญเร็ว ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ท. ศุภชัย แกน่สาร ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต อทุิพย์ ค าหลอม ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. ชะลอ ชูเถื่อน ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. สมชาย ใจร่ืน ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. สมศักด์ิ สมิงแกว้ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. ประเวศ แกว้พร้อมฤกษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. ปภณพรรษ ศรีสังข์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. สุชีพ แกว้บุตดา ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. จ านง น าไทย ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. สิทธชิัย พกิลุโสม ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. วนิัย ยางงาม ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. สมวงษ์ พุม่ตะโก ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. สมศักด์ิ สุขส าราญ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. บุญลือ สมบุญ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. อภวินัทน์ เยาวยอด ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. มานพ หมีเขยีว ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. สมชัย ดาวเทีย่ง ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. พชิิต สีดาทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. เกษม นิม่นวล ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต. ประทุม จางวางสิน ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.ต.หญิง วารี จนัทร ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. ศุภชัย ศรีโพธิ์ทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. ชัยณรงค์ สนศิริ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. โสภณ เตชะมานิ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. บุญเฉลียว จาดไทย ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. อดุร ปัตวชิัย ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. สนิท บัวเผ่ือน ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. สุวทิย์ กองสุ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. บุญสม ศิริวฒัน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. ไพรสน แยม้เจริญ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. ปรัชญา ดวงส าราญ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
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ด.ต. ชัชวาล ภาคีธร ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. โกวทิ ศรีพฒุ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ รจนัย ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. ศิวกร ภาคาพรต ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. ณรงค์ชัย แสภารา ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. นพพร โยมรัมภ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. ประกอบ ช่อมะปราง ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. จกัรเพชร ช่องตะคุ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. สมพงษ์ สุขดา ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. ณัฐนันท์ จู่จา่ย ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. กติติพงษ์ พลเยี่ยม ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. ส ารวย เจริญทรัพย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. นักรบ พลูทรัพย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต.  วลัลภ อรุณเพง็ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. วรีะพล ทิพศร ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. ปัญญา สีดารัตน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. นันทพงศ์ นัดวาที ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. พรพมิล ศรีนิล ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. เอก มนัสนันท์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. ศิริพล วงษ์ยอด ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. สมชาย บุญเพง็ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. สาธติ ตรีผล ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. สามารถ เยาวยอด ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. ชาติชัย เพาะพลู ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. สมพร โมลา ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. สงกรานต์ เพรียรแกว้ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. ถาวร จนัทร ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. เสียงทอง นัดวาที ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. กู้เกยีรติ อยู่สมบุญ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. มงคลชัย อนิกร่ิน ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. สมคิด พนัธห์อม ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. เฉลิมศักด์ิ ดวงแกว้ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. ววิฒัน์ กลัดขวา ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต. ชุมพล มุงธริาช ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต.หญิง สุปราณี สนศิริ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต.หญิง นารี แถวนาม ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต.หญิง เรวดี ขนุพานเพงิ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ด.ต.หญิง สายรุ้ง ส่องเสนา ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
จ.ส.ต. สถาพร อนิทร์ถา ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
จ.ส.ต. ธนาธปิ วงษ์อนิอยู่ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
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จ.ส.ต. วษิณุ จนัทโรจน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
จ.ส.ต. วรพงษ์ บุญสม ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
จ.ส.ต. ศิริพงษ์ มากศิริ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
จ.ส.ต. ปิยพงษ์ คงมี ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ส.ต.อ. จกัรี พงษ์สวา่ง ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ส.ต.อ. ฤทธชิัย สุวรรณโท ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ส.ต.อ. วฒิุชัย ภทูัศฝน ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ส.ต.อ. อภชิัย กลุวงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ส.ต.อ. วรชิต จติรหอม ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ส.ต.ต. ศรานุวฒัน์ อนัพนัล า ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ส.ต.ต. จรีะศักด์ิ พมิคีรี ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ส.ต.ต. นฤพนธ์ อนัพนัล า ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ส.ต.ต. วลพล ไชยรัตนากร ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ส.ต.ต. วโิรจน์ ดรพลกล้อม ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ส.ต.ต. วชัระ โรจนมานะกลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
ส.ต.ต. กฤษณ์ ศิริแดง ภ.จว.สระบุรี สภ.เมืองสระบุรี
พ.ต.อ. วสุ รอดพิทกัษ์ ภ.จว.สระบรุี สภ.พระพุทธบาท
พ.ต.อ. ชโลธร สิทธปิัญญา ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
พ.ต.ท. ประกอบ เกดิพุม่ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
พ.ต.ท. อธสิรรค์ พชืจนัทร์โสภณ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
พ.ต.ท. บุญเกื้อ ดาราตระกลู ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
พ.ต.ท. นรากร บุญครอบ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
พ.ต.ท. อธคิม จนัทร์อนิทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
พ.ต.ท. พงษ์สุริยะ สุวรรณพนัธ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
พ.ต.ท. สุชิน สุภาวงศ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.อ. จคิเดช กนัทะสาร ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.อ. สมาน ภมูิภาค ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.อ. ยงยทุธ สิมมะลา ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.อ. นิพนธ์ ศรีไพบูลย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.อ. ธนวฒัน์ ไชยสงเมือง ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. นัฐพงษ์ นาอดุม ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. เอกพล จงสูงเนิน ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. วชิัย นุสจรัส ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ หมืน่พนิิจ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. พนา พลรักษา ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. สุรชาติ เขตเจริญ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. อทิธพิล บุษบา ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. ค าภร์ี เสง่ียมศรี ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. จ านงค์   สิทธโิน ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. บรรยงค์ อ าพานทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
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ร.ต.ท. ปรัชญานนท์ ยงยิ่ง ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ผลาผล ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ พยคัเดช ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. ประสาร ชูบุบผา ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. รัฐกฤษฏ์ โสภคัค์ศรีกลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. สมพจน์ พงษ์สุภาพ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. อ านวย สุขสวา่ง ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. อ านวย พนูผล ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. ราเชน ขนัเชื้อ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. อนันต์ โพธิ์ทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. ชาตรี สาลี ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. ภผูา แสงฉาย ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. ประทีป ชูเลิศ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. นิกร สถติยว์ฒัน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. ทินกร หวดัวาปี ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. ชยตุพงศ์ กอ้งเวหา ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. ไพศาล โมราบุตร ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท. สุวจัชัย วฒันา ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ท.หญิง  ชิรตา แกน่ประศานธ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ต. ชลยนื เจยีมจติร ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ต. ประโยชน์ ออ่นสะอาด ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ต. ปรีดา ศรีภา ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ต. สมพงษ์ พลูศรี ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ร.ต.ต. เสริม รัตธพินัธ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. ปิยพงศ์ ยติุธรรม ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. สฤษฏพ์งศ์ กระบาย ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. บุญช่วย ตะโม ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. สมศักด์ิ สง่าแสง ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. ประวฒิุ ประยรู ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. สมชัย จนัทร์ณรงค์ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. วชัรพงศ์ ราชสาร ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. แวซัมซี มูซอ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. ไสว ลีสม ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. ชาญชัย นาชัยเพชร ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. ภชูนะ นาคพุม่ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. ภมูิพฒัน์ สีหานาม ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. ภมุรินทร์ บุบผาชาติ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. ศุภวฒัน์ วนัเมือง ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. ประสิทธิ์ เจริญสลุง ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. สมศักด์ิ เจริญผล ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
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ด.ต. สุรเชษฐ์ นันทคุณ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. โสภณ ทองประเสริฐ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. กฤษชณะฤทธิ์ อนิทร์ค า ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. ชิงชัย พมุานนท์ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. มาโนช นาควงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. ชานนท์ สุขเสนา ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. สรศักด์ิ วงค์รักศักด์ิ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. ประภาส อนันตภกัด์ิ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. วธิวนิท์ ศักด์ิสิงห์ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ด.ต. สุริยนั คมเหล็ก ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ส.ต.อ. ศุภชัย ค าพราว ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ส.ต.อ. โยธนิ พสัิยกลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ส.ต.ต. สหรัฐ ดิดวง ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ส.ต.ต. ธนากร สุบัติค า ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
ส.ต.ต. อทิธศัิกดิ ภาระอตุส่าห์ ภ.จว.สระบุรี สภ.พระพทุธบาท
พ.ต.อ. จักรกฤช วรีะเดช ภ.จว.สระบรุี สภ.แก่งคอย
พ.ต.อ. ธวชัโชช วงัพฤกษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
พ.ต.ท กฤติกร เมืองพทุธา ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
พ.ต.ท. เรืองยศ โสภาพล ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
พ.ต.ท. สมเกยีรติ สุชล ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
พ.ต.ท. โชคอ านวยพร ค านุ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
พ.ต.ท. กญุชร บุญศิริเภสัช ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
พ.ต.ท. สรกฤช ศรีไสว ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
พ.ต.ท. วทิยา วงศ์ใหญ่ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
พ.ต.ท. สุทธชิัย ศรีออ่น ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
พ.ต.ท. ไพศาล สุขส าราญ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
พ.ต.ท. อสิระ ศรีคุ้ม ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
พ.ต.ต. ทักษิณ ดาญาณ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
พ.ต.ต. กติติภมูิ ตาบุตรวงค์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
พ.ต.ต. พเิชษฐ์ มาช่วย ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.อ. องอาจ จนัทร ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.อ. วรีะเกยีรติ  ค างาม ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.อ. ชาญเกรียงไกร เอกวริษฐ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.อ. อทิธพินัธ ์ รัตนพรม ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.อ. กติติภคั พลเรือง ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. สมจติ สุขจติ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. เฉลิม มามาก ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. วริิยะ ปานจนัทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ บุญสูง ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. ทวชิ สร้างเสริมวฒิุ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
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ร.ต.ท. นิวฒัน์ แจงกระโทก ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. อภชิัช รัตนะศรี ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ชาลีค า ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. สมัชชา ดิษสงค์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. วชัรวจั บัวอิ่น ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. ชาญเกยีรติ ค าปล้อง ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ ชนะแสวง ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. ณรงค์ เอมอมร ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ นาคอา้ย ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. สุทธรัิกษ์ เคร่งจริง ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. สมนึก วงษ์แดง ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. พชิัย อนิทร์สุวรรณ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. ไวพจน์ บ าบัติภยั ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. สมเจริญ พนัธอ์น้ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. วนิัย ธนะภมูิชัย ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ แสนสุข ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. ไชยวฒัน์ บรรทัดเทีย่ง ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. วงศกร คนคล่อง ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. ประทีป เอี่ยมสุองค์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ พรหมเรนทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. สมเกยีรติ เอี่ยมจติต์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. วนัชัย ตันสุวรรณ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ท. อทุัย แสนเป็ก ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ต. สถาพร หมืน่ที ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ต. วฒิุพงษ์ เสนา ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ต. ทองสุข ไวบริสุทธิ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ต. สุริยะ ธนะภมูิชัย ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ต. วชิัย จ าปา ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ต. สุนทร วเิศษลา ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ต. งูเซ็น แวอเุซ็ง ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ต. วรเดช ทุมแสน ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ต. ยทุธนา เจริญเดช ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ต. นิพนธ์ ทองมี ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ต. มานพ รอดแกว้ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ต. สมยศ การิยะ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ต. อนันต์ มณีรัตน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ร.ต.ต.หญิง มุทิตา พรหมมาเอง ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ประเสริฐ เล็กดา ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ทองค า พึง่สุข ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. อนันท์ ทุง่สง ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สันติ ช่างจดั ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. วนัชัย นวลอนิทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. วโิรจน์ โพธิ์ชะคุ้ม ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. มีชัย ไชยต้น ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ทวรัีตน์ วเิศษนคร ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ธนู โพธาราม ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ชูชาติ หม่องกระโทก ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. โกมิน ลูกศร ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ขจรกฤษณ์ ขมิน้เครือ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ยิ่งยง บุญแจม่ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. สุภาพ ทวพีนัธ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. พษิณุ ศรีไพศาล ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ปรารภ สวายประโคน ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. อทุัย วรีะวฒันา ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ระพพีฒัน์ กองสอน ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ยศวจัน์ อภกิติต์รัตนกลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. วรีะ พนักล่ัน ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. สงบ จนัทรปัตย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. พชิัย บุญยชาต ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ปรีชา ด าส่งแสง ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. จ านงค์ พทุธศิริ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ธวชัชัย อรัุงคมณี ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. โฆสิต อรัุงคะมณี ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. จงรักษ์ ยิ้มทองหลาง ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. องอาจ ขนุศรีจนัทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. สุรชัช กติตินนอนัน ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. พนิิตย์ ขนัทะมาส ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. อรรณพ เครืออนันต์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ส าราญ แกน่มัน่ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. อดิศักด์ิ จนัทะเขต ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ชาญชัย ครุฑานัง ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. สมัคร ร่วมบุญมี ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ไพศาล จนัสนิท ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ปิยะชน กนุอก ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. สถาพร พมิพป์ราโมทย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. เฉลิมศักด์ิ นิลกจิ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. สมหวงั แกน่สูงเนิน ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. สุวชิ แต่งสุวรรณ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ประชา บุญประเสริฐ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย



บก. กก./สน./สภ.
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ด.ต. ชวภณ จา่ภา ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ไพรัตน์ เกอืนสันเทียะ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. ทรงวฒิุ ภมูิภาค ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต. พงพนา พนัธุ์ตู้ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต.หญิง เกสรา เตียเจริญ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ด.ต.หญิง อริศริน เลามงคลธนสาร ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
จ.ส.ต.หญิง อรุณี วทิักขะ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
จ.ส.ต. ธานินทร์ สีลานันท์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ส.ต.อ. อนิรุธ งามพทิักษ์กลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ส.ต.อ. แสงอรุณ พนัธพ์านิชย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ สุวรรณบูรณ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ส.ต.อ. ธนพล ผุยรอด ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ส.ต.ต. ศุภวฒัน์ สิทธจินัทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ส.ต.ต. อภชิาต ตามบุญ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ส.ต.ต. ธนภทัร ปากเสนาะ ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ส.ต.ต. ยงยทุธ ปะวนัทะกงั ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
ส.ต.ต. ปฐมพงษ์ อา่งลี ภ.จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย
พ.ต.อ. ยทุธนา จอนขนุ ภ.จว.สระบรุี สภ.หนองแค
พ.ต.อ. อฐัพล แกว้เขยีว ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
พ.ต.ท. คุณากร หอมจนัทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
พ.ต.ท. สุริยะ สุดกงัวาล ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
พ.ต.ท. กติิศักด์ิ       วชิัย ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
พ.ต.ท. ธติิพนัธ์ ศาตะจนัทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
พ.ต.ท. ชินวชัร์ พทุธ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
พ.ต.ต. สุทัศน์            สองเหง้า ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
พ.ต.ต. สมจติต์        ศิริแสวง ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
พ.ต.ต. ภสิูทธิ์ ชาญศรี ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
พ.ต.ต. สมยศ     ชูเกยีรติศิริ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.อ. โสฬสสิริ กมิฮง ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.อ. ประสาร       ธนะทรัพยท์อง ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.อ. พยนต์         พรมชัย ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.อ. นพดล        พลค ามาก ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.อ. นาวนิ         ทิพยศ์รีหา ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.อ. สายณัห ์     ฉนัทานุสิทธิ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.อ. กติติศักด์ิ       วศิาลชัยรัตน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. อศัวนิ พนัธุ์วงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. นันทวธุ       บุญเหลือ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. ภยัมณี กมุผัน ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. คนึง            ศรีสร้อย ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. วฒิุพนัธ ์     จนัใด ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
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ร.ต.ท. สุรชัย ประดา ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. โสภณ แพงท้าว ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. ปริวตัร สมสอาด ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ       สุขไทย ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. วธิวฒัน์ ภารวงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. กจิววิรรธน์    อนิประสงค์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. กติต์ิขจร       กฤตเวทิน ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. ชุมพล กองแกว้ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. ชูเกยีรติ ทองแพง ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ต. สมเกยีรติ แกว้ไทรนันท์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ต. จรุญ สอนประดิษฐ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. ศิริ                  คงสมนวน ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. เสถยีร          พกุมาลี ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. ชูชีพ          รัตนพงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. ชวลิต         คิดควร ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. อดุลย ์           จนัทร์เอี่ยม ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. สมบัติ          วงษ์สวสัด์ิ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. สอาด               ทองออ่น ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. อดุลย ์            อดุมศักด์ิ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. ประเสริฐ      สังคสิน ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. เจษฎา       ยอดปัญญา ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. อ านาจ          พลเผือก ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ท. วนัชัย ศรีสุนทร ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ต. นริศ ภมูมี ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ต. ประสิทธิ์  จนัทร์ผล ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ต. สมศักด์ิ          นิลพล ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ต. ธนู          อุ่นสกลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ต. วชิัย เกตุมณฑล ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ จนัทร์นอก ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ต. โชโรจน์     วรทรัพย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ต. มาโนส       อนิทอนันต์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ต. สมยศ     โพธสุิวรรณ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ต. สมจติ         คงยนื ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ร.ต.ต. ทวทีรัพย ์   สุทธริอด ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. บุญมี        หนูเล็ก ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. บัญรง    เสยสูงเนิน ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ขจร เนระแก ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. สุชาติ     ตามกาล ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. วเิชียร        ศรีผ่อง ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. เกรียงไกร แกว้ศรีหาบุตร ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
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ด.ต. วรีวฒิุ      การะภกัดี ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. สมบัติ           ศรีทา ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ประทีป      บุญเกลือ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ประภาส     เดชบุญ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ชาญ              ลอแท ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ไชยยา         ทาซ้าย ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. สุชาติ         แฝงทรัพย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. โกมนต์       ชิณโคตร ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. วนิัย         ควรชม ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. เชิดสิทธิ์  พระสุรักษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. วรีะพล     สอนภเูขยีว ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. พนูนิวติั     เงินภเูขยีว ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. วนิ                 ปานตัน ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. วรวธุ         สดุดี ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ไพศาล        เทียมธรรม ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. จติรกร          เภาบาง ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. พบิูล              มูลไทย ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ศักด์ิชัย สุขขงั ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ไพฑูรย ์        จติสงวนสุข ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. อาจบดินทร์ แสงเฉวต ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. สนิท            เจริญดี  ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. พจิติร             กองเกดิ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. สานันท์    เทพสกลุ   ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. วโิรจน์          พานทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ศราวธุ          แกว้มาลา ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. สมพร         รวมทรัพย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. วชิัย             ไชยแสง ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ช่วยชาติ      คนใจบุญ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. เฉลิมเกยีรติ  ดวงแกว้ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. หญิง สุปราณี  จนัทชาติ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. หญิง ปราณี       ปองเกษม ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ดุสิต          แดงน้อย ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. พรวศิณุ       วรรณศรีสวสัด์ิ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. สง่า           เสนา ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ชลันทร      ทนหนองแวง ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ธวชัชัย      หรัิญวรณ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. พเิชษฐ     นิศารัตน์บวร ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ประยรู        กล่ าโพด ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. สามารถ  สัมฤทธิ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. อนุกลู ทิพยป์ระเสริฐ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
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ด.ต. สนธญา    ฐิติโสภณ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. สมศักด์ิ  ศิริพนัธ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. โกมล       จนัทร์ปรีดา ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ปรีชา         แผ่นเงิน ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. บรรชา        อศิาสตร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. สายณัห ์     เงินดี ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. พทิักษ์ แกน่วงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ประมวล อนิทร์ถา ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. บุรี            ภาพชนะ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ด.ต. ชิน          ผูกฤทัย ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
จ.ส.ต. วโิรจน์      ข ามี ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
จ.ส.ต. กล้าหาญ     เบิกบาน ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
จ.ส.ต. เจษฎา ยอดปัญญา ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
จ.ส.ต. ประชากร   โวทานสิริ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
จ.ส.ต. พทิักษ์ ล่ันจนัทึก ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
จ.ส.ต. อศัวนิ วงษ์ที ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ส.ต.อ. กว ี            เดชศิริ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ส.ต.ท. เปรมรัตนา สีลอย ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ส.ต.ต. ธราเทพ ว.ประดิษฐ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ส.ต.ต. วชิระ ทองอร่ า ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ส.ต.ต. นพดล        ม่วงมัง่มี ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
ส.ต.ต. ธวชัชัย      สายพนัธุ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองแค
พ.ต.อ. อดศัิกดิ์ ดมีาก ภ.จว.สระบรุี สภ.บา้นหมอ
พ.ต.อ. ประกอบ ภมูิวฒันะ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
พ.ต.ท. ฉลอง บุญล้อม ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
พ.ต.ท. ประกร นามศรี ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
พ.ต.ท. สุเทพ เอี่ยมเจริญ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
พ.ต.ท. สวสัด์ิ ตันทเศรษฐ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
พ.ต.ท. ธรีะชาติ อนิทรหอม ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ท. เสน่ห์ สีมาพล ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ท. พฒันพร พนัธุ์ฟกั ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ท. ประสงค์ ทองดีโลก ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ท.หญิง กาญจนานุช ศรีค า ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ท.หญิง ชัญรัตน์ สมบุญดี ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ท. สมปอง ป้อมเกษตร ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ท. อเุทน สานทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ท. สราวธุ เกษแจม่ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ท. สนัย อะทะวงค์ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ท. ลิขติ ภพูานทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ท. ปรีชา วงษ์ท้าว ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
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ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ สุทธิ์สาโรจน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ ทองดา ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ต. กนัตพงษ์ ภูผ่่าน ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ต. ปทีป จนัทร์เนียม ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ต. ยศธร ภรูะ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ต. พงศ์สรร วจิติรจนัทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ต. ประทีป อุ่นอารมย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ต. วรัิช ทับทิมทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ต. สุนทร สุขส าราญ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ต. ส าราญ พรหมมา ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ ศึกษา ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ต. สุชาติ น่วมละมัย ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ต. มานพ แกว้มณี ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ร.ต.ต. ชะลอ รัตนวจิติร ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. โอภาส วงษ์ชื่น ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. สมหวงั เขยีวมา ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. ณรงค์ อนัยงค์ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. กติติ ลือดารา ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. วจิติร นนท์สุธยี์ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. สังวล กวางทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. สุพงษ์ศักด์ิ น้อมจนัทึก ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. บุญยงค์ กระแจะจนัทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. ชาตรี ช้างน้อย ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. คณิต ประทีปเมือง ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. ณัฐชนันท์ เฉลยทรง ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. ราตรี ฟกัเนียม ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. อรุณ บุญศรีโรจน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. สุปรีชา สงโสด ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. มนตรี ศิลาแกว้ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. เพิม่ศักด์ิ ศุภรัตน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. ดาเรศ ฟุง้เฟือ่ง ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. จรีาณุวฒัน์ นิลแกว้ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. สุเทพ ไชยค ามิง่ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. มนตรี. กองพร ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. สถติย์ สมคะเณย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. สามารถ เชิดชู ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. ภาณุวฒน์ เหลาวงษ์ศรี ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. ไพรวลัย์ นันทะเพชร ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. ศิษฎเวทย์ บุญเจดิ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. ไพโรจน์ ข าวไิล ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
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ด.ต. ปกรไชย ธรรมวงค์ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ด.ต. สมพร ลครศรี ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ สุขจนัทร์ดา ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
จ.ส.ต. กสิกร จนิดารัตน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ส.ต.อ. นรรัตน์ สท้านวตัร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ส.ต.อ. วรีศักด์ิ เกดิมี ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ส.ต.อ. ธรีะยทุธ อาจหาญ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ส.ต.ท. อภวิฒัน์ สกลุอคัรไพศาล ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ส.ต.ต. เชาว์ หอมจนัทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ส.ต.ต. เสกสรรค์. ภเูขยีว ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ วชิาธร ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ พลกลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ
ส.ต.ต. เสฏฐวฒิุ พุม่เงิน ภ.จว.สระบุรี สภ.บ้านหมอ

พ.ต.อ. สามารถ แก้วมณี ภ.จว.สระบรุี สภ.มวกเหล็ก
พ.ต.อ. แยม้ เล็กมณี ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
พ.ต.ท. ชัยพฤกษ์ ลาภหลาย ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
พ.ต.ท. สุบรรณ โชคพมิพา ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
พ.ต.ท. ขจรชัย บุญโถ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
พ.ต.ท. คฑาวธุ กจิประสงค์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
พ.ต.ท. สรชัย กาญจนรุจววิฒัน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
พ.ต.ต. ทวทีรัพย์ มงคลวงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.อ. มานิตย์ ทองค า ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.อ. มโนสิทธิ์ ไทยศิริ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. สามารถ เศียรนอก ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ นานวนค า ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. ศรายทุธ สาลีพนัธ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.อ. ครรชิต ปัทมแกน่ทราย ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. ยทุธศิลป์ วรรณศิลป์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. ศักดา ทรงธรรม ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. สุวทิย์ สายเชื้อ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ ชื่นจอหอ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. จ านง วงษ์แปลง ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. อธษิฐ์ เอี่ยมวจิารณ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. สุรพล พทิักษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. วชิัย ศรีพนม ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ อึ่งชื่น ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. วสันต์ ล าดวน ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. สาธร บวรศักด์ิ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. ประทวน พลีพรม ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. สุก าพล จนัทร์ทรง ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
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ร.ต.ท. สมชาย บ ารุงจติร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. รังสรรค์ พรมขนัธ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. สังวาล กงัวาฬศัพย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ท. โชติ ถา่ยสูงเนิน ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ต. ด าริห์ สุริยากลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ต. ภชัรศักด์ิ ตายงค์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ต. มะนัง โพธิ์มา ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ต. พงศ์ยศ พลบุตร ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ต. โชคชัย สงวนศักด์ิ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ต. วชัรพงษ์ รสหอม ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ต. วชิัย ศุภเลิศนุกลูกจิ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ต. พลูศักด์ิ พรมวงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ต. ประทีป โพธิ์เรือง ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ต. จนัวนั ค าฟองเครือ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ร.ต.ต. สุพจน์ บัติสูงเนิน ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. ฉกรรจ์ ศาสตร์สัมฤทธิ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. ปรเมศวร์ โคตรนาม ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. มนเฑียร ทองเขยีว ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. วรัิตน์ ทองค าร้อย ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. สมประสงค์ สิริสมเจตน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. สมรส ศรีประมงค์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. ยงยทุธ โพธิ์เยน็ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. มานิตย์ เกพนัดุง ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. วรัิตน์ สืบสิงห์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. ปรีชา ลาสุดี ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. ศรีสุวรรณ ผาใต้ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. มีไมตรี ตลอดภพ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. วนิัย ชิณวงั ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. จรีศักด์ิ เชื้อกลู ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. วเิชียร ภหูตัการ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. ณัทกษมา ค าสาย ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. จ านง กติติกาญจนโรจน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. มงคล หอมบุญเรือง ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. นิรันดร์ สอนชา ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. ด ารง ขดัสี ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. สามารถ ปิติพร ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. สมคิด เถาวท์ุมมา ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. บุญเยี่ยม ค ายางจอ้ง ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. อนุชา ขอพรกลาง ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. อวยพร ทองนวล ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
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ด.ต. เศกสรรค์ วนิทะไชย ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. ดนัย เดชพลมาตย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. กมลสิทธิ์ พาโคกทม ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. กมลรัตน์ วดัเขา้หลาม ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. วชิัย โตจุ้ย ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. อคัเดช แป้นสันเฑียะ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. พพิฒัน์ ชัยสิทธิ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. ส าเริง ยิ่งจอหอ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. เสถยีร ผิวขาว ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต.. ฆศตรร แสนเสมอ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. อนุวฒัน์ สีหานาม ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. วรัิตน์ มาศยะ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. สุจนิต์ ชั้นเฟือ่ฟู ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ด.ต. รุ่งอรุณ แสนวงั ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก

ด.ต.หญิง อรพนิท์ แจม่จติ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
จ.ส.ต. เสกสรร กองสุข ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ส.ต.อ. ศราวฒิุ ไชยพนัโท ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ส.ต.อ. ดิษกร วชิาชัย ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ส.ต.อ. สุนทร ชินฮาต ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ส.ต.ต. อนุชา โสมแพง ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ส.ต.ต. วรวฒัน์ ผิวสวสัด์ิ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ส.ต.ต. อ านวย ยางสุข ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก
ส.ต.ต. สุชาติ จนัทร์ขอนแกน่ ภ.จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก

พ.ต.อ. เกษดา วชัรานนท์ ภ.จว.สระบรุี สภ.เสาไห้
พ.ต.ท. อดุมการ คงจรีะ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
พ.ต.ท. นิวฒัน์ การสิทธิ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
พ.ต.ท. ชูเดช สุวรรณชื่น ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
พ.ต.ท. เสกสิทธิ์ ต้นงาม ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
พ.ต.ท. สุขสันต์ สุดสง่า ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
พ.ต.ท. สมคิด เพช็รแสน ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
พ.ต.ต. ธรรมรัต ศรีบรรเทา ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.อ. ปรีชา งามวงศ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.อ. ใจชนะ เฉลยวาเรศ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ท. คมคาย แดงแกว้ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ท. มงคลชัย วสุธนไพโรจน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ท. นธกฤษ บุตรอนิทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ท. บุญมา ปัญญา ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ท. สฤษฎพ์งศ์ จลุพนัธ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ท. สมถวลิ มีมณี ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ท. ชาติ เกล่ือนเพชร ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
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ร.ต.ท. บุญเกื้อ คล้ายพลอย ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ท. แสงชัย พงศ์อนิวรรตน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ท. บัญญัติ ศิริทรัพย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ท. วทิยา ชูชื่น ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ท. พริายุ แกว้ตระกลู ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ท. บัณฑิต นิลสนธิ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ต. สุนทร หนิค า ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ต. ณรงค์ บุญเมือง ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ต. ณัฎฐ์ มูลมณี ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ต. ชยนัต์ สุขเจริญ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ต. ถริวฒัน์ พนิิจภดิูนันท์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ต. ส าเริง อิ่มส าอางค์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ต. ทองเหมาะ วงษ์ขวญัเมือง ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ร.ต.ต. มนตรี แววเพช็ร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. ภสิูต พฒันพงศ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. ธ ารงค์ แกว้ประเสริฐ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. ครรชิต แกว้บู่ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. กติติศักด์ิ ประเสริฐวฒันะ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. สมชาย คชฤทธิ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. สมหมาย พนับุญตา ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. สมพร สุวรรณรอด ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. มนัสชัย ใจสูงเนิน ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. อดุลย์ เดชสมบัติ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. วรวทิย์ กวางทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. วฒิุพงษ์ กลุเซ็นต์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. สมบัติ ทองหลอม ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. สุนทร ค าภกัดี ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. ประภาศ กองลาพงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. จารึก ผดุงตาล ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. วลัลภ เยาวรัตน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. อคัรภนธิ์ จนัทร์เขยีว ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. อลงกรฎ แกว้สุทธา ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. ทรงกฤษณ์ อนิทโชติ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. กติติศักด์ิ เขมะบุณยะปานนท์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. สุเทพ สายจะโปะ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. ชาญชัย ค าไทย ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. บรรจบ มิง่มิตรไทยกลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. บรรจง สิริสุขโสดสกลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. ชัยณรงค์ เอี่ยมวจิารณ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. สามารถ งามสุขสวสัด์ิ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
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ด.ต. วจิติร หมืน่ศรี ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. ช านาญ ธงไชย ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. สุทธพิงศ์ ชัยครองรักษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. ประทิต อนิตาพวง ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. อนันต์ กนัท้วม ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. โชคชัย กาญจนเสน่ห์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. บัณฑิต คัมภริานนท์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. พโิรจน์ สุคนธะ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. ฐศน์พงจ์ จกัษุอนิทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต. หรัิญ กองศรี ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต.หญิง กาญจนา เมืองงาม ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ด.ต.หญิง อษุา ศรีดาราวงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
จ.ส.ต. อรรณพ ภาคบุญมี ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
จ.ส.ต. ศิลายทุธ์ อั้งดา ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
จ.ส.ต. บุญถม มูลวงค์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ส.ต.อ. อภนิันท์ สิทธิ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ส.ต.อ. สราวธุ วฒันคัมภร์ี ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ส.ต.อ. พนัธนันท์ พนัธุ์วงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ส.ต.อ. วรีะยทุธ เกษดี ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ส.ต.อ.หญิง รุ่งทิวา รู้ทวผีล ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ส.ต.ต. ธนานนท์ บุตรชา ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
ส.ต.ต. เกษมสันต์ิ ปานผา ภ.จว.สระบุรี สภ.เสาไห้
พ.ต.อ. สุรพล บุญมา ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
พ.ต.ท. สมเกยีรติ พลูธนะ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
พ.ต.ท. นคร เพิม่พนู ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ มิตรปราสาท ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
พ.ต.ท. ส าราญ โสรีกนุ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
พ.ต.ท. แสวง   บุญชู ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
 พ.ต.ท. วลัลภ กลางอรัญ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
พ.ต.ต. สามิตต์ โคยะทา ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
พ.ต.ต. พงษ์พทิักษ์ โมงขนุทด ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.อ. ประยรู เขม็ณรงค์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.อ. เสกสันต์ จงสุข ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ท. ธนกร จนัทราช ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ท. ธรียศถ์ เศรษฐสุข ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ท. วชิัย สุริยวรรณ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ท. พชิิต งามสมชล ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ท. ธวชัชัย ค าวงศ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ท. พษิณุ พมิพโ์กทา ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ท. ประยตุน์ ทองดีนอก ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
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ร.ต.ท. ธวชัชัย เหมือนสังดี ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ท. กติติภณ ภริมณ์รักษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ท. เฉล่ียว สวา่งแจง้ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ ปรามวลทรัพย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ท. ส าราญ มหาสิงห์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ท. มานัส ชนะมาร ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ท. วเิชียร ทองโสภณ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ท. ปรีชา แกว้สุก ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ท. สมชาย สวงโท ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ต. ศุภมิตร สุดชะดา ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ต. สมบูรณ์ พิง่ทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ร.ต.ต. โกสินทร์ กติติเวทยานุสรณ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. อดุม น าไทย ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. ชาตรี พทิักษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. ไพสันติ ไชยดี ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. วทิยา สิงหน์้ า ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. พชร ยอดเมือง ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. ศุภกติต์ิ กองจนิดา ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. สมศักด์ิ สังขสิ์นธ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. ประยทุธ เผือกจนัทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. ชัยยนัต์ ภูท่อง ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. เสนาะ คงมัน่ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. ชิต อนิทรา ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. ฉลอง ติบวงษา ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. สุทัศน์ สุดนุช ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. บรรจง เกตุเทศ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. วรัิตน์ สิทธสิงคราม ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. ศิวาวธุ ทองแกว้ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. สมชาย พรมสมัน ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. นพดล รุ่งเรือง ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. วจิารณ์ พลสาร ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. นิพนธ์ ภูพ่านิช ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. นิเวศน์ น้อยญาโน ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. หรัิญ กลางอรัญ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. ชูชาติ ปัณกา ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. สิริภมูิ บรรเทา ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. กมัพล เทีย่งบุตร ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. อ านาจ ค ามัน่ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. มารุต อ ามรึก ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. โชคชัย ขนุธนะการณ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อภสิรณ์ เรืองเชื้อเหมือน ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต. สมเกยีรต์ิ สุริวงศ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต.หญิง วรรณี พุม่พวงเกยีรติ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ด.ต.หญิง กลุนิษฐ์ โฉมศรี ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
จ.ส.ต. นิรุต ช่างปลูก ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ส.ต.ต. น าโชค โมราเจริญ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ส.ต.ต. เทพธาดา พงษ์นอก ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
ส.ต.ต. สุทธศัิกด์ิ ประเสริฐศิลป์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง
พ.ต.อ. ชาลี เดชศิริ ภ.จว.สระบรุี สภ.หน้าพระลาน
พ.ต.ท. อลงกรณ์ ชมที ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
พ.ต.ท. ชัยชนะ สุดสง่า ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
พ.ต.ท. อารักษ์ สมถวลิ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
พ.ต.ท. ชวนะ สาธร ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ วงศ์เสาร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
พ.ต.ต. ณัฏฐ์ วลัิยรัตน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.อ. วชัรินทร์ มะลิพนัธ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.อ. วรเศรษฐ์ เพชรโกศลฉตัร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ สมสุข ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.ท. ชินวตัร อนิโต ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.ท. อมรศิลป์ มณีศิริ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.ท. พภิาค ม่วงช้าง ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.ท. ทินกร หวดัวาปี ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.ท. ปริญญา แสงวรราช ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.ท. ณภทัร จนิพล ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.ท. สุรเดช ถิ่นโสภา ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.ท. ชัยชาติ โสภานุรักษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.ท. สมศักด์ิ อนุเดช ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.ต. อนุรักษ์ คงเกษม ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.ต. สมพร ประไพเรืองรัตน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.ต. ธนชาต ภสีูน้ า ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.ต. ภาคภมูิ สุวรรณคีรี ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ร.ต.ท. โชคชัย ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ด.ต. วชัรินทร์ ภสูมตา ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ด.ต. ธนสาร โพธิ์เขยีว ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ด.ต. จเร ล าภาพกัต์ิ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ด.ต. โชติ ไชยเลิศ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ด.ต. อนุชา เสียงเลิศ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ด.ต. สุนันท์ จงักา๋ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ด.ต. วชัระ ออ่นตา ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ด.ต. บุญส่ง บุญลาภ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
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ด.ต. บ ารุง สวา่งเมฆ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ด.ต. เชิดชาย เทียนชอ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ด.ต. สมโชค งามมีศรี ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ด.ต. อนุวฒัน์ ขวญังอน ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ด.ต. วทิูล รุ่งโชติ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ด.ต. กฤตพฒัน์ ค าใส ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ด.ต. เศกสันธ์ วงษ์ธานี ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ด.ต. ประวทิย์ อนิทศร ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
จ.ส.ต. ณฤทธิ์ กล่ินโกสุม ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
จ.ส.ต. ศรายทุธ ประหยดั ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
จ.ส.ต. อ านาจ ต้นแกว้ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ส.ต.อ. ปัญญา ราษีพนัธ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ส.ต.อ. ไชยงค์ ทบทอบ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ส.ต.ต. อคัรเดช ยนืยิ่ง ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ส.ต.ต. จริะศักด์ิ ประทุม ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ส.ต.ต. ปฏวิติั นันตา ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
ส.ต.ต. จาตุรงค์ สมบัติทววีงศ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หน้าพระลาน
พ.ต.อ. นรงค์ แสวงจิตร์ ภ.จว.สระบรุี สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ
พ.ต.ท. พงศธร บุญพทิักษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.ท. วเิชียร จบับาง ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.ท. สัณห์ คนสูง ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.ท. พลัลภ พทิักษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.ท. เผชิญ สมานวงศ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.ท. ประยรู บัวโฮม ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.ต. ประภาท ตู้ภมูิ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.อ. ไชยวฒัน์ สัตยวงค์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.อ. กติติชัย สุขค านา ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. โชติสวา่ง สิงหสี์โว ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. จตุรพกัตร์ จนัทร์ฝอย ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. มานิตย์ หยั่งถงึ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. สาคร ตักโพธิ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. เฉลิมพล โพธิ์สีมา ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. ภาสพงศ์ คล้อยอรุณ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. หสัชัย สังขน์้อย ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ จากผา ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ต. อรรถพนัธ์ นิยม ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. สมพงษ์ บริบูรณ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. สมเกยีรติ พลูธญักจิ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. พรีะ เมฆมัว ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. ถวลัย์ มณีรัตน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
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ร.ต.ท. วสันต์ รุ่งสะอาด ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. สมยศ พงษ์มัน่ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. ประศาสตร์ กาสา ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. อนิรุทธ์ ธนูทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ต. สฤษด์ิ จติต์คันธา ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สุเทพ บุญยเกยีรติ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ประยรู ศรีนิล ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ชาญยทุธ งีสันเทียะ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ธรีะยทุธ แช่มไพโรจน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สุริยนัต์ จงราช ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. เลิศศิลป์ อนิทรโยธา ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ต่อตะวนั มณีรัตน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สาภพ นุชโพธา ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. อคัรเดช รัตนเพง็ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ธวทิย์ วงศ์ลาหู ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. มานะ แกว้แฉล้ม ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ทองจนัทร์ เหล่าสมบัติ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ส ารวย เล็กกลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ไสว รัตนธวิฒั ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. วนสิทธิ์ วรรณสุทธิ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. มังกร ฤทธิ์นหาร ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สถาพร ทองสุข ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สมเพชร พรหมนุช ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สยาม ทองมนต์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สนิท สายกระสุน ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. บรรณฑวรรษ เสกกล้า ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. วชิญพงศ์ จนัทเขต ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สมนึก กาญจนา ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สมศักด์ เจริญผล ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต.หญิง ทิพยสุ์ดา เชื้อเพง็ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต.หญิง รุ่งฤดี งามประเสริฐ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต.หญิง ยพุนิ ปินตา ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
จ.ส.ต. สุพจน์ โล่หเ์งิน ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
จ.ส.ต. ศุภกร พมิมะศรภา ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ส.ต.อ. องอาจ วรรณกลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ส.ต.อ. ภาคภมูิ เวชประสิทธิ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ส.ต.อ. ภเูบศร์ ทรทีก ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ส.ต.อ. อภเิดช สุขพตัร ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ส.ต.ต. พงศธร มาตเลิง ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ส.ต.ต. ชีวา ศิริวงศ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
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ด.ต. พรีวสั บุตรดี ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สมศักด์ สุวรรณศร ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. วพิล อึ้งวนิชบรรณ ภ.จว.สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.อ. เพ่ิมเกียรติ สุรยิวงศ์ ภ.จว.สระบรุี สภ.วงัมว่ง
พ.ต.ท. นรินทร์ เรืองศรี ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
พ.ต.ท. ฐานันท์ ทิมวฒัน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
พ.ต.ท. วรัิตน์ โชติพนัธ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
พ.ต.ท. พงษ์ศิริ โพธิ์งาม ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
พ.ต.ท. สุรพงศ์ หวัเมืองราช ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
พ.ต.ท. มนต์ชัย พุม่พนู ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
พ.ต.ต. วนิัย ค าสุข ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.อ. นรินทร์ ไร่ไสว ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ท. อาคม กรเกษแกว้ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ท. ประภาษ เพลครบุรี ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ท. สมชาย สุขสมบูรณ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ท. สายณัห์ มาปะโท ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ท. กฤษณพล บ่อแกว้ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ท. เอกมนัส วงค า ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ท. จมุพฎ ตุลาทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ท. อ านาจ พมิพส์มบูรณ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ต. ลือชัย นฤพล ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ต. เรวตั เพง็ยิ้ม ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ท. บุญเลิศ ฤกษ์ส ารวจ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ท. สมพนัธุ์ หนูกระโทก ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ต. สถติ อิ่มพรมราช ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ต. ประจกัษ์ พฒันเจริญ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ต. ไพบูลย์ ประดับมุข ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ต. อดุลย์ ประสงค์สุข ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ต. วรวฒิุ ภมูิโคกรักษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ต. บดินทร์ แสนพล ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ต. เจริญ อปุากลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ร.ต.ต. วสันต์ เรืองวฒิุเดช ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. ภเิกยีรติ กล่ินเดช ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. สุมิตร ต้ังอทุัยกลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. เจริญชัย หมืน่ยทุธ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. วกิร เวยีงลอ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. สุมล ฟกัเขยีว ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. เสกสันต์ วรรณสด ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. สุรเดช โพธิ์ถวลิ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. ถวลัย์ อยู่หนูพะเนาว์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
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ด.ต. ณัฐกติต์ิ นรากรณ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. อภนิันท์ วนัฟู ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. กฤษณะศักด์ิ จนัทร์แจง้ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. อดุมศักด์ิ แกว้โชติ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. ปรเมนทร์ มลิสา ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. พนิัย โพธิ์นคร ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. วทิยา นาถ้ าพลอย ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. เอกศักด์ิ สุค า ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. อนุรักษ์ แกน่สากล ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. สุดใจ รัตนน้ าล้อม ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. ไพรบูลย์ โคยะบุตร ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. วรัิช ชัยสิทธิ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. ไชยวฒัน์ ขนุโยธา ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. มนตรี สง่ารัมย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. ไกร วงศ์เมืองรักษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. เด่นพงค์ เสือพมิพา ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. บุญนาย กาลพฒัน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. สมัย มีทองขาว ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. วนัชัย แยม้จนัทร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ด.ต. มาโนช อาจดวงดี ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ คล้ายเพช็ร ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ส.ต.ต. ศิริเมขล์ ค าแสนโคตร์ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
ส.ต.ต. ภานุเดช แสงยศ ภ.จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง
พ.ต.อ. พหล   เหรียญทอง ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
พ.ต.ท. ศักด์ิศิษฎ ์ สายปรีชา ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
พ.ต.ท. อารักษ์   สมถวลิ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
พ.ต.ท. บุญชัย  คงเจริญ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
พ.ต.ท. ศุภชัย  ใจการ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
พ.ต.ท. ภวูกร  นพพรภกัด์ิ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ร.ต.อ. ธณมงคล  ผ่องแผ้ว ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ร.ต.ท. มานิตย ์ เปรินกลุ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ร.ต.ท. วสันต์ชัย  สมัครสมาน ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ร.ต.ท. บัญชา สร้อยอยู่ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ร.ต.ท. นวพล  ถาวร ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ร.ต.ท. พทัรพงษ์  เทียนกล่ า ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ร.ต.ท. วริะศักด์ิ  ดอนแดง ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ร.ต.ท. นิเวศ   ต้ังทอง ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ร.ต.ท. พงษ์พนัธุ์   มอมขนุทด ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ร.ต.ท. ทรงชัย ถปูาอา่ง ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ร.ต.ท. เมืองมล  พมิพโ์นนทอง ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
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ร.ต.ต. สมชาย  เฑียรเดช ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์    เชื้อคุณะ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ร.ต.ต. พชิัย  นาคลา ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. ธเนศพล ภนูิว้ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. สุวรรณ  รักเทศ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. เทพมงคล  แกว้เคน ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. พพิฒัน์ โพนทอง ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. โยธนิ    วงษ์ยอด ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. จตุภทัร   อามาตยส์มบัติ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. กู้เกยีรติ  เชิดสูงเนิน ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. สิทธธิงชัย ด่วนถา ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. สุรพล  เจริญศรี ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. วเิชียร ต้นแกว้ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. ทิวากร สังฆะมณี ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. ประสงค์    โกษารักษ์ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. สมศักด์ิ  โทท า ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. พฒันา โยมไธสง ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. จริะวฒัน์  อา้ยซอง ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. วฒิุพงศ์ เกยีรติกอ่พงศ์ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. บุญประเสริฐ พรหมประสิทธิ์ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. พฒิุพงศ์  เผือกสวสัด์ิ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ด.ต. อนิรุธ แป้นสันเทียะ ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
จ.ส.ต. ประวทิ   บุญธรรม ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
จ.ส.ต. ธวชัชัย  พทุธศร ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
จ.ส.ต. เกยีรติภมูิ  เอี่ยมชุ่ม ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
จ.ส.ต. สิทธศัิกด์ิ   มัง่ค่ัง ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ส.ต.อ. อลงกรด  อฐัมาลา ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ส.ต.ต. นพจรัส อดุมวรางกรู ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ส.ต.ต. วชิญ์พล สุขโข ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
ส.ต.ต. จาตุรนต์   ภามนตรี ภ.จว.สระบุรี หนองแซง
พ.ต.อ. นัฎฐ์ จิตรปฏมิา ภ.จว.สระบรุี สภ.ดอนพุด
พ.ต.ท. ยิ่งบุญ พตด้วง ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
พ.ต.ท. มานพ ล าดวน ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
พ.ต.ท. ชุมพล พศิลยก์ลุพนัธ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
พ.ต.ท. พสักร อรรคบุตร ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
พ.ต.ท. อทุัย ทองสาหร่าย ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.อ. บรรจง เภชัยภมูิ ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ท. วฒิุพงษ์ บุญสนาม ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ท. สมชาย พกุขุ้ย ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ท. มีชัย ดีสม ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
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ร.ต.ท. ประจกัษ์ ชุ่มเยม็ ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ท. เฉลิม พานพุม่ ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ต. อนันต์ ขนุอ าไพ ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ต. ปัญญา เทียมเศวต ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ท. เจนวทิย์ ชัยจ า ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ท. ประสงฆ์ พยคัฆา ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ท. วรีะพล ตรงทิ ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ท. หาญพล ปานเล็ก ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ท. สมหวงั บ ารุงสุข ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ท. จ ารัส ยนิดียม ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ต. ธนู มากฤทธิ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ต. สกล พมิพม์ณี ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ต. จอมพงษ์ วงษ์เทศ ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ต. มนู ผินกระโทก ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ร.ต.ท. สุขสันต์ ดวงอคัฆะ ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ด.ต. ศักสิทธิ์ มะวงศ์ษา ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ด.ต. จ าเนียร รอดส้ม ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ด.ต. ศิริพงศ์ กองทอง ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ด.ต. บรรจง สอนพงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ด.ต. ส าราญ มัน่เกตวทิย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ด.ต. ประมวล แสงศรี ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ด.ต. พษิณุ จนัเกดิ ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ด.ต. บุญมิง่ กาบบัว ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ด.ต. ชีวธนัย์ สุทธบิูรณ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
จ.ส.ต. อปุดิษฐ์ จนัทร์ออ่น ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ส.ต.อ. ธรีนันต์ ชนูนันท์ ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ส.ต.ต. ณัฐพล ผลผาด ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ส.ต.ต. พงศ์ศิริ ภแูลบุตร ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ส.ต.ต. สุวฒัน์ จนัทึง ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
ส.ต.ต. ภวูดล ฉนัทพจน์ ภ.จว.สระบุรี สภ.ดอนพดุ
พ.ต.ท. สานิต งามข า ภ.จว.สระบรุี สภ.หนองโดน
พ.ต.ท. ธนิทธิ ราชวงษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
พ.ต.ท. พงษ์พนัธ์ หรัิญพฤกษ์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ร.ต.ท. พฒันา ปัญญาสาร ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ร.ต.ท. นิกร แสงสวา่ง ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ร.ต.ท. สมชาย ตรีเดชา ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ร.ต.ท. จ าเนียร ผาแสง ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ร.ต.ท. สุภาพ ล้วนงาม ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ วงศ์สุนันท์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ร.ต.ต. ภานุเทพ ชัยชนะกลุ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
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ด.ต. สมัย โสดา ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ด.ต. ไพโรจน์ ศรีชาติ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ด.ต. อรรถพล ค าสิงหน์อก ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ด.ต. พรีพฒัน์ ลาป้อง ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ด.ต. ศุภวฒัน์ สุโธ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ด.ต. บัญญัติ สระแจง้ตูม ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ด.ต. เสถยีร โชคก าเนิด ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ด.ต. กฤษดา สีหานาท ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ด.ต. สมชาย กล่ินแกว้ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ด.ต. สยาม เสาโร ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ด.ต. ณัฐวฒิุ เนตรทิพย์ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ส.ต.ต. วรพล ชัยชนะ ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
ส.ต.ต. ตันติกร อาจศรี ภ.จว.สระบุรี สภ.หนองโดน
พ.ต.ท. ชเูกียรติ สุขประเสรฐิ ภ.จว.สระบรุี หนิซ้อน
พ.ต.ต. เธยีรวชิญ์ พลเยี่ยม ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ร.ต.ท. อทุัย จอมพทุรา ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ร.ต.ท. ชัชวาล บุญบาล ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ร.ต.ท. กติติคุณ วงษ์ศรีแกว้ ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ร.ต.ท. ธรีภทัร์ คล้ายยา ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ร.ต.ท. มนตรี มีค าเพราะ ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ร.ต.ท. ธวชั ไวกสิกรณ์ ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ เลิศศุภวทิยน์ภา ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ร.ต.ท. เอนก มณีโคตม์ ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ร.ต.ท. วโิรจน์ จกัษุอนิทร์ ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ร.ต.ท. ณปวรรษ โพธิ์ทอง ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ร.ต.ท.หญิง กติสุภา เจริญพร ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ร.ต.ต. มานะชัย กด่ิวน ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ร.ต.ต. ชัยยงค์ โกฎหอม ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ร.ต.ต. ณรงค์ชาญ ประทุม ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ร.ต.ต. เฉลิมพล จนัทร์ศิริ ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ด.ต. สุขสันต์ อภยิะ ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ด.ต. สุทัศน์ ใจรักษ์ ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ด.ต. ธงชัย ชิตสุระ ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ด.ต. กติติพฒัน์ จนัทร์สม ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ด.ต. วทิยานิพนธ์ ฉ่ ารักษ์สินธุ์ ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ด.ต. กติติชัย ขนุนคร ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ส.ต.ต. ชิดชัย วชิัยรัมย์ ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ส.ต.ต. วศิิษฐ์ศักด์ิ อนันตสุข ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
ส.ต.ต. อาทิตย์ ศรีคุ้ม ภ.จว.สระบุรี หนิซ้อน
พ.ต.อ. ไกลเขต  บรุรีกัษ์ ภ.จว.สระบรุี กก.สส.ภ.จว.สระบรุี
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พ.ต.ท. พงศ์พชัร์ แจง้หมืน่ไวย์ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.ต. จรีะศักด์ิ สุริยะ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.ต. รักศาสน์ ส าเร็จ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.ต. กฤษฏิ์ จ าลองพนัธุ์ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.ต. ทัศนะ อยู่เจริญ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ท. กฤษดา ชวนโพธิ์ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ท. วชิาญ ปัญญายงค์ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ท. สุนันท์ เรืองแสง ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ท. สมชาติ แรกขึ้น ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ท. พนิิจ ภกัดี ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ต. สากล พฤทธสิาริกร ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ต. อาคม จนัทบาล ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ร.ต.ต. อดุร พว่งโพธิ์ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. สมพงษ์ พนัธช์าติ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. ไสว โพธิ์กล่ิน ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. นพรัตน์ พลูประเสริฐ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. มังกร ทรัพยเ์จริญ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. ชาย บรรณรัตน์ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. ทรงเกยีรติ กณัทะพงษ์ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. สุรพงษ์ อโุคตร ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. ฐิติกร ราชตุ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. กติิศักด์ิ วงษ์พยอม ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. สมพร สุขพตัร ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. นที ออ่นเงิน ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. สมบูลย์ ทิพมล ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. สุริยนต์ ศิริพจนานนท์ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. อ านาจ เปรมสุข ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. วโิรจน์ ฉตัรมงคลชาติ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. ไพศาล ทะสวสัด์ิ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. สมหมาย ชะโชติ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. ศานิต กาญจนพมิาย ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. บุญเชิด วงศ์เจริญ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. รังสรรค์ เฉลิมนาค ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. สุพรชัย โสไชยยนัต์ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. ฐีระวฒัน์ ช่างหนิ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. ชาติชาย เทียนชอ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. ฉตัรกร กนัทรพทิักษ์ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. สุมิตรชัย ศรีใส ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. สมัย ปลอดหว่ง ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. ไพศาล สะวงษ์ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
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ด.ต. ภาสกร แกว้ปัญญา ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. ปัณณฑัต สายประสาท ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. กอบภพ เลิศวลัิย ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. วทิยา มณีเทศ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. อทุัย สืบชาติ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. รุ่งศักด์ิ ขมุทอง ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. พรศิลป์ วงศ์สวาสด์ิ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. กานต์ เงางาม ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. วนิัย มีนิล ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต. ศุภชาญ งามหลาย ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต.หญิง ส าเร็จ ล าดวน ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ด.ต.หญิง ปาริชาติ บุษสระเกษ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
จ.ส.ต. พทิักษ์ สารบุญเป็ง ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
จ.ส.ต. สันติภาพ แสงภารา ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
จ.ส.ต. พสุธร  เขม็เพช็ร ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
ส.ต.อ. สันต์ชัย กองถวลิ ภ.จว.สระบุรี กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
พล.ต.ต. พงศ์ฤทธิ์ บุญเล้ียง ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.อ. ศักด์ิชัย พวงสมบัติ ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.อ. สรรเพชญ สุขภมินตรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.อ. ธนดล แกว้อบุล ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.อ. ธวฒัชัย เกดิโภคทรัพย์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.ท. จกัรกฤษณ์ แพสุพฒัน์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.อ. ภสิูษฐ์ กอ้นทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.อ. วชิัย บุญส่ง ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.ท. ธานินทร์ อนิทพรต ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.ท.หญิง ศันสนีย์ ทองวฒันะ ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.ท. มานะ สงวนบุญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.ต. นิยม พึง่เป้า ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.ท. ชรินทร์ สังขท์รัพย์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท.หญิง สายนที ศรีเดช ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.อ.หญิง ณัฐณิชา ทองดีโลก ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.อ.หญิง ณิศศา สุโยธธีนรัตน์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.อ.หญิง สมคิด พวกอิ่ม ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. รัตนโชติ กลัดล้อม ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต.หญิง มุกรินทร์ เพง็สุวรรณ ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. โชค มีสันเทียะ ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. อทุัย รัตนบัลลังค์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต.หญิง พรทิพย์ บุญแยม้วงษ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. สมหวงั สุกแกว้ ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. บุญเลิศ กล่ินประทุม ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
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ส.ต.ท. วทุธชิัย ขนัทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ส.ต.อ.หญิง กมลนันท์ คงเกษม ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ส.ต.อ.หญิง ปิยธดิา ตรงดี ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ส.ต.อ.หญิง สุพรรษา ทองนิลพนัธ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ส.ต.อ.หญิง ขนิษฐา สดงาม ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ส.ต.อ.หญิง สุมาลี ข าประภา ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ส.ต.อ.หญิง อนัธกิา สวา่งจติ ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ส.ต.อ.หญิง จนิตนา ศรีอนิทร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.อ. วรชาติ แสนค า  ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.ท. วรพจน์ รุ่งกระจา่ง ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.ท. วชิา บุญส่ง ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.ท. สัมพนัธ์ ทิมเจริญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.ท. จลุภณ มีช านาญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ณัฐดนัย พมิกนั ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ภรีู วรอคัร ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ประจนิ ข าเปล่ียน ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. นทีศิลป์ ศุภก าเนิด ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท.หญิง กญัชลา มาทัพ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. สุภาพ  ซาหวา้ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. สมพงษ์ งามเลิศ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. อดุร เคยยงั ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ประสงค์ กล่ินขจร ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. สุวฒัน์ พดุมอญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ประเสริฐ พลูผลกลุ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. สุเทพ  บุญมีสง่า ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. เจริญศรี เจริญศิลป์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. จรัญ  แจม่ทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. ค านวน โพธิ์เจริญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. ธวชัชัย กลุกศุล ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. จรีะ เนียมค า ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. โสภณ  ศรีพยคัฆ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. มนตรี สุขเอี่ยม ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. สกนธ ์ อนัเกรียงไกร ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ประชุมพวก ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. พรชัย มาลัยนาค ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. กฤษฎา สุขเกษม ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. ประพนัธ ์ เพช็รรักษ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. ดนุพล ภูพ่วง ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. ธนกร ธนเสฐภกัดี ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ   ร่มล าดวน ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
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ด.ต.  เด็ด เยาะสูงเนิน ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. พเิชฐ  พลูผล ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. กฤตพล ศรีพาน ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต.  ชาติชาย แกว้อารีย์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. จ ารัส คมข า ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. สิรภพ อนิถา ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. นิวตัน์ ปิน่วเิศษ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. ชัชชัย ชาวบัวน้อย ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. ช านาญ ฟกัเขยีว ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. สุเทพ น้อยบุง่ค้า ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต.หญิง นิตยา  บดีศรกลุ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. ณัฐนนท์ ก าจาย ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. พรพจน์ แจม่ผล ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต.หญิง  รุ่งนภา กองรส ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. องอาจ กจิวบิูลย์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. เสกสันต์  พฒุเผือก ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. เรวตั   ยศมา ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
จ.ส.ต. ปัญญา แกว้ตา ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
จ.ส.ต. ส าราญ ทองกร ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
จ.ส.ต. สุรเชษฐ์  มีไชย ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
จ.ส.ต. พทัธ ์ สรสิทธิ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
จ.ส.ต. เกษม  ภูบ่ัว ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
จ.ส.ต. อนุกลู  มาทัพ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ส.ต.อ. เกริก ทองสะอาด ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ส.ต.ต. ภภิษูณะ ศรีนวล ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ ปิยะชน ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ส.ต.ต. ฉตัรชัย  ทวพีนัธุ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ส.ต.ต. กานต์เทพ ล้ าเลิศ ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
พ.ต.อ. มาโนช เคลือบวจิติร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
พ.ต.อ. ซา เดชพงษ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
พ.ต.อ. เถกงิวฒิุ กติติศุภคุณ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
พ.ต.ท. ศิโรฐย์ อนิทรสมบัติ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
พ.ต.ท. ชาติชาย ภกัด์ิบุตร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
พ.ต.ท. ชาตรี นามกณีุ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
พ.ต.ท.หญิง ดาวสุรียเ์ดือน แสนสุวรรณาทัต ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
พ.ต.ท. ปัญญา จนีเกดิทรัพย์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
พ.ต.ท. มานพ สาระวนั ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
พ.ต.ต. แสวง สนูหมืน่ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ สุขโข ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.อ. สมหมาย สุขคง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
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ร.ต.อ. วรชัย ศรีชัย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. สมพงษ์ ใจเฟย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. อทุิศ พาราษฎร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ไพโรจน์ คงมีเงิน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. สามารถ เนตรวงค์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. อดิศร ดรตะโกน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. คณิต นิลจนัทร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. สุเทพ บริบูรณ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ภริูวฒัน์ พลึิก ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ ใจฉกรรจ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. พสิิฐ บุญมี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. สมยศ เสมอเหมือน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. บุญสม ศรีแกว้พนัธ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ฐนพล ธรีากจิ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ไพบูลย์ กมุกี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ประทีป ไผ่ชู ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. วรีะ ยิ้มเจริญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. สงวนศักด์ิ จนัทะแสง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. คนอง ปานรัตน์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. สุเทพ ประจงกจิ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ส าเนา ปิน่เกตุ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ลือชัย ศุภนคร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. วนัชัย สุขสมบัติ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ไพบูลย์ พวงเงิน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ด าหริ แจง้อารมณ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. ชวลิต พพูะเนียด ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ท. จณุณวฒัน์ พรพนม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. ศรีวฒัน์ ไม้เล้ียง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. ทวี ปาลวฒัน์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ สืบบุญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. สายณัห์ ขนุทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. พงศพฒัน์ ภชัพึง่เจริญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. ธรีะพงษ์ สินประเสริฐ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. ทวชิ มิง่สกลุ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. จรวย มีปาน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. พเิชษฐ เปฏะพนัธุ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. ธรีะ แกว้ทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. เสน่ห์ เยยีวยา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. เอนก กนัแพร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. สมเพยีร ศรียาเทพ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
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ร.ต.ต. สัญญา ออ่นนุม่ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ร.ต.ต. ณัฐยศ ด้วงนคร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. บุญมี ลาไป ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. เชาวฤทธิ์ บุญเสริม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. พรีะพล บ าเพญ็ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. พบิูลย์ อรรถวรรณา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. สุรศักด์ิ เกดิศรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. อดิศักด์ิ จ ารัส ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. ภคพล สุมะโน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. ทิพากร เชื้อแฉง่ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. สุวทิย์ นาคสัมฤทธิ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. อานันท์ แสงมาก ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. พธิากรณ์ แกน่เสน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. เอนก ทับทิม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. ถวลัย์ ช้างทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. นิกร ดวงอนิตา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. จเร โพธิ์ชะคุ้ม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. สมเกยีรติ วเิขตกจิ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. สะอาด ทองสรวง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. นรินทร์ พุม่ดวง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. กมัปนาท เกษมปุระ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. วโิรจน์ ทองสุข ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. กฤษณพนัธุ์ อิ่มส าราญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต.หญิง ปิยะนุช   ยิ้มยอ่ง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. อรุณ ทองน้อย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. สมบัติ คุ้มเสือ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. โชคธนิก วรรนาปภา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. มนตรี ตกต้น ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต.หญิง นภา ป้องสิงห์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. อภศัิกด์ิ พานิช ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. ณัทพงศ์ คงข า ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. เฉลียว สุกใส ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. ณธชัย อว่มสอาด ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. สมชาย เยน็จติ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต.หญิง กญัญา เกษรบุบผา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต.หญิง สุกญัญา พรหมอยู่ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. โกสุม ลุนลาว ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. ธรีะวทิย์ ช านาญพล ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. ดาวเรือง พลไกร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. เดชา ช้างพึง่ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
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ด.ต. ธวชั สุดสิน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต.หญิง สุวรรณ์ ศรีค า ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. บุญลือ ช่างกลึง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. บุญเสริม มาลาศรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. จเร คงสุวรรณ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. อนุสรณ์ จนัทร์ยุ้ย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. ไพบูลย์ สังพาลี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. สัมฤทธิ์ พฤฒิสาริกร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. ชะองค์ โฉมเชิด ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. สมดุลย์ นาคพานิช ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ด.ต. ภกัดี คุ้มญาติ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
จ.ส.ต. ไชยวชิิต แสนทรัพย์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
จ.ส.ต. วทิูลย์ สีทาสี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
จ.ส.ต. สาธติ หงษ์สุวรรณ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
จ.ส.ต. เทพฤทธิ์ มณีภาค ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.อ. นเรศ แสนสี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.อ. สุรัตน์ เวยีงจนัทร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.อ. สันติ อนัลือชัย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.อ. บัณฑิต กล่ินสุคนธ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.อ. สุวจัน์ ตรีรัตน์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.อ. อดุม ออ่นละมัย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ ไชยเดช ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.อ. เหรียญทอง สีเสน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.อ. เทวนิ มะลิไมย์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.อ. กฤษดา ลาดสันทัด ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.ต. สราวธุ แช่มเมือง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.ต. เมธี ขาวฟอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.ต. อธคิม หาญศิริชัย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.ต. พงศ์ศิริ อนัเกรียงไกร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.ต. สมพล เปรมปรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
ส.ต.ต. เจนณรงค์ ทับทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.เมืองสิงหบ์ุรี
พ.ต.อ. ศานิตย์ โพธพิหรม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
พ.ต.ท. ไวยกลู กจิเพชร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
พ.ต.ท. สมเจษฐ์ แม้นบุตร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
พ.ต.ท. วสัินต์ วตัรายวุงศ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
พ.ต.ท. นิรัญ เรืองวงค์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
พ.ต.ท. ชินธนัย์ จติติพทัธพงศ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
พ.ต.ท. สุรินทร์ เวชปาน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
พ.ต.ต. วรัิช จนัทะนิตย์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
พ.ต.ต. สุนทร รัตนวชัรากร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
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ร.ต.อ. ภญิโญ เชาวน์วม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.อ. ปิยะฤทธิ์ พว่งพลอย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. นนทกร ศาลาคราม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. คมเดช สุขรัตนวงศ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. เมธสั งามพริิยกร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. สุวฒัน์ ศรีแกว้ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. สวทิ ดวงพรม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. ปุญชรัสมิ์ ชูทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. อาฏศักด์ิ หงษาวงศ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. พนูศักด์ิ สีสด ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. บุญริต บัวนาค ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. นพดล ใจกล้า ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. อทุิตย์ ชุ่มเงิน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ต. สมหมาย แกว้งาม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี

วเิชียร ช้างอยู่ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. วฑูิรย์ ออ่นธรีุ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. ธรีะ ศรีเกดิพงษ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. สุเทพ สีดี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. เสรี แฉง่อารี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. สุวทิย์ สระแพ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. สุชีพ ผ่องส าฤทธิ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. เสนาะ บางขาม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. ค านึง โอภาส ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. ค ารณ สมอคร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. นวพล ทองสุข ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. ธวชั พนัธเ์กตุ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. สมปอง สุกแกว้ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. เชาว์ อนิทร์ประยงค์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ท. ปรีชา ทัดอยู่ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ต. สุทัศน์ หอยสังข์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ต. บุญสืบ ยิ้มเสถยีร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ต. สมปอง ทับทิม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ต. ประกจิ หร่ิงรอด ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ต. สุชิน ทิพยจ์อ้ย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ร.ต.ต. ธงยทุธิ์ มาทิม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต.หญิง สุพตัรา ชัยมงกฎุ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. สมจติร์ ทรัพยท์วี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. อดิศักด์ิ โกมล ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. ไสว คุโม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. สุรชัย หอมจนัทร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
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ด.ต. วนิยทุธ นุชคง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. เจษฏ์ ปัสตัน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. สมชาย เขยีวสี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. ชาติชาย พวงโต ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. พรหมพริาม ยศพมิพ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. สมศักด์ิ เขยีวสี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. รุ่งนิรันต์ ภูแ่ส ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. มนตรี มาลา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. สมคิด บ ารุงรักษ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. พทิักษ์ ดีทรัพย์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. มานะ สอนจนัทร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. วรเดช จนัทร์ฉลอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. จตุรงค์พพิฒัน์ แป้นแสง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. พฒิุพงศ์ ผิวข า ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. สุชาติ พลูศิลป์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. เสรี อนิทร์ศิริ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. ธงชัย เติมลาภ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. เชิดชัย ฟองการ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. พรทิพ เมฆส่าน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. อมรเทพ สิทธิ์น้อย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. เพิม่พนู ทุนลี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. ไพโรจน์ เจริญสุข ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. สุรเชษ หมวดศรีทา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. ชัยวฒิุ ไพฑูรย์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. อนิรุจน์ ชิดประทุม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. สมเกยีรติ บุญมาเกดิ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. เขม็ชาติ บุญโชติ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. สากล เมืองศรีสุข ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. ชนินทร์ ศรีบุรินทร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. สุชาติ โตประเสริฐ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. เจตฎา จงเทพ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. นพพร บางเขยีว ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. บุญธรรม ลุนอบุล ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. เกดิศักด์ิ โพธิ์ศรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. ชูชีพ ทรงเหม็ง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. ชุมสาย เครือทัต ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. ประนม อิ่มเพง็ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. กมล ทองนุย้ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. ธนาธปิ พรมาแข้ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. สมชาย เสนผาบ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
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ด.ต. วศินุ สินมา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. ธรีพงษ์ พานทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. ไพโรจน์ กล่ินมณฑา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. ประทวน โฉมดง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. กมลศักด์ิ วฒันพนัธ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. สุวทิย์ เยน็อารมณ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ด.ต. สุนทร บาดาล ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
จ.ส.ต. ไพรุ่ง ปากกา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ส.ต.อ. ชิติพทัธ์ ทับทิม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ส.ต.อ. ปราโมทย์ ไชยจนัลา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ส.ต.อ. โกวทิย์ ฤทธิ์ช่วย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ส.ต.อ. เจนศักด์ิ มาตรค าจนัทร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ส.ต.ต. ราเชนทร์ ประสมพนัธ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ส.ต.ต. อาณัติ มะสันเทียะ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ส.ต.ต. กวศิีลป์ ดวงจนัทร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ส.ต.ต. พชิญพงศ์ เบ็ญจรัตน์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ส.ต.ต. สรศักด์ิ โตเล็ก ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
ส.ต.ต. พฒันพงษ์ รูปคม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.อนิทร์บุรี
พ.ต.ท. นันทรังสรรค์ สอนเจตน์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
พ.ต.ท. สุทธรัิกษ์ หมอโอสถ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
พ.ต.ท. ภานุ อนิทรประเสริฐ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
พ.ต.ท. พสิิษฐ์ ภกัดีศุภผล ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ พานนท์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ร.ต.ท. วรีวงค์ คงข า ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ร.ต.ท. นรงค์ มีผล ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ร.ต.ท. ประเสริฐ ปิยะสอน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ร.ต.ท. ฉตัรชาย เชียงพรหม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ร.ต.ต. เจริญ แกว้ประดิษฐ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ร.ต.ต. บัณฑิต ถิ่นทิพย์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ร.ต.ต. มนต์ เมฆต้ัง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ร.ต.ต. คมสันต์ิ ทรัพยสุ์วรรณ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ร.ต.ท. สัญชัย สายสมัย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ร.ต.ต. วชิิต ศรีค า ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ พาใจออ่น ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ร.ต.ต. ประเวศ ค านุ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. ชูชาติ กาใหญ่ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. พงศธร มาเนียม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. นุกลุ นาคแกว้ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. พนิิต เหลืองอร่าม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. ธงศิลป์ ภจูอมจติร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
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ด.ต. คมสันต์ เพยีแกว้ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. มนตรี จั่นแตง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ อยู่แพ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. วชิาญ ทาภกัดี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. ทองอนิทร์ ประทุมมา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. รุ่งชัย สอนสืบ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. อ านาจ ชอบเจริญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. เสน่ห์ มีชัย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. วสูิตร ปานบุญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. ณัฐวฒิุ สุทนต์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. สมนึก ชัยทาน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. เฉลิมศักด์ิ เรือนงาม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. มนต์ชัย พนัจยุ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. ลือชา เอี่ยมมาก ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. สมชาย เกษมรับพร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. พเิชษ พลอยกระจา่ง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. สุชาติ ฤทธิ์เทพ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. อริยภาพ ไชยอดทน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต. จริายุ รัตนวงศ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ด.ต.หญิง ศศิธร บุญแสง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
จ.ส.ต. พรีะศักด์ิ ศรีพฒุ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ส.ต.อ. สถติยพ์งษ์ จบัเทียน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
จ.ส.ต. ดวงพล ล้วนพร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
จ.ส.ต. พชิยะ นามคันโท ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
จ.ส.ต. สมควร ชื่นชุมแสง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ส.ต.อ. แสงสุรีย์ ยนัตะพนัธ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ส.ต.อ. รุจริศักด์ิ ล ามูล ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ส.ต.อ. กฤษณพงศ์ ธรรมษา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ส.ต.ต. วรวฒิุ ประทุมศิลป์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ส.ต.ต. อาทิตย์ เทศนา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
ส.ต.ต. ภาณุพนัธุ์ ทรัพยท์วี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี
พ.ต.อ. ชาติชาย เทียมฉตัร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
พ.ต.ท. พยอม ตาลแกว้ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
พ.ต.ท. อรุณ อคัรธรรม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
พ.ต.ท. สุชาติ บุญบางขนัธ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
พ.ต.ท. นิสิต นิวรณุสิต ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
พ.ต.ท. นิรันดร์ มุกดาสนิท ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
พ.ต.ท. สมชาย อ่ าทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
พ.ต.ท. นรินทร์ เปฏะพนัธ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.อ. ชัยวฒัน หาญแท้ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
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ร.ต.ท. สมพงษ์ ศรีค า ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ท. วทิูล วเิลปนะ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ท. อภชิาติ บุรวฒัน์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ท. นิรุต วเิลปนะ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ท. เวยีงชัย ธนานุรักษ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ต. ชูเชิด กลุแกว้ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ต. สุรินทร์ แคนชัย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ต. ณัฐพชัร์ จอมสูงเนิน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ท. บุญศรี ดีแป้น ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ท. ประจมิ เส็งเมือง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ท. ชัชวาลย์ ศุภเสถยีร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ท. เฉยีน ส าอาง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ท. เอนก เปีย่มบุญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ท. พนม สุวรรณประทีป ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ต. ละออ รอดเสถยีร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ต. คมสันต์ ธรรมสนธเิจริญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ร.ต.ต. พทิักษ์พงศ์ วงษา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. สมศักด์ิ หนูสิน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. พนม ปิยะภาค ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. สมพร ด านิล ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. ณราวฒิุ ภญิโญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. กมล เจดีย์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. สุทน เกตุไทย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. สมยศ ค าขวญั ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. พชิิตร์ เจริญฉมิ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. ศราวธุ สะมะถะ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. ประสิทธิ์ ซองการ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. จรีะศักด์ิ คือสูงเนิน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. มณฑล สอา้ง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. ขวญัชัย ยอดมณี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. ฆอ้งชัย สอนงาม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. พนม เจยีมไพเราะ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. ประหยดั เพชรยิ้ม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. เนติวฒัน์ เศรษฐวรรธนา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. ณรงค์ พานิช ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. อนุชา พรประทุม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. อาคม กอ้นศิลา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. สมชาย ก าจดัภยั ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. ยทุธชัย ชาวตะวนัตก ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. ประมง ยางไชย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
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ด.ต. สุชาติ ยงุทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. เพยีร์ศักด์ิ ธปูบูชากร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. พลวทิย์ ขาวแกว้ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. ประยรู นิพฒัน์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. คัมภร์ี เชื้ออนิทร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. พสิิทธิ์ อิ่มส าราญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต.หญิง กสุุมา เปล่ียนราศรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. นิรุธ ปัญญาสิงห์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ด.ต. ดอกรัก ดิสา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
จ.ส.ต. ยศวรรษย์ ฉาบพมิาย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
จ.ส.ต. วฑูิรย์ ดวงอนิทร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
จ.ส.ต. พรีณัฐ อาษาสุข ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
จ.ส.ต. สุรเขศ จนัทร์เกศ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ พึง่สวสัด์ิ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
จ.ส.ต. ธรัีช อยู่สบาย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
จ.ส.ต. ณฐนน ผดุงฤกษ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ ปินตาแกว้ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ส.ต.อ. รัตถะพล เสน่หจ์นัทร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ส.ต.อ. คมสัน สีคุณ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ส.ต.อ. วรวทิย์ มีสัมพนัธ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ส.ต.ต. ธนวตัร พงษ์เรืองรอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
ส.ต.ต. นภสั สุขประเสริฐ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.บางระจนั
พ.ต.อ. พษิณุ พราหมณ์เทศ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
พ.ต.ท. ปัณณวชิญ์ นาถงึ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
พ.ต.ท. พนม ส าราญดี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ร.ต.ท. สมพร ลอยกระโทก ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ร.ต.ท. พทิักษ์ แกว้กนัยา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ร.ต.ท. บุญเกื้อ อยู่สุข ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ร.ต.ต. สุนันท์ เขยีวน้อย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ด.ต. ช านาญ เปรมปรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ด.ต. ชุมพล จ านงค์หาญ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ด.ต. จนัดา จนัทร์ลุน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ด.ต. พนูชัย คงอุ่น ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ด.ต. เพิม่ ตีนเต๊ียะ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ด.ต. บุญสาม บุญศักด์ิ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ด.ต. ปรีชา แจม่ศรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
จ.ส.ต. เอกราช ช่างทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
จ.ส.ต. ยงยทุธ พทิักษ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ส.ต.อ. วชัระ ชื่นชม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ส.ต.อ. อริญยฤ์ทธิ์ สันเพชร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
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ส.ต.อ. มานะ พจนสิทธิ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ส.ต.อ. สัมพนัธ์ ผ่ึงผาย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ส.ต.ต. สมยศ อศัพมิพ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ส.ต.ต. ชาญวทิย์ ชาญชรา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ จ าปาแถม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ร.ต.ท. บรรพต เพช็รมา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ด.ต. ไพโรจน์ ณ ชัยโย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ด.ต. ชาติชาย ชั่งบู่ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ด.ต. ดิเรก มานพ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ นธนีาม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ส.ต.ต. เพชรยนืยง นามวงษ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ด.ต. วชิิต บุญมี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ด.ต. มานพ นุชสละ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
พ.ต.ท. นารทนรินทร์ ออ่งลออ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ร.ต.ต. กวเีกยีรติ นามบุญลือ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ส.ต.ต. เฉลิมพล ตุ้มค า ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ด.ต. คณภณ เพช็รแกว้ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ด.ต. สุระเดช นวลเกษา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ด.ต. กติิกร โสภา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
พ.ต.ต. เดโช กนัหะ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
พ.ต.ต. คงศักด์ิ คุณแสนใส ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ร.ต.ต. ธนเดช แกว้ประเสริฐ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
พ.ต.ท. วชิัย พฤฒินันทกนก ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
ร.ต.ท. รุ่งนิรันดร์ สอาดเอี่ยม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ค่ายบางระจนั
พ.ต.อ. เสน่ห ์   พึง่สาย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
พ.ต.ท. สืบพงษ์ นุม่ถกึ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ   บุญพลู ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
พ.ต.ท. เจริญชัย คุณชื่น ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
พ.ต.ท. ธนพล ดีปัญญา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
พ.ต.ท. ภาคิน ฑีฆาวงศ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
พ.ต.ท. สรวชิญ์ บัวกล่ิน ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
พ.ต.ต. มนเทียน ภเูขา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ร.ต.อ. อนุชา คล้ายฉ่ า ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ท. บรรถติย์ กล่ินขจร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ท. วเิชียร บุญญานพคุณ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ท. วนิัย ศรีพจน์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ท. สัตยา วงหห์าจกัร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ท. สมเกยีรติ เจริญอนิทร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ท. เสนอ เกตุกนั ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ท. สุเทพ เปรมปรีดา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ไพเจน สวา่งศรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ต. นิติสันต์ ดรหลักค า ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ท. ศักดา แช่มช้อย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ต. สุทน พนัธส์วสัด์ิ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ต. สมเกยีรติ หมายมัน่ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ต. ประสงค์ แจม่วถิเีลิศ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ต. สุริยน สุภาพนัธุ์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ร.ต.ต. ประเสริฐ กล่ินดอกไม้ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต. จาเร ทองทา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต. เสรีย์ ศักดิลาภ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต. อดุล เพง็เทีย่ง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต. วโิรจน์รัตน์ พนัธุ์แสง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต. พเิชษฐ แวววงค์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต. สมชิด ภยูางดี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต. มนตรี โอสถศรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต. ธรีะพล โสภารัตนานนท์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต. ชัยวฒัน์ กลัดทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต. ยอดยิ่ง พลัละทา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต. อนันท์ ค าดี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต. นุกลู   กล่ินจนัทร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต. พลศักด์ิ ใสสม ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต. เทิดศักด์ิ มาสิงห์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต.หญิง บ ารุง ชอุ่มผิว ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ด.ต. ศุภมิตร พวงประเสริฐ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
จ.ส.ต. อนิรุทธิ์ ทองอุ่น ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
จ.ส.ต. วฑูิรย์ เนียมจนัทร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
จ.ส.ต. สมศักด์ิ ออ่นเขตร์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ส.ต.อ. ไพโรจน์ ชูมณี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ส.ต.อ. จกัษฏา สมภงูา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
ส.ต.ต. วโิรจน์ เร่ิมศิลป์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.ท่าช้าง
พ.ต.ท. ชาญณรงค์  สุวรรณกฏู ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
พ.ต.ท. วษิณุ  ศรีสุธอ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. นิรันดร์ ศรีวเิชียร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. ฉตัรชัย พวงทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. ธรีะวทิย์ สีมาพล ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. สมคิด สงวนสุข ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. นิคม บุง้ทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. ณรงค์ สุดาเช ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. บินไกล บัวโรย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. ก าพลศักด์ิ ภกัดีพบิูลย์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สุเทพ พวงทอง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ร.ต.ต. บุญส่ง ชมครุฑ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ร.ต.ต. ชาญศักด์ิ มารศรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ร.ต.ต. ขจรพล ทูลกสิกร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ร.ต.ต. เมิน พว่งศรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ร.ต.ต. ประจกัษ์ ดีวรรณ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ด.ต. ณรงค์ศักด์ ก าดี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ด.ต. พชรวฒัน์ หารบุรุษ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ นิติวทิยากลุ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ด.ต. ประภาส ลาดนอก ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ด.ต. สุกี จลุนันท์ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ด.ต. สรรเพชร มีชัย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ด.ต.  สมศักด์ิ จี๋คีรี ภ.จว.สิงหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สิงหบ์ุรี
ด.ต. บุญธรรม ดวงนภา ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ส.ต.อ. อกัษร ภริิสปารี ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ส.ต.อ. ดวงใจ สุระพนิิจ ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ส.ต.ต. สราวฒิุ ทองมากขนัชัย ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ส.ต.ต. เสถยีร ทรวดทรง ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
ส.ต.ต. ปราโมทย์ บุระพร ภ.จว.สิงหบ์ุรี สภ.โพทะเล
พ.ต.อ. ศิริวฒัน์ โมรานนท์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
พ.ต.ท. สุขสันต์ เปาอนิทร์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
พ.ต.ท. ววิฒัน์ อศัวะวบิูลย์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
พ.ต.ท. ณัฐวฒัน์ พลูอ าไภย์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
พ.ต.ต. ธรีนนท์ แมนมงคล บก.สส.ภ.1 ฝอ.บก.สส.ภ.1
พ.ต.ต. ปรัชญา เทีย่งตรง บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ร.ต.อ. ธนิตพงษ์ ทองอ าไพ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ร.ต.อ. พลวฒิุ ผาตินุวติั บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ร.ต.ท. ธนาคาร จนัทร์กระจา่ง บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ร.ต.ท. เรวตัร จารุวรรณ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ร.ต.ท. เอกชัย ไชยโย บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ร.ต.ท.หญิง จฑุารัตน์ ด าเวยีงค า บก.สส.ภ.1 ฝอ.บก.สส.ภ.1
ร.ต.ท. ยงยทุธ แยม้ลา บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ร.ต.ท. กติติ สินมา บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ร.ต.ต. อนุรักษ์ ดวงดี บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ร.ต.ต. ปราโมทย์ สุวรรณประทีป บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. กฤช เหลืองอรัญนภา บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. ธวชัชัย ถนนทอง บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. เกดิผล น้อยยา บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. ชิติอนันต์ ลานเล้ียงชีพ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. สุรเดช บุญเศษ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
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ด.ต. สมประสงค์ เมืองแป้น บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. ณรงค์เดช ขา่วดี บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. ทินกร ออ่นกาสิน บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. ณัฎฐ์สิทธิ์ ศรีธติิพรสกลุ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. มานพ รงค์ทอง บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. วนัชัย ศรีอนิทร์สุทธิ์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. ทรงวฒิุ วสิภกัด์ิ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. โยธนิ สุระวทิย์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. คณิศร พฒิุวรพรต บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. คณิศร์ ชูรัตน์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. พงษ์ระพี หงษาค า บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. วฒันศักด์ิ แนวจติร บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. สมโภชน์ สุขเนียม บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. ไสว ต่อนค าสนธิ์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. นพสิทธิ์ ชูจติ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. นวนัฐ จอมใส บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ด.ต. ธรีศักด์ิ ยมล าภู บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ณัฐชานันท์ เยื้อนแยม้กลุ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
จ.ส.ต. วรีะชัย จติกระเสริม บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
จ.ส.ต. ปัญญา แกว้ตา บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
จ.ส.ต. กนัตพงษ์ นิลสุ่ม บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
จ.ส.ต. วราวชิ หยวกขาวดี บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
จ.ส.ต. ณธรรศ ธญัญกจิ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
ส.ต.อ. ไพโรจน์ ใจอารีย์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
พ.ต.อ. กฤษณะ คุณากร บก.สส.ภ.1 บก.สส.ภ.1
พ.ต.อ. อภชิาติ วรรณภกัด์ิ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
พ.ต.ท. จรัิฎฐ์ ดอกไม้ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
พ.ต.ท. เรืองยศ เกษรบัว บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
พ.ต.ท. ปัญญา นันต๊ะแกว้ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
พ.ต.ต. ธรรมปพน เสนาธรรม บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
พ.ต.ต. ศรายทุธ มัง่เรือน บก.สส.ภ.1 กก.สส.1 
พ.ต.ต. พนูสุข เตชะประเสริฐพร บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ร.ต.อ. กฤษฎา นาคประสิทธิ์ บก.สส.ภ.1 บก.สส.ภ.1
ร.ต.ท. นพรรณพ สีหวา้สะโสม บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ร.ต.ท. ไพลวรรณ์ น้อมจนัทึก บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ร.ต.ท. สุดเขตต์ บุญญนานันท์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3
ร.ต.ท. ทองปน โพธิ์ขาว บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ร.ต.ท. เผด็จ สงวนสุข บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ร.ต.ท. สุรเกยีรติ ค าศรี บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ร.ต.ท. โชคดี ชัยยะเจริญ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
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ร.ต.ท. สุชาติ ฝักฝ่าย บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ต. ชนินทร์ จนัทร์ครุธ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. ศฤงคาร วงษ์ประเสริฐ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. อทุัย พงษ์ปราโมทย์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. ต้นตระกลู ศรีสอาด บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. สิทธนินท์ สุปัญญา บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. ณฐนนท์ ดีเกษม บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. วชัรนนท์ รุ่งเรือง บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. จริศักด์ิ เปาริก บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. ชาตรี กดิา บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. นฤพนธ์ น้อยวบิล บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. เสถยีรพงศ์ หนองเหล็ก บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. รัชพล หล้าเพชร บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. มาณิต ศรีอวน บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. รัฐพล แกว้ขาว บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. อนนท์ โฆษิตานารา บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. วรีะพงษ์ ยนัตรกจิ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. ทนงศักด์ิ มณีวงศ์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. ชนกกร ชนะโชติ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. สมบัติ ประตา บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. ตระหนก กล้ากสิกจิ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. ธรีะยทุธ ครุฑพนัธ์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. อธศัิกด์ิ วงศ์ละคร บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. จริพฒัน์ ศรีบุตรตา บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. ชัยภทัร บุญโชค บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. อทิธโิชติ เลิศพจนีย์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต.หญิง สุภาวดี หลวงศิริ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. ณัฐพล พลอยศรี บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
จ.ส.ต. วรีะวฒัน์ ประคอง บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
จ.ส.ต. ทรงทิวา สิงมะหาพรม บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ส.ต.อ. ส ารวย แกว้ม่วง บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ส.ต.อ. ธรีะวทิย์ เฉลยโภชน์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ส.ต.อ.หญิง เสาวลักษณ์ มีสุวรรณ์ บก.สส.ภ.1  ฝอ.บก.สส.ภ.1
พ.ต.อ. ปรีดา คงจดั บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
พ.ต.ท. พทัฐกร ศาสนะสุพนิธ์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
พ.ต.ท. อทิธโิชติ ไชยมงคล บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
พ.ต.ท. วรทัศน์ มหฆัฆพงษ์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
พ.ต.ท. วรีะชน หล่าสกลุ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
พ.ต.ท. ภวูนาถ แกน่จนัทร์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ร.ต.อ. ประยงค์ ทองตะโก บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. มนต์ชัย เหลืองประเสริฐ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ร.ต.ท. สุเทพ เหมือนพนัธุ์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ร.ต.ท. สมชาย ดีเลิศ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ร.ต.ท. สมชาย ศรีงาม บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ร.ต.ท. จนิดา ดียิ่ง บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ร.ต.ท. โชคดี ออมสิน บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ร.ต.ท. รชต วงศ์สมุทร บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ร.ต.ท. กติติณัชญ์ อนิกรัด บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ร.ต.ต. จกัรี วงัสินธุ์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. วโิรจน์ มะยมหนิ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต.หญิง ณัฐฤดี แจม่นาม บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. วชิระ เลาหศักด์ิประสิทธิ์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. วสิิษฐ เรืองวงษ์งาม บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. ไชยพงศ์ สุวรรณโคตร บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. สุรัตน์ ดวงประทีป บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. สันติ แสงก่ า บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. ชัยชนะ ทะอนิทร์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. สุรศักด์ิ กล่ าประเสริฐ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. พงศ์นิธศิ ชัยกติติวนิิชกลุ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. ไพรัตน์ เสาเมืองทอง บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. อธรัิกษ์ ชนะบุญ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. ธวชัชัย ดิบแดง บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. พรรณศิลป์ อปุนันท์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. เติมยศ พนิิจกลุ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ส.ต.อ. ธชัชัย สุนทรารักษ์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ส.ต.อ. นิวฒัน์ นิลทับโพธิ์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ส.ต.อ. ธนพล วงศ์หาญ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ร.ต.ท. สรศักด์ิ นันทวรรณ์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ด.ต. มานพ แกว้เคน บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
จ.ส.ต. สิทธศัิกด์ิ โตมี บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ส.ต.อ. กติติภทัร เรืองเดชาววิฒัน์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.2 
ส.ต.อ. กู้เกยีรติ แสงแกว้ บก.สส.ภ.1 ฝอ.บก.สส.ภ.๑
ด.ต. อทิธพิทัธ์ วจิติร บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ร.ต.ท. ชัยฐนันท์ กานนท์นิธวิงศ์ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
ด.ต. สรรทัศน์ ไทยเสรีกลุ บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
จ.ส.ต. ทวศัีกด์ิ รักประทุม บก.สส.ภ.1 กก.สส.3 
พ.ต.ท. สิทธเิมศวริย์ ศิวคุปต์ศรีครุฑรานนท์ บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.ท. ญาณกร ตรีเทพา บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.ต. เอกศิษฐ์ มาสง่า บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.อ.หญิง พสิมัย ฟองฤทธิ์ บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. จริาพชัร์ โชติวชัรพศุิทธ์ บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. ไพโรจน์ สระกลาง บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. ธรีะวฒัน์ จริยานุวฒัน์ บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ต. จริวฒัน์ เกตุวงษ์ บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ต. ฐณสมัทถ์ ทัพพย์อ้ย บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. ภทัรพล มุกดาสนิท บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. หาญณรงค์ แกว้จนัทร์ บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. ศรีเจริญ นิลกจิ บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. สุนทร กนัชาติ บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. ปรีดา ศูนยก์ลาง บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. กนัฎนิัณฐ์ สายอนัณทัศนา บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. สุวฒันชัย ม่วงค า บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. ธนศักด์ิ มูลเพญ็ บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
จ.ส.ต. จตุฤทธิ์ สุทธฤิกษ์ บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. ธวชั ซ่ือเหล่ือม บก.สส.ภ.1 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.อ. นันทชาติ ศุภมงคล บก.สส.ภ.1 บก.สส.ภ.1
พ.ต.อ. กติติศักด์ิ เทีย่งกมล บก.สส.ภ.1 ฝอ.บก.สส.ภ.1
ร.ต.ท.หญิง จติิรัตน์ ภริูพรีะพฒัน์ บก.สส.ภ.1 ฝอ.บก.สส.ภ.1
ร.ต.ท.หญิง สุภาภรณ์ กิ่งมณี บก.สส.ภ.1 ฝอ.บก.สส.ภ.1
ร.ต.ท. ธวชัชัย จุ้ยชุมแสง บก.สส.ภ.1 ฝอ.บก.สส.ภ.1
ด.ต.หญิง โยษิตา พุม่ใหญ่ บก.สส.ภ.1 ฝอ.บก.สส.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง ปิน่ปินัทธ์ ใจชอบ บก.สส.ภ.1 ฝอ.บก.สส.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง สุดารัตน์ สังขท์อง บก.สส.ภ.1 ฝอ.บก.สส.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง รัตนา ทองหนัก บก.สส.ภ.1 ฝอ.บก.สส.ภ.1
พ.ต.อ. ศุภากรณ์ จนัทาบุตร บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
พ.ต.ท. ธรีวฒิุ แสงมณี บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
พ.ต.ท. กฤช กญัชนะ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
พ.ต.ท. สิงหราช ป้องอติคุณ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
พ.ต.ต. วญิญู แจม่ใส บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
พ.ต.ต. กมัปนาท ท้ายวดั บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.อ. นิติวธุ เลียบมา บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.อ. วชิระ อมัฤทธิ์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ท. ชูพงษ์ กาบบัว บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ท. อศัวพฒัน์ สระสันเทียะ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ท. สุชาติ ฝักฝ่าย บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ท. บุริศร์ อนิทรปัญญา บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ท. ล าเพย นพเกา้ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ท. ประเสริฐ ทองพนัชั่ง บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ท. สุพฒัน์ ไพศาลภมูิ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ท. สุเทพ ผดุงหสั บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ส าเริง ดอกบัวหลวง บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ท. สุเทพ นิลปัทมอมร บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ต. บุญเลิศ สังขก์ลม บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ต. ณัฐพล มาลีพนัธ์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ต. ประสงค์ สุนันตะกลู บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ต. ชาติชาย ค าพฒุ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ต. สมภพ นัทธี บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ร.ต.ต. ชาตรี สุขสุนทรีย ์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ประยทุธ เฉลิมบุญ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. สุพรรณ์ ระเวกโสม บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ไพโรจน์ ธรีาสาสน์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. เทวนิ ครูเกษตร บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. อมัพร ก าจดัภยั บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. บุญธรรม เวชสวรรค์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. จกัรกฤษ บริบูรณ์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. สมยศ กล่ าทัพ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. อ านาท การะเกษ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ฤทธิ์ ศรีรักษา บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. พสัสุ เพช็รรักษ์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ทนงศักด์ิ โพธิ์ล้อม บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. มาโนช บุญลือ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ประทีป พรรณการ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ไพรัตน์ แจง้กรณ์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ก าพล พดุเกล้ียง บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ประทีป ตุ้มนิลกาล บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ธรีะ ไปล่สุวรรณ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. วรัิช พนัธุ์ขา้วโภชน์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. วฑูิรย์ สืบเชื้อ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. บุญทรง ภาคจกัษุ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. วเิชศ จนัทร์ชื่น บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. สาคร ตาค ามา บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. สมบัติ ภสูมมา บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. อดิศร พจนวเิศษ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. สมศักด์ิ จารุกมูล บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. บรรลือศักด์ิ แกว้อ่ า บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ชัยศรี โพธิ์ยา บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. วรีะ วาริพนิทุ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ชาตรี พุม่แพ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ไตรรัตน์ สุทธเิกดิ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. แพง่ สุโคมุต บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. พนัทิพย์ พงษ์ธญักรณ์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ราเชนทร์ แจง้แสง บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ประจกัษ์ ชัยรัตน์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. สุพจน์ สิงหด์ง บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. สุริชัย นาร้ัง บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. รัตนสิทธิ์ ประทาย บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. พพิฒัน์ สระทองหน บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. สุวทิย์ พฒิุฤทธิ์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. สุวชิัญย์ พฒิุฤทธิ์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. เชิดศักด์ิ เชยอกัษร บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. สิรภพ สุดรักษ์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. อดิศร นวกจิกลุ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. นุชา ด่านจมุพลพงศ์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. กาญจนวฒัน์ สังขวฒิุ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต. ประยรู หาญสุวรรณ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต.หญิง สิริรัตน์ ไตรงาม บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต.หญิง กรรณิการ์ ล่ิวรุ่งโรจน์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต.หญิง สุภาภรณ์ วเิศษฤทธิ์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต.หญิง ดลวลัย ปุณบุญเรือง บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ด.ต.หญิง พชัรี หอมชื่น บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ สุขประเสริฐ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
จ.ส.ต. ชูเกยีรติ เต็งผักแวน่ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
จ.ส.ต. สายชล คล้ายวนั บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
จ.ส.ต. วชัรพนัธุ์ ทับทิมไทย บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
จ.ส.ต. ธนภทัร พึง่พรหม บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
จ.ส.ต. วสุิทธิ์ชัย ฉวเีวช บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
จ.ส.ต. ธนาชัย ตลุ่มทอง บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ส.ต.อ. ชาตรี กจิกระจา่ง บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ส.ต.อ. นเรศ อนิทร์ณรงค์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ส.ต.อ. ปิยะ ทักหล า บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ส.ต.อ. ยทุธานันท์ เขม็จนัทร์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ส.ต.อ. ศราวธุ ประเสริฐการ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ส.ต.อ. ศุภร ภาวมิง่มงคล บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ส.ต.อ. ชิติสรรค์ ไวทยก์รวชิญ์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ส.ต.ต. จติรกร   โยธารินทร์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ส.ต.ต. ณัฐดนัย โดดแช บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ส.ต.ต. เธยีรนันท์ กงจกัร บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ส.ต.ต. ภเูบศวร์ สอนโพธิ์ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ส.ต.ต. วชัระ  แจง้เมือง บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
ส.ต.ต. สิทธชิาญเดช บุญเพิม่ บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
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ส.ต.ต. อภชิาติ การสมกล้า บก.สส.ภ.1 กก.ปพ.
พล.ต.ต. ส าราญ ยนิดีอารมณ์ ภ.จว.นนทบุรี
พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ ภกัดีณรงค์ ภ.จว.นนทบุรี
พ.ต.อ. สุรพงษ์ ถนอมจติร ภ.จว.นนทบุรี
พ.ต.อ. สาโรซ ซุ่นทรัพย์ ภ.จว.นนทบุรี
พ.ต.อ. ณัฐพล ศุกระศร ภ.จว.นนทบุรี
พ.ต.อ. ธวชัชัย นาคฤทธิ์ ภ.จว.นนทบุรี
พ.ต.ท. อคัรารัฐ สุพานิชวรภาชน์ ภ.จว.นนทบุรี
พ.ต.ท. อคัคภาคย์ จติต์ประยรู ภ.จว.นนทบุรี
พ.ต.ต. ฐิติวธุ ร่อนแกว้ ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท. อ านาจ แพเสือ ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ต. พฒันศักด์ิ สายฉวี ภ.จว.นนทบุรี
ส.ต.อ.หญิง อญัชลี รวมพลพรมราช ภ.จว.นนทบุรี
ส.ต.อ.หญิง หทัยรัตน์ กลุทอง ภ.จว.นนทบุรี
พ.ต.ท. ชาลี ล้ าเลิศ ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท.หญิง สุพชิฌาย์ นรสิงห์ ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ต. วรีะ รัตนยะนนท์ ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ต. ณัฐภาค ทิมโพธิ์ ภ.จว.นนทบุรี
ส.ต.อ.หญิง ศิริพร นุชศิลา ภ.จว.นนทบุรี
ส.ต.อ.หญิง สุริษา พลฤทธิ์ ภ.จว.นนทบุรี
พ.ต.ท. นพรัตน์ ศิวลัิย ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท. วรพจน์ จดน้อม ภ.จว.นนทบุรี
ส.ต.อ.หญิง น้ าค้าง ณะทิตศรี ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ อาจจติต์ ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ แสงสวา่ง ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ต.หญิง หนึง่ฤทัย รุ่งเรือง ภ.จว.นนทบุรี
ส.ต.อ.หญิง จนิตนา กองเมือง ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท. ธงชัย ท้วมกมล ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท. ธนยศ บวรเดชธนากลู ภ.จว.นนทบุรี
ด.ต. อนุราช สุขขมุ ภ.จว.นนทบุรี
ส.ต.อ.หญิง ขนิษฐา เส้งรอด ภ.จว.นนทบุรี
ส.ต.อ.หญิง วรรณิศา ผลชอบ ภ.จว.นนทบุรี
ส.ต.อ.หญิง ธญักมล นุน่เกล้ียง ภ.จว.นนทบุรี
พ.ต.อ. มงคล ศรีรักษา ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท. รุ่งเพชร ศิลานิล ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท. สุเมธ วสุิทธปิระภานนท์ ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท. สันติราษฎร์ พพิธิกลุ ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท. บุญน า สินสวสัด์ิ ภ.จว.นนทบุรี
ส.ต.อ.หญิง นพตัชดา ปรีชาชาติสกลุ ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท. เสน่ห์ แกว้จนัทร์ฉาย ภ.จว.นนทบุรี
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ร.ต.ท. วนิัย ออ่งทับน้ า ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท. บุญเลิศ ปานรักษา ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ท.หญิง อรนุช ธรรมพทิักษ์ ภ.จว.นนทบุรี
ร.ต.ต.หญิง ก าไร สุขปรุง ภ.จว.นนทบุรี
ส.ต.อ.หญิง ณัฐปภสัร์ ข าเกดิ ภ.จว.นนทบุรี
ด.ต. เปรมไพสิฐ ชูเทียนธรรม ภ.จว.นนทบุรี
ส.ต.อ. วรวฒิุ ชูศรีวนั ภ.จว.นนทบุรี
ด.ต. ปัญญา กจิพยคัฆ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.อ. พฒิุพฒัณ วรรธน์จรัิฐ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ ปานอน้ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
พ.ต.ท. มงคล ออ่นแกว้ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
พ.ต.ท. สุกฤษฎิ์ สีช านาญ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
พ.ต.ต. ภทัราวธุ บุญยะพนั ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
พ.ต.ต. ประเสริฐ ทองเปลว ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ร.ต.อ. ธงชัย สมาน ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ร.ต.ท. ประชา เจริญเกษ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ร.ต.ท. อฐัพร สุขญาณกจิ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ร.ต.ท. พมิล ฟกัแฟ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ร.ต.ท. ตวนั ขวญัชุม ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ร.ต.ท. สุวทิย์ จหูอ้ง ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ร.ต.ท. ศุภากร หงษ์มัจฉา ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ร.ต.ท. ภวูนิัย พลเยี่ยม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ ทองชมภู ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ต. สมพร ขาวผ่องอ าไพ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ร.ต.ต. กมล เรืองศักด์ิ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ร.ต.ต. ธนู เหลืองธวชักลุ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ร.ต.ต. ชูชาติ วเิศษสังข์ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ร.ต.ต. ฉลาด ไผ่งาม ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ เชยชม ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ร.ต.ต. โกมล ภาคากล้า ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ร.ต.ต. ดนัย อว่มสอาด ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. ปรีชา สุขนิรันดร์ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. สุรัตน์ สุ่มดี ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. วชรพล สมแสง ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. ส าราญ ผาสุกล้ า ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. สนาน ธรรมพนัธ์ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. ณรงศักด์ิ ฝากเซียงซา ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. อนิทร์ตา เทียบฤทธิ์ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. ประเสริฐ จนัทร์อยู่สุข ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. อรุณ ยงูทอง ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.



บก. กก./สน./สภ.
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ด.ต. ไพรวรรณ์ วนัพนม ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. ก าปัน้ ม่วงอยู่ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. วนัชัย วงศรีเทพ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. เคน ค าแหงพล ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. จ านง กรสวา่ง ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. สุรสิทธิ์ จนิตชิน ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. จรัญ น าพา ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต.หญิง พชัรี กว้ยไขมุ่ข ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. บุญคุ้ม ไชยสงคราม ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. มานิตย์ เปรมจติร ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. สุพรรณ อู่เจริญ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. สรวศิ สนธเิปล่งศรี ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. สมยศ สุขสมเนตร ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. วโิรจน์ วงษ์ไพร ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. จรินทร์ บุญชุ่ม ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. สารัตน์ รสารักษ์ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ด.ต. ชินกร สุขดี ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. บดีเทพ มณีฉาย ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. สุทัศน์ ปัถพี ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. กติติพงษ์ สุขเกษม ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ ทองเกดิ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. ณัฐพงค์ ธรีะราษฎร์ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. ด ารงรัตน์ วไิลภกัดี ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. นิติ ด้วงชนะ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. นิพนธ์ เกษประทุม ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. ประสิทธิ์ ปิน่ทอง ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. พงษ์พสิิฐ สอาดเอี่ยม ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. ภวูนารถ ล้วนจิ๋ว ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. วริาช มีค าเพราะ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ส.ต.อ. บัณฑิต ปิยมาตย์ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. สุวรรณ พมิพา ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. อนุชา เอี่ยมโอฐ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. เอกราช เปล่ียนข า ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. อาทิตย์ เหลือสิงกลุ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. สราวธุ สุรินทร์ค า ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ส.ต.อ. สราวธุ ไชยธานี ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ส.ต.อ. สุชาติ เทพชู ภ.จว.นนทบุรี
ส.ต.ต. อานุภาพ สุขทอง ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ส.ต.ต. มาบุญครอง วรีะพนัธ์ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ส.ต.ต. เมธี การบรรจง ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
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ส.ต.ต. นิรุต ทูลฉลอง ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ส.ต.ต. บวรวทิย์ บวรศิขริน ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ส.ต.ต. อนุชา มหาไม้ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ส.ต.ต. อรรถกร แสนตรี ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ส.ต.ต. ฤชากร มณีกาศ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
ส.ต.ต. พพิฒัน์พงษ์ แกว้ดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. เสรี ปาจติตี ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.
พ.ต.ท. วรีะพล  วงษ์สาตรสาย ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
พ.ต.ท. ประจวบ   ธรรมญาณ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
พ.ต.ท. สัญญา  อทุุมพร ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
พ.ต.ท. จติติกลุ แกว้กลางเมือง ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
พ.ต.ท. เทวลิ   ชาญกล้า ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
พ.ต.ต. เอกชัย  ฤทธมิา ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.อ. วรวฒิุ  นุริตมนต์ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.ท. วนัชัย       ชูพทุธพงษ์ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ     ขนัตี ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.ท. พาย ุ   นิลละออ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.ท. ไกรวฒิุ   แกว้ภริมย์ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.ท. สุชาติ    แกว้มณี ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.ท. อดุล    มัน่การ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.ท. ปิยะพงศ์  นวลแกว้ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.ท. มนตรี พรรณวรรณ์ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.ต. สุชิน  ถ้ ากระแสร์ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.ท. วเิชียร  คร้ามพมิพ์ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.ท. อทุิศ     แช่มชื่น ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.ต. รุ่ง ประจ าแถว ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.ต. อรุณ  ดวงศรี ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.ต. เอกวฒัน์   สุขสมวฒิุ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ร.ต.ต. สุรเชษฐ์  ช้างสาร ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ด.ต. บุญสม     สุขสอน ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ด.ต. จรีพนธ ์  บริรักษ์ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ด.ต. ธนาวฒัน์   อนันสลุง ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ด.ต. ประดิษฐ์ ธญัญะ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ด.ต. สุจติร  ศรีแลง ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ด.ต. ภวูนาท หน่อจ าปา ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ด.ต. ประมวล  กลุมุล ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ด.ต. น้อย  กบัรัมย์ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ด.ต. ธนกร  แกว้นุย้ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ด.ต. ไพบูลย ์ เฉยีดกลาง ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ด.ต. อธริาช       เทีย่งปา ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
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จ.ส.ต. ปฎภิาณ     พนูสวสัด์ิ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ส.ต.ต. สราวธุ   สุขประเสริฐ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ส.ต.ต. ถวลัย์  จนัทกล ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ด.ต. วลัลภ   ทองเปลว ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ด.ต. สมชาย   อภริมย์ ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
ด.ต. วษิณุ   ศรีวะอไุร ภ.จว.นนทบุรี บางแม่นาง
พ.ต.อ. เกยีรติกลุ สนธเิณร ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
 พ.ต.ท. วรีะวฒิุ  ด าสุวรรณ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท. นันทเศรษฐ์ สุขนพกจิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท. ประภาส พรมคล้าย ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.หญิง ปิยพชัร์ ละออง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท. ชาคิน แดงอรุณ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ต. ปรัชญา สินเกื้อกลู ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท. ปิยะ สาแกว้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท. ปัญญา พทุธมิา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท. ชิษณุพงศ์ สนธิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท. เรวตั สุริยะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท. จนัทร์ ฉ่ าเยน็อรุา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ต. ธชัพล ศรีสุวรรณ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ สุปัน ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ต. สาคร สุขเกษม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท. รัศมี ค าศรีแกว้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท. เกรียงไกร หาญปราบ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท. ชัยพงษ์ ชมภสูาร ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท. สุรพล รอดเผือก ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ต. สมพงษ์ สมเนตร ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ต. สมพงษ์ พรรณราย ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ต. อนันต์ แกว้เรือง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ต. อ าพล ขวญัพรม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ต. สม พทัเทวี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ต. ชลอ กหุลาบแกว้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ต. ธงชัย กรอบประดับ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ต. พงศ์สิน แช่มประชา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. ชัยชนะ พวงเพชร ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. ชุมพร บุญทศ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. โสภณ แตงขาว ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. วรรธนพฒัน์ นระแสน ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. เพยีร พนัธก์าร ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. อนุวตั มิง่เมือง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. อนุตร วสุิทธศิิริ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
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ด.ต. สินชัย ฐิติเมธกีรู ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. พงศภคั ทองดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. ปัณญวฒัน์ มีลาภา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. สมพาน สูงหา้งหวา้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. สุระพงศ์ โค้วตระกลู ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. สุรศักด์ิ แกน่เสาร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. ธงชัย ปะวรรเน ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. ธนิตณ์ ปัทมะสนธิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. สุทธี ไพอปุลี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. สมคิด เจริญ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. สิทธพิงษ์ วงศ์อาจ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. อทุัย บุญทัน ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. เชษฐ รุ่งเรือง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. มุกดา ทัพธานี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต.หญิง พมิพร เลิศอนันต์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. วสุิทธิ์ ชูศรีนวล ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. สมควร จารุมาศ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. ลัญชกร โฉมหว่ง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. อนุรักษ์ โกฎรัิกษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. สุขสันต์ิ แสงตันชัย ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. ทนง แสงศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. ทินกร รัตนพลที ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
จ.ส.ต. สานิต พรมแสนปัง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
จ.ส.ต. จนัทร์แดง ไชยเชษฐ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
จ.ส.ต. รัชพล ค าเคร่ือง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
จ.ส.ต. วนัชนะ น้อยมาก ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ส.ต.อ. ประวทิย์ อนิทฤทธิ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ส.ต.อ. สุทธนิันท์ แสงแจง้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ส.ต.อ. วชิาญ ผุดโรย ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ส.ต.ต. โอภาส ชูเลิศ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ส.ต.ต. พชิิต หล้าค าคง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ หาญพล ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ส.ต.ต. พงศธร ตอกตาลยงค์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ส.ต.ต. อภชิัย อดุมพล ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
จ.ส.ต. พรีวสั โรจนวริทธกิลุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท. ศุภกร จนัทมัตตุการ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท. ขวญัชัยณรงค์ เทีย่งธรรม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท.หญิง อ าพร จมูัจฉะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
ด.ต. รนกฤต ตะกรุดโฉม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
จ.ส.ต. นิวตัร์ สมศรีราช ภ.จว.นนทบุรี สภ.ไทรน้อย
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พ.ต.ท. สมอาจ หมัน่อตุส่าห์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
พ.ต.อ. สมศักด์ิ ตระการไพโรจน์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
พ.ต.อ. สุรศักด์ิ แสงจนัทร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
พ.ต.อ. อทิธรัิฐ ศักด์ิเพชร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
พ.ต.ท. อดุมศักด์ิ จติตธรรม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
พ.ต.ท. ภทัรพล พลศิลา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
พ.ต.ท. วเิชียร กสิบุตร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
พ.ต.ท. สมชาย อรภกัดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
พ.ต.ท. เรวติั พนักา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
พ.ต.ท. สุวชิา ชั้นงาม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
พ.ต.ท. นภธร วาชัยยงุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
พ.ต.ท. ประกจิ ช่างอาวธุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.อ. อนุชิต อามาตยส์มบัติ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.อ. ภมูินทร์ อ าภาภยั ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.อ. ชนาธปิ ญาณัปปสุต ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.อ. ณรงค์ สุรินทร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.อ. ชยพล ปราบปราม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. สุชาติ ภญิโญยิ่ง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. สุพฒัน์ สระประโคน ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. ปรีชา ทองหยวก ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. คุณาพฒัน์ สุภะกะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. สราวธุ นรสิงห์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. ไพศาล แสงแกว้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. กฤติเดช แกว้ใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. อาชีพ ค าปินตา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. ธนยศ รามวนิิจ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. วชิาญ วนัทะมาศ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. ธวชั ยั่งยนื ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. ประยทุธ แสนพงษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. ปราโมทย์ อากาศสุภา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. เพยีร ทองขาว ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. บุญส่ง กมุารา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. สิงหา ศรีนวลดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท. สุวรรณ นาคยา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ท.หญิง พนิดา กรเพช็ร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ต. ณรงค์ชัย บุญทูล ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ต. เชน ชมชื่น ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ต. สะอาด ทววีทิย์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ร.ต.ต. กติิศักด์ิ พรหมฤทธิ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. กติติพงษ์ ป่าเมือง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
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ด.ต. สุรัช สุพรรณ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. ราเชษฐ์ หมัดระหมี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. จริยะ อรรถโส ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. วฒิุพงษ์ จนัโท ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. ชมัช วชิัยรัตน์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. จนิศักด์ิ ใสสอาด ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. ภาณุทัต กหุลาบ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. ปรีดา ทองรอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. ณัฐพงษ์ องักรูอจัฉรา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. หงษ์ทอง ดวงพร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. ช านาญ ศรีไทยแกว้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. สมบัติ เทพค า ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. มนตรี มัน่เหมาะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. ณัชนคร มีทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. วไิล อริุนค า ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. สุทธชิัย แกว้จนัทร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. เตชทัต สะอาดชูชม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. ชัยวฒัน์ คงฉยุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. วรียทุธ จนัทร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. ประชุม ออ่นทิมวงษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. ภาณุวทิย์ วเิศษสินธุ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. สรวชิญ์ หนูทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. ธนบูลย์ ทองเพญ็ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. ธทีัต รัตนวรรณ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. สุชาติ หรัิญชาติ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. อดุลย์ ค าชาย ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. ณัฏฐนัย ศรีนา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต.หญิง   กลัยา แสงงาม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ด.ต. เตชะสิทธิ์ แน่นอดุร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
จ.ส.ต. อศันัย แกว้กสิกจิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
จ.ส.ต. นรวฒิุ แกว้มณี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ส.ต.อ. วารุจ คูณนาเมือง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ส.ต.ต. สมประสงค์ จนัทร์ส ารวล ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ส.ต.ต. ฐิติคุณ แจง้วจิารณ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
ส.ต.ต. นภสินธุ์ เรือนแกว้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางศรีเมือง
พ.ต.อ. สกล เฟือ่งกระแสร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
พ.ต.ท. รุ่งระวี สุขงั ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ แยม้วงษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
พ.ต.ท. อานนท์ เชื้อมีแรง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
พ.ต.ท. สมุทร์ เกตุยา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
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พ.ต.ท. กติติ โพธิ์สุข ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
พ.ต.ท. บุญเลิศ อาคมวฒันะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
พ.ต.ท. ภทัรพล วจันสุนทร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
พ.ต.ท. รัฐวสัถ์ พงษ์ศรานนท์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
พ.ต.ต. ชัฐพงษ์ ดวงดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.อ. ประสิทธิ์ อนิอุ่นโชติ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.อ. ประชัน ปิงจนัทร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. ศรีชลธ์ จลุศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. สมพงษ์ กาฬภกัดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. ถาวร เพชรแท้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. ธรรมนูญ จติร์สงวน ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. กษิดิศ มอญขาม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. ศุภฤกษ์ อศัวภมูิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. สุธน จติตภมูิภกัดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. วรุตม์ พรมลาย ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. นิพล ภธูรฤทธิ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. ธงชัย พานิชอ านวย ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท.หญิง ชนิกรรดา ชูใจ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. วชิชาญ ตันพานิช ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. ชัชวาล ท้าวพา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. ธรรมโรจน์ แกว้ประสิทธิ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. นรวฒัน์ พฒิุบุรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. ภาณุศักด์ิ ค าแผง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. อสุ่าห์ เหมมัน่ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. อนุลักษณ์ ภผิูนผา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. ปภนิวชิ มีชีพสม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. สุรเขต วเิศษนคร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. รณชัย ศรีสมใจ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ บุญมา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. ทวี ปุยทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. ประสาน ฤทธิ์แตง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. พนม จนัทะโร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ต. ไกรสร เทีย่งชุดติ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. อลงกรณ์ วรรณพรม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ บุญรอด ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. จรูญ ตะเคียนทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ต. ขนบ สืบประดิษฐ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบังวทอง
ร.ต.ต. กอ้งภพ ศรีสงค์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ต. จรินทร์ แสงจนัทร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ต. ณรงค์ หอมอดุม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
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ด.ต. สมบัติ มากบัว ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ไพฑูรย์ เทียบแสง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. พชิัย ยนิดีมาก ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. จรัญ ทิมแกว้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต.หญิง รจนา น้อยคง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. กจิติ คล้ายสุด ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. จกัรพงษ์ โยธาทูล ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. เพยีรศักด์ิ บัวงาม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. โมฬี จนัคามิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ปกรณ์ มาดารัตน์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. วเิชียร สุขเผือก ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ธนพล เขยีวทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ยงยทุธ ฟกัเจริญ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ธาตรี เหวา่โต ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ราเชน แสงสุ่ม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. บัญชา จนัต๊ะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. วรพล บรรพต ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. สุรชาติ เสร็จกจิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. อนุสร ศรีอนุชา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. สมเดช หลวงจนัทร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ธ ารง คล่องจริง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. วทิูล วงโคกสูง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ด าเนิน รอยประโคน ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. มนัส แยม้สุดใจ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ปัญญา เสือดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. เกษม บุญชื่น ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. สมศักด์ิ แยม้กล่ิน ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. บุญลือ อรรควรรณ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. วริะพล อนุวาล ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. วโิรจน์ สวสัดีมูล ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ อทุโท ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. สินธ์ สุขทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. วศิิษฐ์ เงาศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. วเิชียร จนัทรวบิูลย์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ธวชัชัย รัตนวโิรจน์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ประเสริฐ ครองยทุธ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. สุทิน ดิษฐาพร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. เจริญชัย หนูพลกรัง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. พเิชษฐ์ ทุง่กลาง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. กววีฒัน์ ภณัฑิลาทิพพ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
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ด.ต. บรรจบ คงส าราญ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. พนม คูณค้ า ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. สุวรรณ อบมาลี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. สุริยนัต์ ไตยพนัธ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ธรีะพงษ์ ค ามูล ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
จ.ส.ต. รัตนะ โคตรวนัทา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ส.ต.อ. เอกราช วชิชุชนินทร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ส.ต.ต. สุเทพ อยู่ยั่งยนื ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ส.ต.ต. สุขี จ าปา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ส.ต.ต. บัญญัติ ธรรมทัตโต ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ส.ต.ต. พฒันพงศ์ พานทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ แสงมณี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ส.ต.ต. ววิธิวนิท์ อนิโน ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ส.ต.ต. ปกรณ์ แกว้เกตุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ส.ต.ต. กติติชัย แฉล้มขนัธ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ส.ต.ต. ศราวฒิุ ทัพอาสา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ส.ต.ต. ภมูิพงศ์ พวงมาลัย ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ส.ต.ต. พงศกร เงินกล่ัน ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ประทีป บุญแสน ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ชัยโรจน์ บรรพต ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ณภทัร เครือชาลี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. พงศภคั จนัทร์นุม่ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ประมวล คนรู้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ สุทธแิสน ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. วฒิุไกร ไสลภมูิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. อ านาจ บุญลิขติ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ส.ต.อ. ฐิติ รัตนไพบูลย์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ตันตระกลู ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. นรินทร์ สุวดิษฐ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ประสิทธิ์ สินธุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. นคร พะวา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. ชวลิต ชูเทียน ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ผลจนัทร์งาม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ด.ต. นิติพฒัน์ สุขโม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
พ.ต.อ. มนตรี เทศขนั ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.ท. ศราวธุ คงคานนท์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.ท. พนัธมิตร จา้งประเสริฐ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.ท. สฤษด์ิชัย เสวกิลุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.ท. พล พืน้พรม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.ท. ประชา บรรณาธกิาร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
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พ.ต.ท. วรวฒิุ หรัิญโร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.ต. เจติศักด์ิ  คงพพิฒัน์เกษม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.อ. สมควร   แตงพรม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.อ. บุญเทียม ยิ้มแยม้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.อ. ราเชนท์ เทพวงษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.อ. ชาคร เปรมฤดีเลิศ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. สุนทร พกิลุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ จนัทจติ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ภริูนท์ บุญชัยวงศ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ฉตัรชัย กณุาใจ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ปิยะวฒัน์ โภคา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. อภชิาติ ทองสวสัด์ิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. สง่า ทาเสนาะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. รุ่ง เล่ียมโคกสูง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. สมบูรณ์ นิลกระโทก ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ชายศักด์ิ พลรักษา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ประทักษ์ จา่เคน ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. อรัญ เขยีวชะอุ่ม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. มงคล พานทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. สมเกยีรติ กล่ันแกว้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. เจนศักด์ิ ศิริธรรมกลุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.ต. สุชาติ  จนัทรสิงห์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. มณเฑียร พุม่ประเสริฐ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. เกษมสิทธิ ชื่นตา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. จริศักด์ิ ควรพนัธ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. ดนัย อว่มสอาด ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. สุวฒัน์ พุม่มาก ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. ไพบูลย์ ศรีโสภา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ไชยยทุธ แสงใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ไชยเพช็ร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ธนกฤต สุพลจติร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ศุภโชค วนัเพญ็ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ณัฐพล มวลเกษม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. กติิศักด์ิ ชินภกัดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. บุรินทร์ ค ากอ้น ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ประกติต์ เศรษฐภกัดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ประดิษฐ์ศิลป์    คุณเลิศ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ประวทิย ์  พรหมประเสริฐ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ปฐมพร ศรีวนั ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ฤทธิ์ศักด์ิ มิง่เมือง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
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ด.ต. ทรงกลด ศิริชาเครือ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. พเิชษฐ์ จรลี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. มหาชัย เจริญกลุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. วรวทิย์ ศรีคร้าม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. วเิวก กมลวบิูล ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สมคิด ศิริบุรมย์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สุชาติ เพง็เหลา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สุดใจ ค าหยาด ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สุรัตน์ สีทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สุรินทร์ คล้ายบุตร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สุรินทร์ หนูเสน ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สุพจน์ พรหมรักษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ส าเริง ไชยสาร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. อรัญญา สิงละคร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. อคัรพงษ์ เดชกลุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
จ.ส.ต. ไกรสร    พุม่เกื้อ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
จ.ส.ต. ชัยยทุธ์ สุจริต ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ธนากร พรมสุข ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
จ.ส.ต. เลอศักด์ิ โพธิ์ทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
จ.ส.ต. ปกรณ์   ทิพวงค์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
จ.ส.ต. วรียทุธ   ไชยชิต ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
จ.ส.ต. สุวรรณ ชูขนัธ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.อ. อคัรพล บรรจง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. คมกริช ประเสริฐสังข์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. จตุพล สีผาง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. ชนินทร์ รณรัตน์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. ณัฐปกณัฑ์ รักหอม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. ณัฐพล จนัทร์ชูช่วย ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ธรรมธาดากลุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. ทรงชัย นุชฉมิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. ธเนศ ปัญญาทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. ธวชั สุวรรณดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. ธานี เนียมประเสริฐ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. ธรีวตั สายสรรพมงคล ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. นิจติพร โชติพนัธ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. ปิยณัฐ งาเนียม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. พยหุ์ ใสสม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. รัฐศาสตร์ น้อยน้ าค า ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. ฤทธชิัย วงศ์ชัย ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. วริินชัย ยางเพชร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
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ส.ต.ต. วโิรจน์ พาทา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. วรีะพล ใจกลัยา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. วรีะศักด์ิ วชิา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. วฒิุชัย โพธิ์ทัย ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. ศิวรักษ์ ถมมา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. สมยศ หาระบุตร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. สรรพวฒิุ อดุใจ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. สันติชัย ดีพร้อม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. สุทธศัิกด์ิ สนิท ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. อาทิตย์ เฉยีบแหลม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. เอกลักษณ์ สัปดาห์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. เอกมร คงตางาม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. อาระยนั ตรีเลิศ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. เฉลิมพล กระโจมทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.อ. อภพิฒัน์ ทองเกตุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. สรวนิท์ เมืองใสสันต์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ภานุวฒัน์ แกว้ร่องค า ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. วลัลภ สงวนรัตน์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. วรัตม์ชัย ยศปราณี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สมาน โพธิ์ศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สมชาย เกลียวกระโทก ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ธวชั วงศ์ไทย ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สายนัต์ แกว้สี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สุพจน์ พรหมรักษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. วชิระ สุทธสินธิ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สุชาติ วงษ์รัตน์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สุรชาติ ขนัตี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. วรีศักด์ิ จนัทร์ศิริทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. รัฐสรรค์ สุขศิริ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. สรไกร ลาดสุวรรณ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. อฏัฐ์พล คล้ายเนียม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.อ. ธนวฒัน์ ภาภริมย์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. ธนวฒัน์ อนิสุข ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. อมร น้อยรักษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต.(ญ) สุดาพร ม่วงเมืองเสน ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ชัตติยะ ชะนะโม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.อ. เทอดเกยีรติ นนทะบุตร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ชูเกยีรติ โพธสุิวรรณ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. วโิรจน์ เทศเทียน ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สนธยา ทรัพยสิ์น ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
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ด.ต. มนตรี ขนับุตร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สง่า สุริฉาย ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. รัชชาพงษ์ บุญประคอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สมบัติ อนิทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.อ. ฉลาด ล้ีพล ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. จมุพล สาสุข ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. บุญทัย ศรีชมภู ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. นิคม ถดัพลกรัง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ธรรมวชิัย คานแกว้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.อ. ฉตัรมงคล แกว้ประเสริฐ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.อ. รัชกฤช วฒิุชัยภญิโญ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.ท. มนัส นิลกลัด ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.อ. สมเจตน์ ธรรมบุตร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.อ. สยามรัฐฐ์ บุญพมิพ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. สมชาย ใจนา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ชิตพงศ์ ช่างประดิษฐ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ จนัทจติ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ฐิติปกรณ์ คุ้มปานอนิทร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ฉตัรชัย กณุาใจ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. สัญญา โพธารส ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ไพรัตน์ นวนตะคุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. เสถยีร เสนผาบ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ศุภลักษ์  พรมวงศ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. จมุพลภทัร์ หนัทะนันท์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ณัฐกานต์ ชูสกลุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. กติติพนัธ์ หรัิญพฤกษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. นิพนธ์ พลสวสัด์ิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. สายยนต์ ทองทา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. สิงหา สีหาชารี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. นรงฤทธ์ นันนิตามัย ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ปิยะณัฐ เจยีมรัมย์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท.(ญ) รัตน์ชนก บุญน า ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. ศักดา ยนิดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. สายทอง วงศ์ชา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. พรชัย หาทองค า ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. อทุัย ภาพนัธ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. จรียทุธ จนัทสุริยา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ไชยยทุธ แสงใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สถาพร ศรแกว้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. กฤษณ์ อตัพลวณิช ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
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ส.ต.ต. ลิขติ โหม่งสูงเนิน ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. อารยนั ตรีเลิศ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ธชัชา เต็มพร้อม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.ท. สุภวฒิุ วเิศษโวหาร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.ท. ปัณณพฒัน์ เดชโชติพสิิฐ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. นันทพงศ์ บุญดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.ต. วชัรพงษ์ สิทธรุ่ิงโรจน์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.อ. หตัพล ทองค า ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. บรรจบ ราชกจิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. พยนัต์ คงไข่ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. กชกร ไทรศาศวตั ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. วรีะ สาวสิิทธิ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ภริูนท์ บุญชัยวงศ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. สวสัด์ิชัย แยม้มะพลับ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท.(ญ) พรพศิ อกัษรดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. สมคิด สิงหท์อง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. ยทุธนา จอกสถติย์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. กลุชาติ นิลเกตุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ปิยะวฒัน์ แฝงจนัดา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ศุภชัย ปานโชติ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. มิตร ปัญญาผ่องใส ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ส ารวย อนิพรม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. นพรินทร์ ชูกล่ิน ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สุวชิัย ควรชม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. นที หนูทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ธนพล พรมค า ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ธงชัยวทิยา ค าศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สายนัห์ สวา่งโสดา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. อดุลย์ ภชูุม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ปิยะพทัธ์ สรรเสริญ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. อาคม แช่มข า ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. นฤพนธ์ สุนทรวภิาต ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. วนัชัย ศิริมาณนนท์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
จ.ส.ต. เมธา ธรรมสุนทร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
จ.ส.ต. ธรีะ แสนเริง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.อ. สุจริตยช์ล ค ามูล ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ ทัพทวี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.อ. ประวทิย์ นาคศรีทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.อ. รณชัย ร้ายกลับดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. รุ่งทิวา แสนชอบ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
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พ.ต.ท. ยิ่งยศ สุวรรณโณ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.ท. คมวฒิุ จองบุญวฒันา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ภคัพงษ์ พลมีศักด์ิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. สุรชัย ไทรชมภู ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. สุธนิ พวงสมบัติ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. สุรชัย อิ่นสาลี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ธรีะ แจม่สาคร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ มะหา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. บรรจง สุบวรรณศิลป์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. คะนึง สุขชู ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. นิคม ทองยอ้ย ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ประเวทย์ ธบิดีเดช ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ณรงค์พล วเิลปะนะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ศุภวฒัน์ อนิทร์ปิน่ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. อทิธพิล ชัยชนะลีพลี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สุรัช สังขท์อง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. วทิวฒัน์ อคัรเมธากจิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สมเชษฐ ราชนุช ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. วชิิตชัย อคัรภาร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ศุภกรณ์ เรียนเวช ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ปราโมทย์ ปาวชิัย ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. สุวชิัย ควรชม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. พเิชษฐ ปาวชิัย ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. อนุชา จะชาลี ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. อดิศักด์ิ ทองคร้าม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. พสัพนธ์ กติติปรีชาเลิศ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. วรัิช วนันาพอ่ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. วายภุกัษ์ สังขท์อง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. มงคล เพชรแกว้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ศุภกานต์ ประมายะยงั ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.ต. อโนชา ฉมิสุนทร ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. แผน ค าโสภา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ณัชพงศ์ ยงิรัมย์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ปวรภสั เบ็ญจชาติ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. มหาชัย เจริญกลุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ยทุธนา พมิพโ์พชา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. พนิิจ ศิริอนิทร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ มิง่เมือง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ต. ณรงค์ จนัทร์กระจา่ง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
จ.ส.ต. ประสงค์ ส่งโสภา ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
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ร.ต.ท. สุรยทุธิ์ พวงเดช ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. วชิัย เสนเกตุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ร.ต.ท. นครินทร์ แยกโคกสูง ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ชยตุ พรมโนพาศ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ภาคิน สีสุธรรม ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. ศุภวฒัน์ อิ่นปิน่ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
ด.ต. จรีวฒัน์ พฒันไพศาลวงษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.เมืองนนทบุรี
 พ.ต.อ. เกยีรติณรงค์ เฉลิมสุข ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
พ.ต.ท. ประหยดั ทัพไทย ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
พ.ต.ท. สุพจน์ ไชยะ ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
พ.ต.ท. กสินธุ์  ศักด์ิดี ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
พ.ต.ท. สุราช หอ่ทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
พ.ต.ท. อธวิฒัน์ อปุละ ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
พ.ต.ท. ยคุลธร เรืองฉาย ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
พ.ต.ต. จริโรจน์ ตุ้มปิน่ ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ร.ต.อ. ธนวฒัน์ กญัจนกาญจน์ ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ร.ต.ท. พนัธพ์ฒัน์ เศษบุบผา ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ร.ต.ท. ยศพนธ ์ ยอดเสน่ห์ ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ร.ต.ท. พงษ์กรณ์ สุวรรณทิพย์ ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ร.ต.ท. แทนศักด์ิ สุขไป๋ ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ร.ต.ท. มาโนช เกตุทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ แสงเปล่งปล่ัง ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ พงึโพธิ์ทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ร.ต.ท. วรีะ  สุขชนะ ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ร.ต.ท. ศุภโชค สุริยะลังกา ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ร.ต.ท. ปัญญา วงศ์มาดิษฐ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ร.ต.ท.หญิง สุพรรษา ใจน้อม ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ร.ต.ต. วนิัย นุม่น้อย ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ร.ต.ต. อ านวย  ลิซ้ า ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ด.ต. สันติศักด์ิ มากมีทรัพย์ ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ด.ต. บรรจบ กอนเกดิ ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ด.ต. ชรินทร์ ธนะรุ่ง ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ด.ต. ชวลิต  ชุมผล ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ด.ต. โชคพรนที  เชื้อสกล ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ด.ต. ประทีป  ชูทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ด.ต. สาโรจน์ บัวเนียม ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ด.ต. ธงชัย พบนา ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ด.ต. อริญชัย   โนราช ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ด.ต. สุพจน์ วดัไพรรุณ ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ด.ต. พลัลภ ปลอดแกน่ทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
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จ.ส.ต. สมชาย คุยศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ส.ต.ท. ญาณวฒิุ แสนเขยีว ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ส.ต.ต. บุญเจริญ จนัทรเสนา ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ส.ต.ต. กมัพล คารวานนท์ ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ส.ต.ต. ชยากร ทิโน ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ พรมจกัร ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ส.ต.ต. วนัเฉลิม ไชยวรรณ ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ส.ต.ต. รัฐภมูิ  รอดทับ ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
ส.ต.ต. ภาคภมูิ กล้ิงกระโทก ภ.จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง
พ.ต.อ. โชติวฒัน์ เหลืองวลัิย ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
พ.ต.ท. พรีะเดช เจริญเดช ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
พ.ต.ท. ภคัพงศ์ บูรณ์ชนะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
พ.ต.อ. ชาติ อนิทรโชติ ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
พ.ต.ท. จกัรกฤช ศรีโรจนากรู ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
พ.ต.ท. ธนูเพช็ร ฉมาฤกษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
พ.ต.ท. กฤตกร กฤโตปการ ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
พ.ต.ท. ทรงพล สุขกลึงมี ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ท. ปรเมษฐ์ ดวงแกว้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ท. สุนทร หงษ์โยธี ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ท. นิยม ตรีพชื ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ท. ชูชีพ เกษรสกลุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ท. จกัรวรรดิ บรรเทา ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ กิ่งป้อง ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ต. คมสันต์ แทนบุญ ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ต. ประวติั อกัษรดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ต. เอกสิทธิ์ พระศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ท. ขวญัชัย มุง่เกยกลาง ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ท. เจษฎา กรูสุรพงศ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ท. บัณฑิต บุญประดิษฐ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ท. ประวงิ จนัทวาส ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ท. ศานิต มูลสาร ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ท. วนัชัย ปานหลิม ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ท. อทิธกิร พรหมช่วย ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ท. ณัฐพล ดวงสุริยา ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ท. อทิธพิล พรมกดุตุ้ม ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ร.ต.ต. สุรเชษฐ์  ช้างสาร ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ด.ต. สุชาติ ศรีสระคู ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ด.ต. กานต์ กายสันเทียะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ด.ต. ประพฒั แทนบุญ ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ด.ต. ศรีไวย์ แกว้ออ่น ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
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ด.ต. ศุภกจิ ใจค า ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ด.ต. วชิัย มะลิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ด.ต. วสันต์ ดอกสร้อย ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ด.ต. มณฑล แกว้จนัทร์เพชร ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ด.ต. สนธยา เกสรพรหม ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ด.ต. วชัรินทร์ อยู่สุขอาบ ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ด.ต. วฑูิรย์ จนัทร์งาม ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ด.ต. ธนภณ มากด า ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ด.ต. สมปอง โพนะทา ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ด.ต. นภดล พานทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
จ.ส.ต. พทัธพล ปานข า ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ส.ต.อ. อ านวย ซ้ายอิ่ม ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ส.ต.อ. วฒิุศักด์ิ ขนุณรงค์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ส.ต.ต. ธรีวฒิุ สนิท ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
ส.ต.ต. ปริญญา อุ่นเจริญ ภ.จว.นนทบุรี สภ.คลองขอ่ย
พ.ต.อ. ฤทธนิันท์ ปุย้พนัธวงศ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
พ.ต.อ. มานะ เทียนเมืองปัก ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
พ.ต.อ. ธนะวฒัน์ สุมานัส ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
พ.ต.ท. เสริมสุข เพง็สุก ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
พ.ต.ท. พทิยากร เพชรรัตน์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
พ.ต.ท. วทิิต จนัทร์เอี่ยม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
พ.ต.ท. เสมา บรรดาศักด์ิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
พ.ต.ท. จมุพล สินศิริพงษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ วรัิตยาภรณ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
พ.ต.ต. อาทิตย์ ราชมะโรง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
พ.ต.ต. สุริโย บุญขนัธ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.อ. ฤทธธ์รักษ์ นามค าสวสัด์ิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.อ. ภทัธนนท์ บุญยเนตร ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.อ. รส แกว้สากเหล็ก ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. พรหมพทิักษ์ สุวรรณวงศ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. พชิัย จนัสุข ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. บุชิต ทิมา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ต. จ าเริญ ทิสมบูรณ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. ธนะบดี ไพรสันต์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. กติติ สะพร่ัง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. นาวกิ สัจจะพราน ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ต. จรัญชัย ทางจนัทร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ต. สมชาย เส็งชื่น ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ต. ชัยยศ ขนัทา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ต. เลียบพล แสงง้ิว ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
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พ.ต.ท. ยศวนิ เอี่ยมพุม่ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. สมโภช สืบวงศกร ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. สวชิ สืบเพง็ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. ปิโยรส ชูกลุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. จรยทุธ บุญทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. เจตชนะ ศิริจ าปา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. เสกสรรค์ เกษตรเอี่ยม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. สัญชาต สวสัด์ิผล ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. วชิิต ผังคี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. อ านาจ ดุลฟกัขมิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. อภศัิกด์ิ นิยมสุข ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.อ. ชาญวทิย์ รวมสิน ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. รัตนพงศ์ หวงัปาน ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ต. วสูิตร ทิพยชล ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
พ.ต.ต. ด ารงค์ สุขชูศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.อ. สมพร เลิศสงคราม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ ท้าวไชยชนะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ต. ประยรู ค าเจริญ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ต. มานพ แดงยามู ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. ธนดล ช่อชั้น ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. ภวูนิัย พลเยี่ยม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. ชัยภทัร เชื้อสาย ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สรวศิ ส าลี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. เดิมเดช วพิธิกาญจน์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. อภสิิทธิ์ ประสมพชื ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. ชิงชัย อปัมะเย ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. เศรษฐภาคย์ ปราบจนัทะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. พฒันาจติร ภสูนาม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. ธนกร กลุตันติวานิช ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. รัชเดช สิงหท์อง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ศักด์ิชาย แหล่ยงั ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ปัญญา อุ้ยเหง่า ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ศุภชัย ภูต่ระกลูพฒันา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. นันทวฒิุ ต๊ิบบุญศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. สุรเดช สมปิตตะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. ศิริศักด์ิ ศรีสอน ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ส าราญ บุญหนองเหล่า ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. อคัรพล พลวนั ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. อนุพงศ์ แป้นงาม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. ประมุข ประกฤตยา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
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ด.ต. เรวตัร จนัแรง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สมนึก โพธเิรือง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. บุญส่ง เหม็ออ่น ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ยงยทุธ สีช านิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สุเทพ กณัหา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. นนท์ อคัรเสวก ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สุภี ประศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สุมิตร กล้าหาญ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สนัน่ จนัทร์โม้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ธร์ีวลิยทุธ์ ตันเจริญ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ยทุธบดี ศิริวรรณดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. ปกรณ์ ผาสุกล้ า ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. ศักด์ิชัย อนิออ่น ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. กติติ รัตนาศิริภกัดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. ณัฐนันท์ จติโคกกรวด ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ท. วรีพฒัน์ สายวาริน ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สมพร ชูรักษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. เดชา เพช็รหล า ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. เชาวลิต พุม่ขจร ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. วองชัย แหง่กลาง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. อ านาจ แกว้แสน ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. เสวยีน ฉมิพลี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. อ านาจ แกว้แสน ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. เสวยีน ฉมิพลี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. วรพงษ์ สุขสาร ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. อานนท์ จนัทร์หา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. นิพล โยอาศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ส าฤทธิ์ ดวงแกว้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. กฤษฎา แสงตา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ทองหลาง กองจนัทร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ประวติั จนัทร์หอม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ครรชิต มุง่งาม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. วชิัย สาแกว้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ทนงศักด์ิ คะชานันท์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สมบัติ สถติชัย ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ไพโรจน์ พุม่ยี่หวา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ปพนศักด์ิ พรมวนันา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ณรงค์ หมูห่วันา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. วรุตม์ ชื่นเจริญสุข ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สวสัด์ิ สุวรรณโน ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
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ด.ต. สมภพ ไพบูลยศิ์ลป์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ธารา พึง่สังข์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ชูเกยีรติ ต่อศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สถาพร กรสันเทียะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ปัญญา ชัยสงค์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สามัน พยอมหอม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สุรชัย ต่างใจ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สุพจน์ ทองพนู ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ประเสริฐ เหล่าทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สุวจิกัษ์ ยกผม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ธนชัย สร้อยตะคุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. วนิัย ไชยอดุม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ประชา สบายใจ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. เมธชิัย แกว้ค าศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สถติย์ มีบุญมาก ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ชาติชาย สุริโย ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สมเกยีรติ ยอดระบ า ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. นิพนธ์ สายสีแกว้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ธวชั พนันาสี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ฉตัรดา บุญพลู ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ศุภชัย ช่วยนาเขต ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ชยฒุ ธรรมชาติ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ธวชั ทับพนับุบผา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. เดชา ลมสมบุตร ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ทรงวฒิุ สังขสิ์ริยะกลุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. วรีะพงษ์ สุขสวสัด์ิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. รักษ์วฒิุ นามไธสง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สุพล วชิาชัย ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สถาพร ปัสสา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สุรเชต รุกขชาติ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ปิยะ วตันะกลุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. เวนิตร นามราช ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ถนัด กลับสุข ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. นิรันด์ โสจนัทึก ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. รุ่งตะวนั มากดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. ณัฏฐกรณ์ เทวาสุริเยธภกัดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. คมสันต์ วรทรัพย์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. สมชัย อยู่โต ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. ธรีะวฒิุ บุญทา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. สุภรักษ์ นาชัยสินธุ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
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จ.ส.ต. วทิวฒัน์ เหลาแพง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. อคัรภทัร วงศ์แกน่ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. ชีวสิทธิ์ ชะนา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. ศราวฒิุ หมวกสันเทียะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. นิรุตต์ นัดธร์ี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. โกวทิ เพชรตะกั่ว ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. กฤษณะ เมธาธนนท์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. ธณายทุธ ช ากรม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. สุทโธ บุญสิงห์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. คงคา ไหลลิน ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. รัฐทณัฐ กาสิงห์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. อนุศิลป์ ปรีชา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. เชาน์วศั หล้าสุดตา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. ธนัตถ์ ภจูกันิล ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. พรชัย ปาสานัง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. ธวชัชัย องอาจ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. ณัฐกติต์ิ ทัศบุตร ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. ชลทิตย์ ชมเชย ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. สุดใจ ศรีธาตุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. นพรัตน์ อตุรชน ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. อภชิิต ประทุม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ ยนิดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. สาคร แสนกล้า ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. ณัฐพล ปุด๊ถา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. สามารถ รักษาชื่อ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. สุภเวช ชัยยะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. จตุัพล วรรณภกัด์ิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. อสิระ ลีเจริญศิริ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. วชิญะ บูรณ์เจริญ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. จตุพร แหวนทองจนัทร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ พานทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. ศักด์ิเทวญั อนัท้าว ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. อมรศักด์ิ เอี่ยมพฒุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ แวงโสม ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. ประภทัร์ เกษรสังข์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. นพดล ปัญญาครอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ชาญวทิย์ พงษ์สิงห์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ประดิษฐ์ จนัทร์มณี ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. คมสัน ค าสุระ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ดิเรก ทิพยม์าลา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. สุรัตน์ รัตน์ประโคน ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. แซด สมพวง ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. พชร ศรีวงศ์ษา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. อภรัิกษ์ ลายเลขา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. จรินทร์ สุบรรพวงศ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. สุรชัย เล็กสิงหโ์ต ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. อรรถนันท์ ปัญจรัตน์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. .พงศกร บัวเยน็ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.อ. อดิศร พนัธมุาส ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.อ. จริวฒัน์ รางสาตร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. อศัวนิ สุภษิะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. ดิเลก ลาดศิลา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ร.ต.ท. พเิชฐ จนัทร์พา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. ธรีะพงษ์ ฤาพลิา ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ด.ต. ยทุธนา กระแสร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
จ.ส.ต. ขนุพล ศรีสะอาด ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ ภญิญชาติ ภ.จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด
พ.ต.อ. เอกภพ ตันประยรู ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
พ.ต.ท. ธรีวจัน์ ขจรเกยีรติภาส ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
พ.ต.ท. วรีะ ทิพยพ์าหน ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
พ.ต.ท. พนม วงษ์สุวรรณ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
พ.ต.ท. แดน ดีไข่ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
พ.ต.ท. วรีฤทธิ์ พพิฒันาศักด์ิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
พ.ต.ต. วรีะศักด์ิ แกว้เนียม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.อ. ชัยภทัร วลิาศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.อ. ประธาน พุม่อ่ า ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.อ. ธรีศักด์ิ ปัญญารักษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. พสิิษฐ์ แวงวรรณ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. ประวณี วงศ์ปัญญา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. ธนกฤษณ์ ศษลางาม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. ประยทุธ กล่ินทองค า ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ บังศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. สุวทิย์ ชะเอมโอษฐ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. เฉลิมพร ยนืยง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ ทองเทศ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. รุ่ง พร้อมสุข ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ มานิตย์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. มานพ รอดม่วง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. สุมินทร์ จนัทร์เพชร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. สมร ผอบพลอย ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
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ร.ต.ท. ฉลาด ศรีสอาด ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ต. จรัญ ประยรู ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ต. พยพั จนัทรังษี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ต. ศิริ แตงฉาย ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ต. ปาลรัฐ รัตนะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ต. นิวติั ศรีประยงค์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ต. ศิราเมษฐ์ มณีนวล ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ต. ณรงค์ บุญธรรม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ต. สุวรรณ ชุมเพง็ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ต. สุรพงษ์ ปัทมธรรม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ต. ทนงค์ นนทรักษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. ไกรฤกษ์ ปราณี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. ปราโมทย์ พน้ทุกข์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. ฉตัรชัย รุ่งสุวรรณ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. ช้อง สุขประเสริฐ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. ศิกวสั เมืองโคตร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. สิระเชษฐ์ แควนัพทุรา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. ชัยยทุธ ศรีอนุชิต ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. ฐาปณา เทพพานิช ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. ทะนงค์ วงษ์ศา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. ประหยดั บุญต้น ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. เพชร วงษ์สวสัด์ิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. วรีะ จนัทร์สวา่ง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. ศิริฤกษ์ ใสวงษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. สมพงษ์ ผลสุขศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. สมศักด์ิ ฤทธสิาร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. สุทธพิงษ์ หตัถจ านงค์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. เสน่ห์ อนิทขนัตี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. พษิณุ เรืองฤทธิ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. สมชิต สิงหเ์ผ่น ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. สมเกยีรติ น้อยถารนา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. เชิญเกษม กอนคอน ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. ณรงค์ รักษาศักด์ิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. วโิรจน์ คงสุข ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
จ.ส.ต. อภสิิทธิ์ แหลมทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
จ.ส.ต. ธรีะพงษ์ พลูศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
จ.ส.ต. ชยพล จอิู๋ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ส.ต.ต. ศรัณย์ มาละอนิทร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ส.ต.ต. วชิรพนัธุ์ สถาพรจติรกลุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ส.ต.ต. ปรัชญา พว่งอนิทร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
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ส.ต.ต. อนุวฒัน์ นามโภชน์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ส.ต.ต. ธนกร ชัยล้ินฟา้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ส.ต.ต. นิรุตต์ ศักดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ส.ต.ต. วสุกติต์ิ ปานรัตน์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. สุรชาติ พทุธยงค์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. บริบูรณ์ บุรกรณ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
พ.ต.ต. สงคราม บัวพนัธุ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
พ.ต.ต. อายุ เบ็นอบัดุลเลาะ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. ประกจิ สินทวเีสถยีร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. วคิิด โอษคลัง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. บ ารุง มาลัย ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ต. บัณฑิตย์ มหาวงศ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. ภกัดี รักวงศ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. วรีะพนธ์ เสนสอน ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ด.ต. ชานนท์ สดสอน ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ส.ต.ต. ณัฐพล จนิตนาโกศล ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่
ร.ต.ท. สมชาย อดุมโชคมหาศาล ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ท. พลวฒัน์ เตวนิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. มานิตย์ สามเรืองศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.อ. ธวชัชัย จนัปุม่ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ท. ธนเดช สมสุข ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ฐิติพฒัน์ กติติธนพธัน์กลุ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
พ.ต.ต. สมประสงณ์ มีสุดเพยีร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
พ.ต.ต. อดิศร บุญสนอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ท. อศิเรศ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ต. สุรชัย ทาทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ชัยสิทธิ์ อาษากจิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ระเด่น เพิม่ดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.อ. นวชล ชมเชย ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. อภสิิทธิ์ จอหวงั ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. บรรจง สนใจ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ชลิต เวชประสิทธิ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. รนกฤต ตะกรุดโฉม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
จ.ส.ต. ชัยยทุธ ภมูิถาวร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
พ.ต.อ. วรีะยทุธ ประสานนาม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ท. ปฐมพล สังขภ์ริมย์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
พ.ต.ท. ธรรศกร กอ้นทอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
พ.ต.ท. ชูสิทธิ์ อดุมกจิมงคล ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.อ. นพรัตน์ แนวจ าปา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ท. พรรณ แม้นศิริ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
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ร.ต.ท. ธงชัย สังผอม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. บัณฑิต จ าปาศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ธนายุ เชื้อสิงห์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. วเิศษ ทองเปีย้ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. สุรพล ยิ่งยงค์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ชวลิต ค าสิงหน์อก ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. จรัญ เหมือนเนตร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. เวยีงชัย ปะเมนาโพธิ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ส.ต.อ. บุญศรี ถวลิผล ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ ซอรักษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. อรุณ วงศ์สมบูรณ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. พฒันะ ชื่นจติต์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ยทุธนา ด าด้วง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ตระกลูพนัธ์ ศรีทวี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ประจวบ แจม่กระจา่ง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. อนันต์ เดสโร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ท. สถาพร คงเจริญ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. วโิรจน์ ไชยราช ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ ส่องโสม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ท. ประสงค์ อนิทุวานิชย์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. อดุมศักด์ิ เมืองอนิทร์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. กนกพล เมืองสวา่ง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. นาวี แนวถาวร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
จ.ส.ต. ยศวริศ โสขมุา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
จ.ส.ต. ศักด์ิดา วรรณดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ท. โอภาส พนูวนั ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ประสงค์ ชอบบุญ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
พ.ต.ท. ธชัพล วานิชสันติธนโชติ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ส.ต.ต. ธรีวธุ บรรหาร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ท. พฒิุเมธ บุญโต ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. รัชตอริษฎ์ แกว้ลาย ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. พฒันะ มาประชา ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
พ.ต.ต. รพพีงศ์ จติต์บุญธรรม ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
จ.ส.ต. กรีติเดช ทองมนต์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
จ.ส.ต. ภาสพชิญ์ มานพ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. สุรพล งามศิริ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. สุเทพ เชาวภ์าษี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
จ.ส.ต. ยทุธนา ศิลอนันต์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. นิกร บุตรอดุร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ส.ต.ต. พรววิฒัน์ ชมภวูงษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
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ส.ต.ต. หรัิญ ญวนเขยีว ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. พฤกษ์ อรัญพฤกษ์พงษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ชัยวฒัน์ จนัทร์ทรง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ท. พนิันต์ มณีศรี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ประสาน ปัทมคัมภ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ปราโมทย์ สอา้ง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ต. ประเสริฐ ชาญพล ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. วรรณชัย อาศัยป่า ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ภทัรกร บัวกอง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ณภคพล แสงรุ้ง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. ประเสริฐ ขาวดี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. อศัวภมูิ เสนาภกัด์ิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ท. อรรฆพร คงมี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
พ.ต.อ. ไพโรจน์ รัตนมณี ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. สุธรีะ เหน็ถกู ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. สนิท สุขเจริญ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ท. ประเสริฐศักด์ิ วงค์ภผูานนท์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
จ.ส.ต. ธงชาติ สุวรรณศร ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. วรีะ เสนคง ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ท.หญิง ปวณีวรรณ สินธชุัย ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
พล.ต.ต. ปรีชา เจริญสหายานนท์ ภ.๑ ภ.๑
พ.ต.อ. กฤษณ์ วาฤทธิ์ บก.อก.ภ.๑ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.อ. วชัรินทร์ ประสพดี บก.อก.ภ.๑ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.อ. ศิร์ธชัเขต ครูวฒันเศรษฐ์ บก.อก.ภ.๑ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ท.หญิง วชัรี เปาอนิทร์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ท. นราธปิ คงเพชร บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.อ.หญิง ลัดดา แตงออ่น บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.อ. ตรีเทพ สุขสอน บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.อ.หญิง นันทิยา เขม็ทอง บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท. วรุิฬห์ กศุลชู บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ข าคม บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ พุม่แยม้ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
ด.ต. วเิชียร ทองใบใหญ่ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
ด.ต.หญิง บัณฑิตา ศรีอรุณ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
จ.ส.ต. นนธวชั จนัทราภริมณ์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ. ววิฒัน์ชัย โสศรีสุข บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง ดรุณวรรณ บัวนาค บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง สุนิสา เกลาฉดี บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง ณิชกานต์ อไุรวงศ์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง วรรณิศา แกว้บุญเสือ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
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พ.ต.อ. เจนกมล ค านวล บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ท. ปราโมทย์ หลักทรัพย์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.อ. ประทีป ค ามี บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท. อารีย์ สลับ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท. มานพ ลึกอะหร่ า บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๑
ด.ต. ขวญัชัย นาคสิงห์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง ร าพรรณ จนัทรัตน์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง ชรินดา มุลเมฆ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ต. พรรษา จวิรรักษ์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.3 บก.อก.ภ.1
พ.ต.ต. อนันต์  ปราบพลา บก.อก.ภ.๑ ฝอ.3 บก.อก.ภ.1
พ.ต.ต. ไกรสร เกตุวราภรณ์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.3 บก.อก.ภ.1
ร.ต.ท. ทศวรรษ ทองประไพ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.3 บก.อก.ภ.1
ร.ต.ท. ทิวากรณ์ ธงโสม บก.อก.ภ.๑ ฝอ.3 บก.อก.ภ.1
ร.ต.ต. รุ่งโรจน์ อาจเลิศ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.3 บก.อก.ภ.1
ร.ต.ต. สมโภชน์ บุญชะยา บก.อก.ภ.๑ ฝอ.3 บก.อก.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง ณัฐกฤตา  หอมจนัทร์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.3 บก.อก.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง วราภรณ์ เพช็รคง บก.อก.ภ.๑ ฝอ.3 บก.อก.ภ.1
พ.ต.ท. ศักด์ิชัย ไกรวรีะเดชาชัย บก.อก.ภ.๑ ฝอ.4 บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ต. ประกอบ มรกต บก.อก.ภ.๑ ฝอ.4 บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท. ภริูนท์ ผาติอ าไพวงศ์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.4 บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท. วโิรจน์ ฤกษ์สุขกาย บก.อก.ภ.๑ ฝอ.4 บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท. สมเกยีรติ หงษ์ทอง บก.อก.ภ.๑ ฝอ.4 บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท.หญิง จนัจริา ปิน่เงิน บก.อก.ภ.๑ ฝอ.4 บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ. วชัรพงษ์ งามแฉล้ม บก.อก.ภ.๑ ฝอ.4 บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ. วฒิุชัย ธรรมมิยะ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.4 บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ. ผดุงเดช เวชกามา บก.อก.ภ.๑ ฝอ.4 บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง อรอมุา ปัญญา บก.อก.ภ.๑ ฝอ.4 บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง องิกมล สุวรรณรัตน์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.4 บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง ยวุธดิา เผือกพรหม บก.อก.ภ.๑ ฝอ.4 บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง ศศินภา ค าเบ้า บก.อก.ภ.๑ ฝอ.4 บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง สุกญัญา หะรังศรี บก.อก.ภ.๑ ฝอ.4 บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง จริาภรณ์ ศิลาพฒัน์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.4 บก.อก.ภ.๑
พ.ต.อ. สินเลิศ สุขมุ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ท. อดิศร ศรีสุจนิต์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ท. ทรงพล ธปูเพง็ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ต. ไกรฤกษ์ ศรนารายณ์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.อ. สันติภาพ สุคนธประดิษฐ์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ พลีชมภู บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท. ภทัรพล ศรีนุช บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท.หญิง อาทิตยา รอดนวล บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๑
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ร.ต.ต.หญิง สุกญัญา พลูศรี บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ. วรวฒิุ มุสิกะ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง ชนิตา หนูสังข์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๑
ด.ต.หญิง โนรี ทิพยค์งคา บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.อ.หญิง สายสมร  ศุภพมิล บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ท. อมร กณัฐวจิติร บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ต. ประยงค์  วรัิชวงษ์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ต. ประสพ  รัตนารามิก บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท.หญิง  นิตยา    จนัจ านงค์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท.หญิง  อภญิญา บุญกระเต้ือง บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง ชลธชิา ขนุหลัด บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง อญัชลี เพชรเกตุ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง ณัฐหทัย หนูแกว้ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง จฑุารัตน์ พรหมสกลุ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง วราภรณ์ พลายด้วง บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ท. กริชนันท์ อนิชู บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ท. ชัยมิตร สิทธพินู บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ท.หญิง สุจริา นบนอบ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท.หญิง องัคณา ศิริคณินทร์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท. ภพธร ดวงกลาง บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท. ตฤณ รัตนแกว้ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท. ชยพล หมืน่จง บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท.หญิง ธดิาพร เทพวงษ์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท. ศุภวฒิุ ร่ืนรวย บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง วไิลลักษณ์ คงเกดิ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง กรรวี ตนะทิพย์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง อภญิญา ปาลี บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง กนัยารัตน์ บุราณเดช บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ท.หญิง สุภาพ งามภกัดี บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ต. เอกวตัร วรรักษา บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท.หญิง นฤตยอ์ร แกว้เจริญ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง ธารทิพย์ โพพนิิจ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง นฤมล ตามสมัคร บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ. พงศกร สมยศ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง พรชนก แกว้ดวง บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง จ าปา พรมขนัธ์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง มณีรัตน ทับทอง บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๑
พ.ต.ต. ฐานุพงศ์ จริพฒัน์เดชสกลุ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.อ. องัคาร วริิยะเจริญธรรม บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท.หญิง สุชาดา รุ่งรัตนพงษ์พร บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๑



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท.หญิง นวลฉวี ศรีบาง บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ต. สมยศ สรรคประสิทธิ์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ พมิูลชาติ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท. ชินพฒัน์ สมบูรณ์ศักด์ิศิริ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง มานิษา เกื้อวงษ์ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง สุนิดา ศิลปพรหมมาศ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง ณัทศศิร์ ฐากนัสิริวงศ์ บก.อก.ภ.๑ สภ.ปากเกร็ด
ส.ต.อ. เมษา หมืน่นคร บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๑
ส.ต.อ.หญิง จริาวรรณ พนูแกว้ บก.อก.ภ.๑ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๑
ร.ต.ท. ครรชิต จนัท่าม่วง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.พระสมุทรเจดีย์
ร.ต.อ. กฤษณ์ธนา จนัเทศ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ด.ต. เดชา ออ่นรักษ์ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย
ร.ต.ท. สุพชิัย ล้ิมสวสัด์ิ ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ร.ต.ท. วชัรินทร์ เปรมปริก ภ.จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง
ส.ต.อ. ธนวฒัน์ พมิพะสิงห์ ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.

นสต. ธรีะรัตน์ สุดจติร์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สัญญา แฝงสูงเนิน ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธนพล การัตน์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธนนท์ กรินทร์ทิพย์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธเนศวร ค าชาย ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ณฐกร ด ารงธนวรรณ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อษัฎาวธุ กนัยาสนธ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จริพงศ์ มัคคพนัธ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พร้อมพงษ์ ศรีสงคราม ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ฐตานนท์ มาเพชร ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ภมูิ คงหา้ว ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธนกร ชุติอาภากร ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จกัรพนัธ์ วรรณสัมผัส ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ณัฐนันต์ ไชยมณี ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เมธี โยธานันท์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ไผ่ ค าหอมกลุ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธนพล วเิศษกจิจา ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ฤทธชย มาประสพ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. นคเรศ จนิดาปลูก ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ณัฐชนน เเวน่ไหว ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ณัฐปคัลภ์ ศาลาแดง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ปรีดี ดีจานเหนือ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. น าโชค ชาวดอน ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พฒันา สุวรรณฤทธิ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ณัฐพล พนัธุ์โนชาติ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. อภเิษก จนิะวงษ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อนุชา คลังคนเกา่ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. คณิน วศิิษฐชัยชาญ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ณัฐวฒิุ โชติกเวชกลุ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. นครินทร์ ต้ิมขบิ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จริพฒัน์ หารี ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สิษฐพชัร์ ศรศรี ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เสฎฐวฒิุ วฒิุเสมอเกยีรติ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อมรรัตน์ ข าขาว ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ศรัณย์ เพง็พงษ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ศรายธุ องิคุทานนท์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ชัยเชษฐ์ ใจหาญ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สิรวชิญ์ ชัยบ ารุง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สุทธวิฒัน์ เรือนสอน ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. คัมภร์ี จนัทร์น้อย ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เจษฎาคม เปรมปรีด์ิ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. วทิวฒัน์ ชูยศ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ศิลป์กระแส จติติพทัธพงศ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. นิวฒัน์ น้อมนอบ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สิทธพิงษ์ รักษา ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธรีภทัร ปัญญาโน ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ศุภกร จนัทร์ขจร ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สันติภาพ แสงใหญ่ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ปราโมทย์ อนิทมงคล ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ณัฐนรินทร์ แสงศรี ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พงศ์ปณต อรุะเพญ็ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ชัชวาล ประกอบกจิ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. กฤษณต โกมลวรธรรศ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธนิศ จ านงค์ศร ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. วฒิุพงษ์ ประจวบสุข ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. รัชชานนท์ สาคร ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. วรีายทุธ์ สาทอง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ชยกร แสนแสง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อรรถพล เกดิเดช ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พชิิตพงศ์ จนัทเพช็ร ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธรรมศาสตร์ ซุยเพง็ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. นราธร ปวงค า ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สุขวทิย์ มารอด ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. นิคม พอใจ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. คุณวฒิุ พรีพรม ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. อนุชา ซอศรีสาคร ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ยทุธศักด์ิ วรวเิศษ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ศุภวชิญ์ จนัทร์นาม ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ณัฐภาส ปล้ืมใจ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. คณบดี ราชปัก ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เอกพร มุลเมืองแสน ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จตุรพร พลขนั ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พงค์พนัธ์ สะอาดพรรค ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จกัรกฤษณ์ พนัธโุพธิ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ปราชญ์ณพงษ์ วรรณศักด์ิเจริญ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. นิรัช ไปล่นรินทร์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เฉลียว ล าเพย ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธวชัชัย หาญประโคน ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อภวิชิญ์ หงษ์ทอง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เพิม่ยศ ภแูป้ง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ภตัติพงษ์ บุญเอนก ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. วษิณุพงศ์ สีทับทิม ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ขจร เพง่พศิ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สราวธุ อทุธยิงั ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พรเทพ สิทธอิงค์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จริะพล พงษ์นิวติัเจริญ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เรืองยศ เรืองจรัส ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พรีะ ม่วงทอง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สิทธศัิกด์ิ พลรักษา ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ปิยะณัฐ อคัรภมูิผล ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จกัรธร เพช็เนตร ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธวชัชัย หมีทอง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พทิักษ์ มีด้วง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ฉลองราชย์ คงนวนอนิทร์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ณัฐพล ค าโพธิ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สุรวชั อนิมัน่ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สนธยา จา้นกนัหา ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ศิริศักด์ิ ออ่นสวาสด์ิ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ศุภชัย ภาโนมัย ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ทศพล รัตนธรรม ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. มานะศักด์ิ ผลจนัทร์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ปรมินทร์ ดอนนอก ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ณัฐดนัย บริหาร ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธรีะยทุธ สุพร ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ศิรวสั สุธรรม ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. ณัฐพล อทุธยิา ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. วษิรุส สังขค์ า ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ชาณัฐ สุริยนัต์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. รวมปอ ไพรเถื่อน ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ศุภชัย มาขมุเหล็ก ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อมัรินทร์ อนิภวิาส ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สุริยนั ศิริกลุ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ณัฐพฤทธ์ ด้วงเกตุ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธนดล เจริญสุข ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เขมทัต พรมสอน ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธรีะเดช มีปาลาน ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เกยีรติศักด์ิ มะณีแสง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ฐาปนันทน์ กิ่งจนัทร์มล ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อรรถสิทธิ์ ค าก าพดุ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พชัระ เชิดฉาย ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธนาธปิ จนัทะเมธิ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. วรวทิย์ ทองประเสริฐ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จติรกร วฒิุสารคุณ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อษัฎายทุธ บัวระภา ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. วชัระ คล้ายกรานต์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พชิิตพล อนิทะมาตย์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ศุภชัย โพธิ์ศรีขาม ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธวชัชัย ยวุบุตร ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ดุลยวตั ช้างพลาย ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พทิักษ์พล อากาศไชย ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ภาคภมูิ เจริญสุข ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จกัรพนัธ์ กองพล ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ศิริพงษ์ วงษ์เทศ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ทศพล ดวงอนิทร์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ยศภฤศ เนตรหนิ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. รณชัย ชื่นชม ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ศิวพล จนิตนาโกศล ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สรรเพชร ภมูิเวยีงศรี ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จกัรพงษ์ พกัพ านัก ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จกัรพนัธ์ ดอนชัย ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พาวฒิุ พรหมมหา ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. กติติศักด์ิ ทองรัตนทอง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ศตวรรษ จริารัตน์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อนุรักษ์ เหล่าพลัิย ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. กติติโชติ สุ่มมาตย์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. อนุชา โอทาศรี ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. วชัรศร ธรรมวเิศษ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เมธา ล่ิมถาวรานันต์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ขวญั ยวนยิ่ง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อนุพงษ์ ภตูาโดน ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ชัยธวชั ค ามุย้ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ชญานนท์ รัดเเดง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อลงกรณ์ เดชศิริ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. กฤษณะ บุญศรีรัมย์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อมต สังวโรสกลุ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ยศวริศ พงศ์วรรธสกลุ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พชรพล มาละอนิทร์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธนัท จนัทะสาร ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พงษ์ณรินทร์ สุคงเจริญ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. นราวธุ ท้องฟา้ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สุทธศัิกด์ิ สุขยา ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ปริพตัร เพีย้มแตง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สันติราษฎร์ บัวขาวสุทธกิลุ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อมัรินทร์ รักดีศิริสัมพนัธ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ภานุพงษ์ การินตา ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จริายทุธ ปินตาเปีย้ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จนิตวฒัน์ กอ๋งแกว้ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จกัรกฤษ มาพร ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ภาคิน ใหม่ไชย ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. กนกศักด์ิ แจม่ประทีป ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จริพฒัน์ ไสยสิทธิ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. วรีะพล เกษก าจร ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ชานนท์ ศรีทะนนท์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เอกรินทร์ ตรีธารทิพย์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. วสันต์ นารี ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. กฤษฎา คุณแกว้ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อนุพงษ์ ทวเีภค ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. มานิต ก าพฒุ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เสถยีร ไชยราช ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อภวินัท์ ดาดวง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. รัตนโชติ แกว้ชูเชิด ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ศราวฒิุ เต่าเล็ก ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. บุญมี โสธธิรรม ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ภสิูทธิ์ เอี่ยมส าอางค์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ภริูพฒัน์ พศินอก ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. กรณ์ รัตนจนัทร์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. รชฏ รุ่งนาค ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ราวี อรรคฮาตสี ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. จริพงษ์ คุ้มนาเรียง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ชนัญญู ชมภนู้อย ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พงษ์พล พชันี ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สุรัตน์ มณีโชติ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ชัยยศ สายฟา้แลบ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ยงยทุธ รักความซ่ือ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เอกพนัธ์ ทาบรรหาร ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ตวงสิทธิ์ จะตุรัง ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. วทัญญู ฉตัรธรรมนาท ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พลากร บุญสงค์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. นราทร วฒิุน้อย ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ปาณัท หาญพละ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ณรงค์ฤทธิ์ เพง็เพา ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. นพคุณ รูปดี ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. อลงกรณ์ ฉมิพลี ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ภานุวฒัน์ ไชยอาลา ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ทนงศักด์ิ โฉมเฉลา ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. พงษ์พฒัน์ วรรณพราหมณ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. วนัชัย จามน้อยพรม ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. กฤษฎา ประชุมพนัธ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ยทุธการ โพธิ์ศรี ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เกยีรติภมูิ สุภาวรรณ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เกรียงไกร อมัรนันท์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. วชัพล โพธกินิษฐ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สรวชิญ์ ค าภาพนัธ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. นิพนธ์ เนิกกระโทก ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สุริยงค์ ค าพยิะ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. วรีศักด์ิ ภจู าปา ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธรรมปพน ศรีนอบน้อม ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ณรงค์วทิย์ มาถา ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สหรัฐ จติรจ านงค์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เฉลิมพงษ์ งามสมพงษ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. นันทกร ทับทิมหอม ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. ธนดล เดสูงเนิน ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. กรวทิย์ วศิรีสิทธิ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สราวธุ พนูแกว้ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. สมเกยีรติ พรานทนงค์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. ศักด์ิสมุทร ศรีสิทธิ์ ศฝร.ภ.๑ กองร้อยที ่1
นสต. เกยีรติศักด์ิ ทะนะเวช ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธรีวฒั ภผูานี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ไชยา บุญทา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. จกัรกฤษณ์ กองอ่ า ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. วศิรุต ดีแล้ว ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. วศิรุต ดีแล้ว ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. รังสรรค์ ประวติัมงคลกลุ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ภานุวฒัน์ บุญทรง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ณัฐพงศ์ มโนชัย ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ดิตถวฒัน์ เอื้อประชา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อ าพล ไวเขตกร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. จกัรินทร์ พึง่เป้า ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อภวิฒัน์ กลุวรรณ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ศักด์ิศิษฐ์ พพิฒันมงคลกจิ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ประคอง แกว้มรินทร์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. สันติ วนัดิกนั ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. เนาวฤทธิ์ ววิฒันากลุ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. องิควชัร์ พทิยาสุขคุณานนท์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. เกริกฤทธิ์ คงดี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ณัฐวฒัน์ นาชัยเวยีง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. เกื้อกลู หว้ยบุญ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อาทิตย์ ทานุเมาะ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ณัฐพล สระวงษ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ระวี วะตา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ภฤูทธิ์ ฐานะทรัพยป์ัญญา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ณัฐฐ์ชัย อนันตอคัรกลุ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. มัณฑกร หอมทอง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อธติยาพร สอนจนัแดง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธนวฒัน์ แสงจนัทร์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. วฒิุชัย จนัทะดวง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. กติติชัย ผิวเหลือง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ชนัญญู บัวแกว้ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. พงศกรณ์ กลัดโพธิ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ณัฐพงษ์ กองศรี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. วษิณุ แสนสุข ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. จตุรงค์ จงชมผา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. กวนิ ลาพนัธ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธนัท ธาราธาร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. กานดิศ สีแกว้น้ าใส ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. จติเกษม เนือ่งโพนงาม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ฉตัรชัย ศรีสวสัด์ิ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ภฐักรณ์ โทนทา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ศราวธุ ศรีหาตา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. สถาพร ทวกีสิกรรม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. วงศ์ธวชั ฤกษ์ดี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. จริะวฒัน์ ธงชัย ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ณัฐวฒิุ ศุภมาตย์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. พรกฤษฎา เพชรรัตน์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. สังสรรค์ ศรีเกตุ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. โกวทิ สิงหค์ ามา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. เอกสิทธิ์ มีใจซ่ือ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. พทิยา ดาบพมิพจ์บั ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธนิตศักด์ิ ศรีโรจน์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ณัฐพล พงศ์ศรี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ชาคริส ปัน้นาค ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ชาติชาย สารพชื ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. กติติกร แกน่เจริญ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. สุพรม แสนโน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. พฤทธ์ พรมมา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ชนาวธุ บัววชิัยศิลป์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ภาณุวฒัน์ อามาตย์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. กติติพงศ์ บัวสนธิ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธนาคาร วงัแสน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อนุวตัร กองพนัธุ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อคัรเดช สุตาสุข ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ณฐพล พลูอดุม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. พทิวสั ทัพขวา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อทิธภิทัร พรรณจริต ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. รังสรรค์ หว่งรัก ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ชนภทัร สิงหล์อ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. กฤษดา วนพงศ์ทิพากร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธนรักษ์ เพชรประดิษฐ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ขตัติยะ ถิ่นวงษ์แย ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ฐิติกร แพมิง่ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. นัฐพงษ์ อนิลับ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. วฒิุนันท์ สระโสม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. กฤษณะ ทองด้วง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ทศพร พานิชกลุ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. กฤษฎา ชัยเนตร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. ณัฏฐพล กองสกลุ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. นพพร แสงเนตร์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ณัฐนนท์ ศรีบุญ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ชนาธปิ บุญมี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. รัฐนนท์ ปินตา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. เชษฐา โคตะคาร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อาทร แกว้เปีย้ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. เอนก สุขล้อม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. นนธวิฒัน์ ส าเร็จศิลป์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ภทัรพงษ์ สุหติานุเคราะห์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. จารุพฒัน์ จนัทร์เจริญ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธวชัชัย แสนประสิทธิ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. พทิยาธร บวรศักด์ิ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. นัฐพงษ์ ขติัยะวงค์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. เดชชัย คงชยะนันท์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ชนกนัต์ ช่างภู่ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ชัยบดินทร์ ศรีขาว ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ศุภณัฐ กมลพฒันะ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อาชาครินต์ โพธิ์ทอง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. เกรียงไกร คชประชา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ศุภเดช อยู่เครือ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. สกาว เรือนวงค์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. กติติวทิย์ บัวศรีพนัธุ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. รัตนพรรณ บุญจนัทร์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ชัยวฒัน์ อปุพระจนัทร์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ศิริวฒัน์ ศรีประทุม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. รัชตะ พงษ์เจริญ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธนโชติ สิทธวิะ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อเุทน ศรีคุณลา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ประสพโชค ศรีดาค า ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ทัตเทพ สุขเจริญ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. สยมุภู ชูนามะ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. เกยีรติพงษ์ มีเสาเรือน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อมรเทพ บัวเสนา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ภานุวฒัน์ ไกรสร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธนพงษ์ ด้วงค าจนัทร์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. สุทธเิกยีรติ อนิทานทุม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธรีะศักด์ิ มะณีศรี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. วรีะยทุธ สุเลียมมา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. พชร อรุณไพร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. ศุรวธุ จกัษุด า ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. คิวนันท์ ทองหล่อ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. นครินทร์ ปาละวงศ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ภมูิพพิฒัน์ พลิาภ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. นิกร พนัธะศรี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. สาธติ โยธานันท์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธวชัชัย ตรีศักด์ิ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. สิทธพิร พรมแพร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. สหรัก มงคลศรี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. สิทธชิัย ใจเจริญ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธรีพล ร่มจนัทร์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. วรินทร์ แกว้ขาว ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. พรีณัฐ พรีะพรปัญญา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธภิากร พฒิุเพญ็ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. สรภสั ค าสี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. สุธกิต์ิิ ประเสริฐฤทธิ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธรีพฒัน์ เผือกพพิฒัน์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. นรากร นรสิงห์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. พงศกร กองเงิน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อโนชา พนัธุ์นาม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ปริญญา กรีกลุ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ชัยธวชั พงษ์เจริญ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ปิยพล ส าเภา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ชุติพล สุวรรณญาณะ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ภวูนัย เหลาเพิม่ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. วรวฒัน์ หว้ยทราย ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. สุพจน์ ดวงประภา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. เทียนชัย จ าปาเงิน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ภานุวฒัน์ อทุธยิา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธนา กอ้นจนัเทศ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. วชิรวทิย์ ศาสตร์ประสิทธิ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. นิกร บุญรักษ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. โชติพงษ์ ถาแดง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ยศวี ธาระเลิศ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อภนิันท์ สุกรเมือง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ปริญ ประเสริฐ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ณัฏฐนันท์ วลิานันท์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ชัชพงศ์ ศิริกาญจนวงศ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. จกัรพนัธ์ ดอกตาลยงค์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. พณกฤษณ์ ยงัไว ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. ปิลันธณ์ อภวิงศ์งาม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อมัรินทร์ อารียว์งศ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. กฤษดา ยนต์พนัธ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. รัฐศาสตร์ นันทอง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ชนะชล พาขนุทด ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. เกยีรติศักด์ิ ชูศรีทอง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธนวฒิุ ตุลสงวน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. เฉลิมพล ชาภธูร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ทศพร พทิักษ์พนู ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธรีะพงษ์ โสภา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ณัฐดนัย นาถมทอง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธนวฒัน์ ชะโกฎ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. จกัรพนัธ์ สุทธอิาจ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ศิริชัย ภูป่ระเสริฐ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ธรีทัต กดุถวลัย์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. จริะ บุญรินทร์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. เทวฤทธิ์ เลิศล้ า ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อมรศิลป์ ประทุม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. สิทธพิงษ์ ธปูน้ าค า ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. วสันต์ ผูกเกษร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. อดุมทรัพย์ อดุมวรรธนะ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ปิยฉตัร เครือกจิ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ปิยะ เหมพจิติร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. เสฏฐวรุฒิ บรรจทรัพย์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ดนุภพ แสงสาร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ชยตุ แหว้เพช็ร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. มนต์ณัฐ สุดศรี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. วษิณุ พนัวอ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. จกัรพนัธ์ สังขไ์พโรจน์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. วศิณุกานต์ กิ่งแกว้ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ศตวรรษ แสงสุวรรณ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ภาณุพงศ์ นนทลีบุตร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ภาณุพงศ์ นาศา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. วรีะเดช กาศสนุก ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. ชัยประสิทธิ์ เลิศศิริ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. พลากร เชื่อมกลาง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. นิติกร อตุะมะ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่2
นสต. รุ่งโรจน์ ริมนิล ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วสวตัต์ิ นารถสมบูรณ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธงชัย เดชวลัิยพร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. วฒันา สุภาพ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อรรถพงษ์ มะโนราช ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อนนท์ วอ่งเชิงค้า ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. กามนิต โพธญิาณ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธญัเทพ สุริยะ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ทศพล พลทอง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ทวพีงษ์ ออ่นศิลา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วริิยะ ดวงสุพรรณ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. นัฐพงษ์ อนุมาตย์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ณัฐวฒิุ มีทม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. คฑาวธุ ประมูลใหม่ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. พงศ์พฒัน์ กจิเกยีร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เสมา พลิาแดง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธนกฤต ไทยกมล ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อธปิติ ฤทธิ์ทรงเมือง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ณัฐกานต์ เขยีวแกว้ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ชาญวทิย์ กาเผือกงาม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เจษฎา ผดุงลาภ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ชาคริต โตเฟือ่ง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. โชคชัย กา้นชารี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธนชาติ แสงวนัดี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ทัศน์สกล บุญพดัส่ง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. รณชัย ปักการะโน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เกื้อกลู พมิบุตร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วสิษฐ พลเพชร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. บริรักษ์ รุ่งวฒันะกจิ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เฉลิมชัย ชัยเลิศเพช็รดี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ภานุพงศ์ ร้ิวอนิทร์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธวชัชัย พฒัน์ทอง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธนา ประสิทธิ์ธรรม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สมบัติ นาสมโภชน์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เสกสรร ยามพทิักษ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อคัรพล มานะดี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. นิติพล ลึกประโคน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. หสัดินทร์ ทิศกระโทก ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อภชิัย ส่องสวา่ง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วชิระ เพยีลา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ยทุธศาสตร์ เจริญฉมิ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วรกมล ขนัธลักษณา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. มนตรี ธะนะชัยสมบัติ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. สายณัห์ คงปาน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วชัรพงษ์ อนิแผลง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อคัรเดช กล่ินอบุล ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธวชัชัย สิงหา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. นาวลิ พรมมา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ชนณพงศ์ วลิาศ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. พงศ์ภรณ์ ติยะธรรม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ณัฐพล เรือนสอน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เหมวตั กองสิน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. พสิิษฐ์ พลหมอ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. พนูพพิฒัน์ เนียมหอม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เศรษฐวฒัน์ เยน็เยอืก ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สหภมูิ ภูป่ระเสริฐ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. นิโรดม โคตรสาลี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อมรภวิฒัน์ ยอดประดิษฐ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธนากร จอมเกาะ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อรรถเวท อยู่ส าราญ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วรีะวฒัน์ โพธิ์พนัธ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ศรายุ อุ่นจติร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ชัยภทัร กมลศิลป์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. นฤพนธ์ เติมบุญ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ประสิทธชิัย มะลอย ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. พรชัย ปัญญา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วชัรพงศ์ นิลค า ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. โกวทิ อนิทรนุช ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วรีศักด์ิ บุญแน่น ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อรรคเดช วฒิุสาร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ศศิพงศ์ พรประไพ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. กตีาร์ ศรีเจริญ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สิทธพิงษ์ อนิทร์พรม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ทศพร ฟกัเนียม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธนภเูบศก์ ศรีราชา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ศาสวติั สระค า ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. พงศ์ธร ขวญัทรง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สุปวร์ี ดีวนั ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ภานุพงศ์ พรมส่วน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สิทธชิัย วงค์ชัย ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สุชาติ ชังข า ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วรชัย คงทรัพย์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สุทธพิงษ์ ศรีวพินัธุ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. พฒิุพงศ์ ราชาลุม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ขจรพงษ์ ดนเสมอ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อนุวฒัน์ ปันทะวงศ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ภานุวฒัน์ ขนัค า ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อรรณพ สลุงอยู่ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เอกราช อดุมตะคุ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธรีภทัร สานใจ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ยงยทุธ ชัยรัตน์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ณัฐพงศ์ สิทธิ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อนุพงศ์ กนักา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ณัฐพงศ์ เทียนงาม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. นิมิตร วงแสนสุข ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สุภทัรชัย บุญมาก ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. นัฐพล โพสาวงั ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. หรัิญญ์ แถลงศรี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อนุสรณ์ ภูด้่วง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อนุรัตน์ ดวงเกตุ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ณัฐพล คงจติรค้า ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. พรีวทิย์ ทิศอดุ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. กชภมูิ ดีกอ่ผล ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. กติติธรา เจริญวรวนิช ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. นาเคนทร์ เหมือนฤทธิ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ชินภทัร จนัทรังษี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ณัฐพชัร ลุนปุย ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. จรีนันท์ ทราศรี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. รัตน์กมัพล ชูชื่น ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ปรเมศวร์ จติจ านงค์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อภเิดช วงศ์พนิิจ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ณัฐพล โมลาขาว ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อรรณพ นันทโก ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ไพศาล สรแสง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. นัฐกติต์ิ แสนธรรมา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วศิรุต บ ารุงการ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. กอ้งกดิากร วงศ์วริิยะด ารง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. นิธทิัศน์ เยี่ยมมโน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ปรีชา ผิวงาม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อาภากร พลพนัขาง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ฤทธเิดช ฝูงกล่ิน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ณัฐวฒัน์ สาระปัญญา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธนากร จนัทร์ตรี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. ณัฐพฒัน์ ยาแกว้ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สุทธพิงษ์ ถาเหง่า ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. กฤษณ์ กศุลสร้าง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ศราวธุ ขนัทกสิกรรม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ชัยชนะ ทิพภนูอก ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วชิรวทิย์ พรมสมัน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. นิพนธ์ จมุพรม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ชาติตระการ อาลัย ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ลิขสิทธิ์ จารุศิลาวงศ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อารายญัห์ เกา้สกลุ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ณัฐวฒิุ ไชยศิลป์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. รังสรรค์ ขนัทัพไทย ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ชัยมงคล ครองเคหา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ชนากร ปรวฒัษ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เจษฎา หาชัยภมูิ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สุริยนัต์ บุญทา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธชัชัย โลหกลุ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เสกสันต์ จบัใจนาย ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เจษฎาพล บัวจนัทร์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธรีะภทัร์ ตราราชเสนา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ศาสนพงษ์ หาสนาม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วริทธิ์ธร แพนุย้ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ชาญณรงค์ แตงออ่น ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เอกรินทร์ เถื่อนดี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ภานุวฒัน์ ศิลสัตย์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วทิวสั เมืองกอ้น ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ปวริศ เหล่าเกดิ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ฐิติวสัต์ แกว้ศรี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ณัฐพนธ์ แตงออ่น ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อภสิิทธิ์ ถลาง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ฐานะรัตน์ จลุนิล ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อนิธร เส ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สุกฤษฎิ์ ทินรัมย์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เชษฐา สีวะกลุ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สิทธกิร แกน่จนัทร์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วรีะพงศ์ ผิวค า ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. กติติ รักซ้อน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธนโชติ วฑุฒยากร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธนทัต ศรีทอง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เทพฤทธิ์ บุญสีมาศ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. เศรษฐ์ พมิพา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อภศัิกด์ิ คงเยนิ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สิทธโิชค อยู่โต ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อฌัพงษ์ ดวงบุษป์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ณรงค์ฤทธิ์ สุขวงศ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. พลัลภ ขวญัสุข ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธนัวา สุดชารี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วชัรินทร์ ศิริบุญยะรัตน์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ปริชญา เงียบโคกกรวด ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. กวนิพฒัน์ สระศรีสุวรรณ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. นราธปิ แสงจนัทร์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. กติติพทัธ์ งานการ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อสิรา ออ่งยิ้ม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เกยีรติศักด์ิ กจิสมัคร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. กฤษกร กลัยาสนธิ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. พงศ์วศิิษฐ์ เกษามา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. พรีพงษ์ ธงอาษา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. จกัรพนัธ์ หนัตุลา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ยอดรัก หมูพ่ยคัฆ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ปรมินทร์ ชิณวฒัน์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ปัตพงศ์ ทับทอง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ยทุธศาสตร์ ส าเภาพนัธ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ภกัดิภมูิ นาชัยเวช ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วรพล เขมภณกาญจน์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ปฏพิทัธ์ บุญวงษ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ปัณณธร แกว้มาเมือง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ศุจกิานต์ ศรีเตโชภาส ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วชิิดชัย ชาติเผือก ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อนุพงษ์ แสงค า ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. พงษ์ทวี ค าใจหนัก ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. รักพล หมืน่ฤทธิ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เทวนิทร์ อนิทิแสน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. พลวฒัน์ ดาวงัปา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธนากร ชนะหาญ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ดนุพฒัน์ แป้นงาม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. เจษฏางค์ สีหะสิงห์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ทรงยศ วะสุรี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. จริพงษ์ มาลีหอม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ภาณุพงศ์ นามท้าว ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธนเกยีรติ บวรชาติ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. วชัรชัย นันทะเสนา ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อเุทน ภมูี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สาครินทร์ หวงัพทิักษ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ศิริวฒัน์ ปูพบุญ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธรีะพงษ์ ค าแหงพล ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ชยานันต์ เรืองรัศมี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. กฤษฎากร ภเูนตร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ติณณภพ นันทะศรี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ณัฐกติต์ิ ผลขาว ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อนุสรณ์ วงมาลี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ศิริวฒิุ ศรีประสิทธิ์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ทิพยม์งคล ภนู้ าเยน็ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธชิากร ใจราช ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อนุศิลป์ สวา่งพรม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. กรกฎ ทะจนี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ธนากร จนัดี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. บัลลังก์ สีพรม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วรียทุธ เชิดชู ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ทินกร ธญัญะ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. นิรันดร์ อะเนก ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วชิราวธุ พชืหมอ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. กติติศักด์ิ เพง็อนิทร์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. ณรงค์ พนัหอม ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สุริยา นิรี ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. อณิศร อนิทร์ทอง ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. วฒิุพร สุวรรณพร ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. สราวฒิุ หงษ์ยนต์ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. กฤษฎา เรือนสอน ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3
นสต. มานิตย์ จนัวเิศษ ศฝร.ภ.1 กองร้อยที ่3

พ.ต.อ. สังวาล ฤกษ์ศรีลักษณ์ ศฝร.ภ.1
พ.ต.ท.หญิง บุษบง ธยัมาตร ศฝร.ภ.1
พ.ต.อ. มาโนช รัตนโชติ ศฝร.ภ.1
พ.ต.ท. จกัรรินทร์ รัตนจงจติรกร ศฝร.ภ.1
พ.ต.ท.ดร. ศักดา จติต์ระเบียบ ศฝร.ภ.1
พ.ต.ท. จมุพล สังขะเกตุ ศฝร.ภ.1
พ.ต.ท. วชิาญ รุ่นออ๋ย ศฝร.ภ.1
พ.ต.ต. ณฐกร นบนอบ ศฝร.ภ.1
พ.ต.ต. ณรงค์ ทองยอดเกร่ือง ศฝร.ภ.1
พ.ต.ท. กระสินธุ์ ธรรมลักขณา ศฝร.ภ.1
พ.ต.ท. สิทธชิัย โสภา ศฝร.ภ.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. วรีะ เล็กประทุม ศฝร.ภ.1
พ.ต.ท.หญิง นิธนิันท์ ชารีชุม ศฝร.ภ.1
พ.ต.ท.หญิง เพลิน หนูเล็ก ศฝร.ภ.1
พ.ต.ท.หญิง นิภาภรณ์ ด่านประเสริฐ ศฝร.ภ.1
พ.ต.ท. จริาศักด์ิ นนทะแกว้ ศฝร.ภ.1
พ.ต.ต. ไพโรจน์ โกฏแกว้ ศฝร.ภ.1
ร.ต.อ. เศรษฐศักด์ิ   กตัญญู ศฝร.ภ.1
ร.ต.อ.หญิง สุกฤตา ภภาชลทิพย์ ศฝร.ภ.1
ร.ต.ท. สมพงษ์ สุขรัีตน์ ศฝร.ภ.1
ร.ต.ท. สมภพ สูตรพงษ์ ศฝร.ภ.1
ร.ต.ท. กติติพฒัน์ ธนเจริญสิริกลุ ศฝร.ภ.1
ร.ต.ท. สุรเชษฐ แสงแกว้ ศฝร.ภ.1
ร.ต.ท. ยทุธชัย เขตรวจิารย์ ศฝร.ภ.1
ร.ต.ท. นรเสฏฐ์ หยั่งถงึนพชัย ศฝร.ภ.1
ร.ต.ท.หญิง กนัยา คงดีพนัธุ์ ศฝร.ภ.1
ร.ต.ต.หญิง นัฐธยิา สุริวฒัน์ ศฝร.ภ.1
ร.ต.ท.หญิง นนธนภร ศรีอวบ ศฝร.ภ.1
ร.ต.ท.หญิง นฤมล จบศรี ศฝร.ภ.1
ร.ต.ท. ธรรมรัตน์ มินา ศฝร.ภ.1
ร.ต.ท.หญิง นัทรินทร์ แช่มช้อย ศฝร.ภ.1
ร.ต.ท.หญิง นิภาภรณ์ จพุมิาย ศฝร.ภ.1
ร.ต.ต. รังสันต์ิ สุขรักษ์ ศฝร.ภ.1
ร.ต.ต. ประกอบ เฉลิมธนเดช ศฝร.ภ.1
ร.ต.ต. วชิัย แสนทวสุีข ศฝร.ภ.1
ร.ต.ต. รัชตพงศ์ อามาตยม์นตรี ศฝร.ภ.1
ร.ต.ต. ฉตัรชนก หาญเชิงค้า ศฝร.ภ.1
ร.ต.ต.หญิง ภคัธดา เอมโอษฐ์ ศฝร.ภ.1
ด.ต. ชนัญกฤต วฒันากลาง ศฝร.ภ.1
ด.ต. ค านึง พลเสน ศฝร.ภ.1
ด.ต. สมบัติ จนัทร์มา ศฝร.ภ.1
ด.ต. คณิศร ศรีจ าปา ศฝร.ภ.1
ด.ต. ชาติชาย รุ่งธรรม ศฝร.ภ.1
ด.ต. อบุล เฉลยบุญ ศฝร.ภ.1
ด.ต. สรายทุธ ศิริภมูิ ศฝร.ภ.1
ด.ต.หญิง วรารัตน์ พมิสารี ศฝร.ภ.1
ด.ต.หญิง ปิยธดิา นิศารัตน์บวร ศฝร.ภ.1
ด.ต. จติติพงษ์ ทิพนัด ศฝร.ภ.1
ด.ต. นเรศ ออ่นเงิน ศฝร.ภ.1
ด.ต. ชาญชิต สีดาพล ศฝร.ภ.1
ด.ต. ชูเกยีรติ โทมุลา ศฝร.ภ.1



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วรีะพล เสนานนท์ ศฝร.ภ.1
จ.ส.ต. พเิชษฐ พัว้พนัธุ์ ศฝร.ภ.1
จ.ส.ต.  บุญชนะ อาจองธรรม ศฝร.ภ.1
ด.ต ถนอมตระกลู อสัมภนินพงษ์ ศฝร.ภ.1
จ.ส.ต. สาธร พลวเิศษ ศฝร.ภ.1
จ.ส.ต. ดรุณศักด์ิ ส าลี ศฝร.ภ.1
จ.ส.ต.  ไสว ด้วงอ าไพ ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ.  ชัชวาล หน่อค า ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ. ณรงศ์ชัย บุญลือ ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง รุ่งศิริ ไผ่ชู ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง สุพณิญา วรามิตร ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง กฤษณา สิงหแ์จม่ ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง สิริณัฏฐ์ วงค์ศิริ ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง เครือวลัย์ ส่งเกตุ ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง รัตนา แกว้มีค่า ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ. เอกลักษณ์ สมสุข ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ. บุญถิ่น จนัทร์เวยีง ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง พรทิวา สุธงษา ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง ศิรินธร อกัเอี่ยม ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง แทนชภชั ค าสร้อย ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง พมิพช์ญา สุภาพเดชา ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง ณิชาภา จนัทาตีด ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ. สนทยา สันโดษ ศฝร.ภ.1
ส.ต.ท. บัณฑิต วรรณทองสุข ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง มยรีุ หล่าแสนเมือง ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง ณัฐณิชา ปันทองค า ศฝร.ภ.1
ส.ต.อ.หญิง วรินทร ไชยเพชร ศฝร.ภ.1
ส.ต.ต. พรีฉตัร วงษ์ซอง ศฝร.ภ.1
ส.ต.ต. เอกราช จนัทชาติ ศฝร.ภ.1
ส.ต.ต. นันทวฒัน์ ศิลสัตย์ ศฝร.ภ.1
ส.ต.ต. ปรีชา ไปนาวดี ศฝร.ภ.1
พล.ต.ต. องักรู พลูเจริญ ภ.2 ภ.2
พล.ต.ต. ฐณพล มณีภาค ภ.2 ภ.2
พล.ต.ต. สุรพล วรัิตน์โยสินทร์ ภ.2 ภ.2
พล.ต.ต. กติติพงษ์ เงามุข ภ.2 ภ.2
พล.ต.ต. สัญชัย ไชยอ าพร ภ.2 ภ.2
พล.ต.ต. ธนาศักด์ิ ฤทธเิดชไพบูลย์ ภ.2 ภ.2
พ.ต.ท. กมัพล ภทัรสมบูรณ์ ภ.2 ภ.2
ร.ต.อ. ปรีชา พลพงษ์ ภ.2 ภ.2
พ.ต.อ. อรรถสิทธิ์ กจิจาหาญ บก.อก.ภ.2 บก.อก.ภ.2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. นิธศิพงศ์ ภมุมา บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท.หญิง พกิลุณีย์ พรหมสุวรรณ บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. วรีพงศ์ สุกใส บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. นฤนาท ทองออ่น บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต.หญิง ภทัรา ภทัรนวกจิ บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง สุธาทิพย์ สังขส์าลี บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ รักสัตย์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง ปาณิสรา เนือ่งจ านงค์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. สมชาย รัตนจนัทร์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
ด.ต.หญิง นิตติยา คงกล่อม บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
ด.ต. อมัพร อรัญญกานนท์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
ด.ต. ณัฐนินท์ พงศ์พรีณัฐ บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
ด.ต.หญิง ทักษิณา กติติธรีะศักด์ิ บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ. เรวตัร ด้วงรัตน์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ. ประเสริฐศิลป์ กวา้งสวาสด์ิ บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ.หญิง ปณิตา วรรณรักษ์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
ส.ต.ต.หญิง ปาริชาติ สวนฉมิพลี บก.อก.ภ.2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท. คมสรร ค าตุ่นแกว้ บก.อก.ภ.2 ฝอ.2 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. ฐิติวฒัน์ วรรณทอง บก.อก.ภ.2 ฝอ.2 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. คมสันต์ นามคุณ บก.อก.ภ.2 ฝอ.2 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. ยศสรัล บรรพตเสต บก.อก.ภ.2 ฝอ.2 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. เกษตร บริบูรณ์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.2 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง นันท์นภสั บุญเกดิ บก.อก.ภ.2 ฝอ.2 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต.หญิง กานต์ กลมกล่อม บก.อก.ภ.2 ฝอ.2 บก.อก.ภ.2
จ.ส.ต. วนิัย ไพรสุวรรณ บก.อก.ภ.2 ฝอ.2 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ. วฒันา หนูน้อย บก.อก.ภ.2 ฝอ.2 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ. เอกชัย หนูวไิล บก.อก.ภ.2 ฝอ.2 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ. หญิง ธนิยา สุพฒัน์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.2 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ. หญิง ขวญัทิวา แม็คกลิล์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.2 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ.หญิง อรพรรณ วนัโพนทอง บก.อก.ภ.2 ฝอ.2 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ.หญิง อรพรรณ สิงหเ์งา บก.อก.ภ.2 ฝอ.2 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท.หญิง อาภสัรา ศรีคชา บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ต. ประยทุธ ดานะ บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ต. ธรีศักด์ิ โอสถานนท์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง ฐิตาภรณ์ โนทะ บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง ริญญารัตน์ นิธอิคัรโรจน์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง วรัิลพชัร กล่อมบรรจง บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. นิพล หงษ์ไทย บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. จติต์ิมงคล ชูสกาว บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. ศวนิ สีนวล บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
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ร.ต.ท. สมใจ สร้อยสุวรรณ บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. กติติชัย ขวญัสุด บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต. สุขมุ ศรีดารา บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต. สุรเจตน์ ฐิตะเจริญ บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต.หญิง วรรณิภา ใจสม บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
ด.ต. ธวชัชัย ประภาโส บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ.หญิง ดาริน ฮกฮ้ิน บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ.หญิง รัชนี ศรีเดช บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ.หญิง จรัิชยา พรมมา บก.อก.ภ.2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท. ฉลาด โกรทินธาคม บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท. มาณพ เนียมสวสัด์ิ บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท. สมนึก มุมทอง บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท. วชิิต ดาวแจม่ บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. รชต นาสินเพิม่ บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. สันติ พน้ภยั บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง จนัทิมา ศิริปุณย์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง ภาวณีิ ไกยกลู บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง ณัฎฐณิชา บุญธรรม บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. ทองหล่อ ศิริเมฆา บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. เฉลิมชาติ จจู ารัส บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต.หญิง อสุาห์ ชัยปัญหา บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต. จรูญ อาจวารินทร์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ด.ต. สุรินทร์ มงคลศิลป์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ด.ต. ณรงค์ เตศิริ บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ.หญิง กฤตพร จนัทร บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ.หญิง วภิาวดี พรรณศรี บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ. หญิง กชพร ตรีรัตนกลู บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ. หญิง ศิริสรณ์ ฉานสูงเนิน บก.อก.ภ.2 ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท.หญิง วภิา ผู้เลืองลือ บก.อก.ภ.2 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท. วนัชัย ทุมทอง บก.อก.ภ.2 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท. พริชัช ใจเยน็ บก.อก.ภ.2 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง ชุติกาญจน์ แสนบุญมา บก.อก.ภ.2 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. กมัพล บุญส่ง บก.อก.ภ.2 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง สุนารี ภมูิโคกรักษ์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. ปลวชัร บัณฑิตไทย บก.อก.ภ.2 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต. โกญจนารท แกว้บุญค า บก.อก.ภ.2 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต.หญิง ชุณหกาญจน์ ทองวจิติร บก.อก.ภ.2 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต.หญิง ภรณ์ทิพย์ ใจน้อย บก.อก.ภ.2 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2
ด.ต. สมรัก รังสิโย บก.อก.ภ.2 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2
ด.ต. ชัยยศ พงศ์พทิยานันท์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2
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ด.ต. สุภคั พานแกว้ บก.อก.ภ.2 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2
ด.ต.หญิง ญาณิศา แกว้ค า บก.อก.ภ.2 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2
ด.ต. นกลุ คุปตะวานิช บก.อก.ภ.2 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2
พ.ต.อ. เอกภพ อนิทววิฒัน์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท.หญิง วรรณี จนัทร์บรรจง บก.อก.ภ.2 ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท.หญิง รัชดาพร สวา่งศรี บก.อก.ภ.2 ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท.หญิง นาถนารี แพทยป์รีดา บก.อก.ภ.2 ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง สุนิดา ชลวานิช บก.อก.ภ.2 ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง ธนียา เครือง้าว บก.อก.ภ.2 ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง นิตยา โชคทิพยรั์ตนกลุ บก.อก.ภ.2 ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง สลินรัตน์ ค าใต้ บก.อก.ภ.2 ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ ไหวพ้รม บก.อก.ภ.2 ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง นารี รอดค าทุย บก.อก.ภ.2 ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง กลัยกร ทองใบ บก.อก.ภ.2 ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. บรรเจดิ ศิริอารมย์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ.หญิง ภสัสร คงประเสริฐ บก.อก.ภ.2 ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ.หญิง บุษาบา ทิวาวงศ์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ.หญิง ศิริกลู วงศ์แสนสี บก.อก.ภ.2 ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
พ.ต.อ. จติรพล ทองค าวรรณ บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท. ประชัญ สุนันต๊ะ บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท.หญิง กญัญดา อกัษร บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท. พาฝัน ตันสกลุ บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท. ชวริน วงศ์ชิตะภา บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ต. ววิฒัน์ จนัทร์สง่า บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ต. ยอดยิ่ง สุขจติร บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. ปรีดา ช่างแกะ บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. ธวชัชัย บัวเงิน บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. ภานุภณ ชีวธารานนท์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. ทองแดง แสงมุกดา บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. วชิัย จดัแจง บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. ชิโนรส เหล่าอ า บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. อนันต์ บุญเพชร บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. สมศักด์ิ คงภู บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. หรัิญ ศิลปวทิยา บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต. สิทธชิัย จนิตกานนท์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต. วรวทิย์ สุนทรเสถยีรเลิศ บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต.หญิง ศิริจรรยา เจยีงทองเล่ือน บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ด.ต. สมศักด์ิ จุ่นวาที บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ด.ต. เอกชน จนัทร์แสง บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ด.ต.หญิง ธนภร แจง้อกัษร บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
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ด.ต.หญิง ปาริชาต ธงศรี บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
ด.ต.หญิง สุจนิดา หาผล บก.อก.ภ.2 ฝอ.7 บก.อก.ภ.2
พ.ต.อ. สถติย ์ พราวแดง บก.อก.ภ.2  ฝอ.8 บก.อก.ภ.2
ร.ต.อ. โสภณ นิธกิลุ บก.อก.ภ.2 ฝอ.8 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. เรืองวชิฆ์ จารุประยงค์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.8 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง ประภสัสร จอมพล บก.อก.ภ.2 ฝอ.8 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง สุจติรา มฤทจนิดา บก.อก.ภ.2 ฝอ.8 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ คงงาม บก.อก.ภ.2 ฝอ.8 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต. อคัรเดช งามสม บก.อก.ภ.2 ฝอ.8 บก.อก.ภ.2
ส.ต.อ.หญิง พลิาศลักษณ์ เทือกสุบรรณ บก.อก.ภ.2 ฝอ.8 บก.อก.ภ.2
พ.ต.อ. อนุชา พงศ์เรืองรอง บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท.หญิง เอื้อจติต์ ตรีเพช็ร บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท. รัฐวชิญ์ อมรเลิศวทิย์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
พ.ต.ท. วฑูิร พานทอง บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. เสริม กมุารา บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง พรพรรณ สุขวนิ บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. ชวลิต เสาร์แบน บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. ทิพย์ คงปัญญา บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท.หญิง สุณีรัตน์ ศรีโคตร บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ท. พศิิษย์ ศรีดอกบวบ บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
ร.ต.ต. สอาด พยงุวงษ์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
ด.ต. ปิยะพนัธ์ หงษ์จนัดา บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
ด.ต. คัมภร์ี กศุล บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
ด.ต. ชาติภชุงค์ เสียงหวาน บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
ด.ต. ประเชิญ มาทรัพย์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
ด.ต. ธรีทัศน์ ปฐมพรชัยวงศ์ บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
ด.ต.หญิง น้ าผ้ึง บุญเล่ือง บก.อก.ภ.2 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
พ.ต.อ. ยงยทุธ จนัตะบุตร บก.สส.ภ.๒  -
พ.ต.อ. รณชัย จนิดามุข บก.สส.ภ.๒ -
พ.ต.อ. นิพนธ์ พานิชเจริญ บก.สส.ภ.๒ -
ร.ต.อ. พงษ์ วงษ์ประเสริฐดี บก.สส.ภ.๒  -
พ.ต.อ. ชูศักด์ิ กลุานุจารี บก.สส.ภ.๒ ฝอ.บก.สส.ภ.๒
พ.ต.ท.หญิง รัชนีกร โพธิ์ทอง บก.สส.ภ.๒ ฝอ.บก.สส.ภ.๒
พ.ต.ต. วรพรต ผลานิสงค์ บก.สส.ภ.๒ ฝอ.บก.สส.ภ.๒
ร.ต.ท. ประยงค์ แสนเมือง บก.สส.ภ.๒ ฝอ.บก.สส.ภ.๒
ร.ต.ท.หญิง กวศิรา ไชยบุปผา บก.สส.ภ.๒ ฝอ.บก.สส.ภ.๒
ร.ต.ท.หญิง จริาพร วงศ์เวยีน บก.สส.ภ.๒ ฝอ.บก.สส.ภ.๒
ร.ต.ท. ภาสกร ทองเงิน บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ร.ต.ต. ศุภกฤต วสิาโรจน์ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. ธรีะพงษ์ เยื่อทองเทศ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. วราทณกรณ์ นิธญิาธณาธรณ์ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. อทุัยสินธ์ แสนสุข บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. ไชยยา ขนุคงเสถยีร บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
พ.ต.อ. ชาตรี สุขศิริ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
พ.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ เถยีรทองศรี บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
พ.ต.ท. จากเทพ ผงผาย บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
พ.ต.ท. นราวธุ การามหโิต บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
พ.ต.ท. พงศ์รพี รพถีวลิวรรณ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
พ.ต.ต. ประจกัษ์พงษ์ สุริยา บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
พ.ต.ต. สิริบัญชา ขอบใจ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ร.ต.อ. จตุภมูิ ล้ิมศิริวฒันกลุ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ร.ต.ท. ประยงค์ ไตรรัตนาพนัธ์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ร.ต.ท. ขวญั จตุรัส บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ร.ต.ต. อรัญ สุวรรณรัตน์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ร.ต.ท. อ านวย อิ่มกมล บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ร.ต.ท. อธิพิล ทองนาค บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ร.ต.ต. ธนดล อนิทสุวรรณ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ร.ต.ต. ลิขติ วงษสกลุทอง บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ร.ต.ต. ภญิโญ ธนิตาภริมย์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ร.ต.ต. มนตรี บุญเมือง บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. ปัญญา กล้าหาญ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. ธรีะฉตัร เล็บนาค บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. เกรียงศักด์ิ โพธริาช บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. คมกฤช จนัทรนิภา บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. สรายทุธ เดชครุฑ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. กติติพงค์ สาขะหลอน บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. ดวง มาเจริญ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. อาจหาญ ไขค่ า บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. วเิชียร ช่วยชู บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. สมพาน พรมเรือง บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. เชิดชัย แกว้ไกรเพชร บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. เกษมศักด์ิ จนัทะสอน บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. ปพนพชัร์ เครือเขื่อนเพชร บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. ฐิรวทิย์ จนัโท บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
พ.ต.อ. วราวธุ เจริญชนม์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
พ.ต.ท. พฒันา รอบรู้ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
พ.ต.ท. นิทัศน์ แหวนประดับ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
พ.ต.ท. สาโรช คุ้มตะโก บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
พ.ต.ท. ศุภกจิ แสงนวกจิ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.อ. อเุทน สุมาลย์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
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ร.ต.อ. วรวฒิุ เหง่ประถม บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.อ. นนทสิทธิ์ พงษ์ศิริกรกลุ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท. สุธี อจัฉริยรักษ์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท. ภาณุวทิย์ เพชรแทน บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท. สนัน่ ยอดนครจง บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท. ชลอ พฒุตาล บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท. ประภาส ทรัพยสิ์น บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท. ส าราญ คชคง บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท. สมหมาย ววิฒันชาติ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท. สมยศ พุม่ด้วง บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ต. สุธาร เมืองทอง บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. สุรสิทธิ์ เทียมครู บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. อวยชัย ววิฒัน์ตรีนนท์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. กู้เกยีรติ ปลูกทรัพย์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. สุภกฤต เรืองฤทธิ์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. ฤทธิ ต้ังศิริเสถยีร บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. อภชิา ศรีชะเอม บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. สมเจต ส าราญ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. อภชิาติ ชาลีกลุ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. คฑาวธุ เสนนอก บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ เพช็รศักด์ิ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท. นิธศิ ไกรราช บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ต. อนันท์ อนิทร์เลิศ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. สุวฒัน์ กองชุมพล บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. เกรียงศักด์ิ เผ่าพนัส บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. พฒิุสรร วงษ์แสวงทรัพย์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. ณัฎฐ์พรีะ มีหนองใหญ่ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๑
ด.ต. มงคล สิงหท์นงค์ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. โชคชัย พลูสวสัด์ิ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. พศิิษฎ์ จ าปา บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. สุรศักด์ิ สุวรรณพงษ์ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. ปัญญา อากาศ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
จ.ส.ต. โกวทิย์ สีเขยีว บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ส.ต.อ. อดิษร ไกรดวง บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
พ.ต.อ. สงกรานต์ สันหกรณ์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ เพช็รศักด์ิ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
พ.ต.ท. กฤศณัฏฐ์ ธนศุภณัฏฐ์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
พ.ต.ท. กลุชาต กลุชัย บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
พ.ต.ท. ศานติ กรเกษม บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
พ.ต.ท. สิรธชั แจม่จ ารัส บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
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พ.ต.ท. อรรถพล ศุภวรัิชบัญชา บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
พ.ต.ท. วรีะศักด์ิ บุตรสอน บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.อ. อานนท์ อนิทร์ฟอง บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.อ. ธณ อนิทรมาตย์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.อ. ฉตัรชัย ผลมาก บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.ท. นิธศิ ไกรราช บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.ท. นาวนิ เกษมโชติพฒัน์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.ท. พษิณุ วภิาตนาวนิ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.ท. พชิยช์ยตุ บ ารุงสุข บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.ท. อศัวนิ ยิ้มสมบุญ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.ต. อาคม สายจ าปา บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.ต. ณธรรศ ยิ้มชื่น บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.ต. ชิติวฒัน์ สนธิ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. จกัรเพช็ร์ ออ่นทรายแกว้ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. เชาวลิ์ตร์ ทับทิมเทศ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. สุชาติ ตรีไชย บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. มนัส โรจนะ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. สมนึก เพช็รก าจดั บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. คมกฤช ล้นหลาม บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. กฤชรัช กติิสาระกลุชัย บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. ภญิโญ จรุงพฒันานนท์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. สุวฒัน์ กองชุมพล บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. ปัณณทัต คร้ามไพบูลย์ บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. เอกภพ อปุมาก บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. ณัฐ สอนตระกลู บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. นิวติั สวสัดี บก.สส.ภ.๒ กก.สืบสวน ๓
ส.ต.อ. ชาญวทิย์ ไชยวรรณ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
พ.ต.อ. วรากร อยู่อยา่งไท บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
พ.ต.ท. เอกภพ ธรรมาธกิลุ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ร.ต.ท. เทิดพงศ์ วรรณรักษ์ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ร.ต.ท. พษิณุ ชลาลัย บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ร.ต.ท. จรงค์ ตันตะยาภรณ์ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ร.ต.ท. สุพฒัชัย เมฆพุย้ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ร.ต.ท. ศิริศักด์ิ ศิลส่ง บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ร.ต.ท. อนุรักษ์ เขม้สกลุ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ร.ต.ต. ชัยพร ทับมี บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ร.ต.ต. สุเมธ จนัทร์เพญ็ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. จะกลัว ศิลาเจริญ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ร.ต.ต. ธรีาพรรณ จนัทร์สิงห์ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. สราวฒิุ กนัชาติ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
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ด.ต. ไพฑูรย์ บริสุทธิ์ธรรม บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต.หญิง ตรีทิพ พุม่ด้วง บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. ชูชาติ พมิพส์วรรค์ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. สัมพนัธ์ ถนัดธรรม บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. พรีะชัย แจง้จติ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. วาสุเทพ ถิ่นจนัดา บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. สุธพีฒัน์ ภซูวง บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. สุขสันต์ มุลทา บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. พรเทพ พงศ์เจนธรรม บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. ธนกฤต กองสินกลุชา บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. พฒิุพฒัน์ ธติิธรีพฒัน์ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. วรีพงศ์ วงษ์พทิักษ์ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ด.ต. ช านาญ พึง่จนัดุม บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ส.ต.อ. ศราวธุ บางจาก บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ส.ต.อ. สุภาชัย นิลมาตย์ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ส.ต.อ. กติติ   ปิระโต บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ส.ต.อ. ชาญวทิย์ ไชยวรรณ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ส.ต.ต. รัฐธรรมนูญ รัตนเลิศ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ส.ต.ต. พพิฒัพงษ์ วฒิุปัญญาโชติวฒัน์ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ส.ต.ต. ธนวฒิุ กจิตระกลู บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ส.ต.ต. ปถมพงศ์ ศรีตนไชย บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ส.ต.ต. สุรชัย แดงดี บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ส.ต.ต. นราพนัธุ์ ยอดเลา บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
พ.ต.อ. กรีธา ตันคณารัตน์ บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.ท. ศานติ กรเกษม บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.ท. นพพล รัตนพงษ์เกยีรติ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
พ.ต.ท. พชิิต พืน้แสน บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.ต. อมร เจยีรักสุวรรณ์ บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.อ. สกลุสิงห์ สมบูรณ์ธนรักข์ บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. ภทูัย นรสิงห์ บก.สส.ภ.๒ ฝอ.บก.สส.ภ.๒
ร.ต.ท. ธนโชติ กลัยาณธ ารง บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. อภชิัย ด ารงอนุชาติ บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. สมผล อนิทะจนัทร์ บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ต. สุชาติ ทองมาลัย บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. สมคิด พลอยงาม บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. สกนธพ์ล ศรีจนัท์เรือง บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. ธรีะพล จนัทวงษ์ บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. ผดุงเกยีรติ ตาสุ่ย บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. กฤตพล กฤตตระกลู บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. เด่นศักด์ิ พทุธนิทัศนานนท์ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
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ด.ต.หญิง กลุชญา กาญจนสิงห์ บก.สส.ภ.๒ ฝอ.บก.สส.ภ.๒
จ.ส.ต. ปรัชญา วฒันะเกโร บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
จ.ส.ต. อาทิตย์ นรสิงห์ บก.สส.ภ.๒ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ส.ต.อ. ชิน เกง่ศิริ บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
ส.ต.อ. อคัรเวทย์ จติธรรมมา บก.สส.ภ.๒ กก.ปพ.
พล.ต.ต. จรัล จติเจอืจนุ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี
พ.ต.อ. หสัชัย เรืองมาลัย ภ.จว.จนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี
พ.ต.อ. มานะ อนิพทิักษ์ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี
พ.ต.อ. ชัชวาลย์ พสุิทธวิงส์ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี
พ.ต.อ. ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี
พ.ต.อ. เสรีย์ นาประดิษฐ์ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี
พ.ต.อ. วชัรพนัธ์ ปัญญาเนรมิตดี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี
พ.ต.ท. พยงุ สงึมรัมย์ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี
พ.ต.ท.หญิง จนัทนี โพธกิจิ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี
พ.ต.ท. เดชพฒัท์ ยมาภยั ภ.จว.จนัทบุรี กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ท. สมคิด เตชะเสน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
พ.ต.ท. สมชาติ น้อยมี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
พ.ต.ท. จรีะวฒัน์ กลุฉวะ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
พ.ต.ท. สมศักย์ กาเผือกงาม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แกง่หางแมว
พ.ต.ท. วรัิตน์ วบิูลยเ์พง็ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แกง่หางแมว
พ.ต.ต. ธชันันท์ ทัตตธนานนท์ ภ.จว.จนัทบุรี กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ต. ประเทือง เยาวพนัธ์ ภ.จว.จนัทบุรี กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.อ. สุเทพ บุญศิริ ภ.จว.จนัทบุรี กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.อ. ณัฐกติต์ิ ภาพสิงห์ ภ.จว.จนัทบุรี กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. สุชาติ สีมาตย์ ภ.จว.จนัทบุรี กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. ภริมณ์ แสนพวง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท.หญิง ภชัราพร ชายเพช็ร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. เกยีรติกร ภบิาลจอมมี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. ณฤทธิ์ บุญเกดิรอด ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. อ านาจ แทนนิกร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. นพเกา้ เมฆศิริ ภ.จว.จนัทบุรี แหลมสิงห์
ร.ต.ท.หญิง นันทรินทร์ ธนสินปริยากรณ์ ภ.จว.จนัทบุรี แหลมสิงห์
ร.ต.ท.หญิง รัชนี ศักด์ิผาสุข ภ.จว.จนัทบุรี แหลมสิงห์
ร.ต.ท.หญิง นันทนา เชาร์อารีย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท.หญิง วลัลิกา นามวเิศษ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ท.หญิง พรรณธาทิพย์ วงษ์ปรีชา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ท. อนุพงษ์ ผลมาก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ต. บรรจง แตงขาว ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ร.ต.ต. สิทธชิัย ภมุรินทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ต. วจิติร พสันา ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.จนัทบุรี
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ร.ต.ต. เจริญ อนิจนิดา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ต. มานะ ภริมณ์สุภาพ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. สามารถ พุม่เงิน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. ฤทธริงค์ หว่งไธสง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. ไพโรจน์ พงศ์เจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. อภชิัย หงษ์พร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. พชิัย วนวาที ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ด.ต. กฤษณะ สุรกจิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. ชัยไพศาล โพนสร้างแกว้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ประเสริฐ วบิูลพชื ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต.หญิง จารุวรรณ ทัตตธนานนท์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. ประเสริฐ ใจบุญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทาใหม่
ด.ต.หญิง วรรณกร วนวาที ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ปรีชา พวงจนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. โสรส วงษ์ธรรม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ประจบ เซ่งสัน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. วเิศษ ประจ ากจิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. รังสรรค์ กล่ าโภชน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. วรีะ อานุภาพ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. สมพร เจยีมมะเริง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
จ.ส.ต. อมร วาจาหวาน ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.จนัทบุรี
จ.ส.ต. รักศักด์ิ ประทัง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.อ.หญิง กรชฎา คงยศกร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.อ.หญิง ศรัลชญา ปัญญาไว ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.อ. บัญฑิต พรหมทา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.อ. สุธากร ภบิาลชนม์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.ท.หญิง มลุลี ยทุธนาวี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.ต. โรจน์ศักด์ิ สะตะพนัธ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. สมยศ คณะทรง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ร.ต.ท. พรเทพ เพช็รนวล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฎู
ร.ต.ท. นิพาส นอบไทย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. ทศพร หยกทับทิม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. วฒันชัย ไชยแสน ภ.จว.จนัทบุรี กก.สส.ภ.จว.จนัทบุรี
ร.ต.ท.หญิง รติกาล สุขใจ ภ.จว.จนัทบุรี  -
ร.ต.ท. นิวฒั พวงประเสริฐ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ สวาสุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ต. ทวี สึกขากจิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. สรสิช ผลมาก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. นพอนันต์ ศรีรุ่งเรืองกติิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ด.ต. สุทัศน์ นาคา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
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ด.ต. สมศักด์ิ ใบเขยีว ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ธรีสิทธิ์ ขนัอาษา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ธนวรรธน์ สุจนิต์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ศักด์ิสุรีย์ พฒันศักดาวจิติร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต.หญิง องัคณา กล้าหาญ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สส.ภ.จว.จนัทบุรี
จ.ส.ต. ปภงักร บุญเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ส.ต.อ. พเิชษฐ์ เส็งสูนย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ส.ต.อ. ทนงศักด์ิ สร้อยศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ส.ต.อ.หญิง ดวงรักษ์ ทรัพยอ์ยู่ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ส.ต.ท. วนิัย โพธสิวสัด์ิ ภ.จว.จนัทบุรี ระยอง ช่วยราชการ จนัทบุรี
พ.ต.อ. สุรชาติ ข าเพชร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
พ.ต.ท. ด ารงรักษ์ มลิทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
พ.ต.ท. อดุลย์ ศรีพารา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
พ.ต.ท. พชรพล พลิา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
พ.ต.ท. มหคัฆพนัธ์ มงคลศิริ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
พ.ต.ท. เจยีม  มณีโชติ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
พ.ต.ต. วชิาญ ช านาญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
พ.ต.ต. อทุัย วงศ์อาจ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.อ. เสน่ห์ กล่าวสุนทร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.อ. อ านาจ รุ่นหนุม่ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม 
ร.ต.ท. สนัน่ เขยีวอยู่ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ท. ฉลอม อนิทร์ค า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ท. สมบัติ หอมสวสัด์ิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ท. ประทัศน์ บุราณรมย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม 
ร.ต.ท. สมเร็จ ศรีกล่ า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ท. สุพจน์ หมัน่ดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ท. บุญช่วย พดิานค า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ท. รัฐภมูิ พวงมาลา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ท. สุริยา กล้าหาญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ท. วฒิุศักด์ิ ดีสวน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ท. สุรพงษ์ พรงาม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ท. สหรัฐ ต้นเขยีน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ท. ชาญชัย สมทา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ท. ชนินท์วชิญ์ แสงสุวรรณ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ท. ส าอาง พมิพธ์ารา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ต. ธวชั โชติเทียนทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ต. ทรงพล ทองพงษ์เนียม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ต. นิมิต คณะดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ต. กติติ ฟกัสุวรรณ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. ณรงค์  ผลจติต์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
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ด.ต. ธนกฤต แพทยรั์งษี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. ทรนง ชีพสมุทร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. มนัส ดอกสร้อย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม 
ด.ต. บรรจง ประสงค์ทรัพย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. ภเูศรษฐ์ พชิญเศรษฐ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. วฒันพงษ์ พระสุรัตน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม 
ด.ต. สุวศิิษฎ์ พานิชอตัรา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม 
ด.ต. อนุชิต บุณโยประการ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. ประสิทธิ์ จนัทร์ดาสุด ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. บุญเทีย่ง แฉล้มไธสง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. โสภณ ประจงการ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต.หญิง สราพร อนิสน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. บรรจบ เครือเขื่อนเพชร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม 
ด.ต. ศรายทุ สนิทเหลือ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. วญิญู ถนอมวงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. ศิริกลุ เจริญราช ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม 
ด.ต. มานิต ดอกสร้อย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม 
ด.ต. สืบศักด์ิ ราษีกลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. บุญล้น พรายแดง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. สิงหา เสาวคนธ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. ฤทธเิดช หงษ์สระแกว้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. อดุมศักด์ิ สังกาศ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. ตรีญาณ ฉตัร์อนิทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. วสิิทธิ์ เกดิหา้งสูง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. รัฐวฒิุ เสียงหวาน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. เอนก สอาด ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. พงษ์พสิิทธิ์ ทองบาง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. รับรอง เวฬุวนารักษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. วรเมธ บัวมาก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม 
ด.ต. โอภาส ปัทมโรจน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. โชคดี ทาศรีภู ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. ศักด์ิมนเทียร ดอกไม้ทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม 
ด.ต. สุเทพ อนิทร์สุวรรณ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม 
ด.ต. ณัฐสันต์ ล าชัยภมูิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. ประเสริฐ วบิูลพชื ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. อมัพร สีทานนท์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. ธนู ธนไพโรจน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ส.ต.อ. ณัฎฐ์ธเดชน์ หน่อค าหล้า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม 
ส.ต.อ. สุพรรณ วฒันรังษี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ส.ต.อ. วชิาทร พวงบุญชู ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
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ส.ต.อ. วชิาทร พวงบุญชู ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ส.ต.ต. ปรัชญาวฒิุ จนัทะเสน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ส.ต.ต. ธนกฤต มีสกลุจติ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
พ.ต.อ. สยามรัฐ รุ่งเรือง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
พ.ต.ท. สารัตถ์ พมิพส์กลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
พ.ต.ท. มนัส   สิงหล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
พ.ต.ท. เพทาย   เทพรักษา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
พ.ต.ท. ราเมศ เนตรจนิดา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
พ.ต.ท. ทักษ์ หอมหวล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
พ.ต.ต. อนุชา พรหมอารักษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.อ. ชัยเชษฐ แกว้ไตรรัตน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ ผลทิพย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. ศักดา ปุญญา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. สง่า สุทธชิัย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ทองเสน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จนัยิ้ม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ต. สุวทิย์ ในเมือง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. ประพาส สีสมญา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. วาเรศ ครองชนม์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. เกษม เกนิเขยีว ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. สุวทิย์ ปิน่ทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. ชัชชัย จนัทร์จติร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. ปรีชา เจริญรักษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. สุรจติร กณุา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. เกษร วะลาพทุธ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. ธนกฤต จนัทร์ดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. ชูชาติ     ลาธลีุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. จ านงค์ ท้าวสกลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. สุรินทร์ แกว้น่าน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. ธรีะภพ    ผลศิริ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. บุญเลิศ    คุ้มพวก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. ศุภวฒัน์   กวนบ้านสุ่ย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. อนันตพงษ์    แกว้นนท์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. สยาม      อนิทร์ศรีสุข ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. สุวรรณ     ดวงสอาด ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. วชิิต       จนัพกัลาน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. ยทุธศาสตร์ ค าเกดิเจริญพาณิชย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. ศิลป์ทบ    เทพทิพย ์    ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. อนุชา    พายพายหุ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. ประสิทธิ์    ปินะถา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
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ด.ต. ไพฑูรย ์   ค าสา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. ประภาส  นวลไชยดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. ชาญณรงค์    สีกะลา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. วนัเพญ็  จนัทะวงษา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. จารึก     สาทลาลัย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. นพดล      บุตรโคตร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. เสริม      พรมทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. สถาพร    พมิตะครอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. ณัฐกติต์   ยงัช่วย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. พลชัย     กรวยสวสัด์ิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. กมัปนาท  พรสวสัด์ิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ด.ต. วนิัย      ไตรยสุทธิ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
จ.ส.ต. นิรันดร์     พงษ์สวสัด์ิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ จนีสุขแสง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ส.ต.ต. วรีะชาติ อนิโทโล่ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ส.ต.ต. พฒันศักด์ิ อรุโณ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สะตอน
ร.ต.ท. ณฐกร อตักลับ ภ.จว.จนัทบุรี ช่วยราชการ
พ.ต.อ. ผดุงศักด์ิ รักษาสุข ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
พ.ต.อ. มนัส เดิมกะยอม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
พ.ต.ท. กมล โอศิริ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
พ.ต.ท. นัธทวฒัน์ เอี่ยมสุวรรณ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
พ.ต.ท. เฟือ่งระบิล พึง่อบุล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
พ.ต.ท. สนธยา เชื้อเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
พ.ต.ต. ศิริศักด์ิ อรัญศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. ชาติศักด์ิ สุรังษี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. ดุสิต โชติสกลุแสงทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. ไสว เบ็ญเจดิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ งามสุข ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. วนิิจ สิมะลิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. อภชิาติ นิยมชาติ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. ชยกร ยศรุ่งเรือง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. สมประสงค์ หมอนไหม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. ธญัศิษฏ์ พรีณัฐกลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. สิทธพิงษ์ ธปูมงคล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. จรีะ โลกนิยม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ปกครอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. ยงยศ ตะวนัหะ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. สมชาย ออ่นหวาน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. พงศ์นรินทร์ เมฆขลา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. จกัรพนัธ์ มีลาภ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
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ร.ต.ท. จริะศักด์ิ อดทน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ท. มนต์เทพ ปัญญายงค์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ต. มนต์ชัย แสนบัว ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ต. กฤษฎา หวานเสร็จ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ต. ชาญชัย โทสูงเนิน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ต. นพดล ขนัรัฐบาล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ พมิพสั์งกลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ร.ต.ต. ประมาณ เมืองค า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ชนินทร์      เบีย้แกว้กระจา่ง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ทวปี      อนิทรง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ปัญญา จ าปาเทศ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. แมน     บ ารุงกลาง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. เกรียงศักด์ิ   พรหมมา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ราตรี เวยีงนนท์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. บรรจบ ลักขษร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. จรันร์ จอมมณี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. อ านาจ เอื้อยตะคุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. สถติย์ ม่วงศิริ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ไพศาล สังขหสั ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ไชยนันท์ โพธสิาร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ธร์ีวศิษฐ์ วงศ์งาม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. สารินทร์ ค าแกว้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. สุชาติ รัตนอไุร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ปราโมทย์ ใจปลอด ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. สมพศิ โชคเจริญวฒิุกลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. วชัรศักด์ิ กระมล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ธรีะพงษ์   สารกาล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ภาคยภ์มูิ      ศรีจนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ถวลิ พรมศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. สมชาย     ลอยนอก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. โสภณ        โชติแสง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. เริงฤทธิ์     นพผล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ประเสริฐ      ราชประโคน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ธรรมนูญ   หศัดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. สมภพ      กรรมลิขติ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. รักพงษ์        เสริมพงษ์ศิริ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. อดิศร       มงคลเสริม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ศรีวชิัย      ทองละมุล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ปิยวฒัน์ ดารักษ์อาศัยราษฎ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. สถาพร    หมายสุข ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
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ด.ต. ภาคิไนย     เกตุกลัยา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. หสันัย        เศรษฐา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. วรวฒิุ       ลิมปนะปรีชาวงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. อ านาจ         เกตุเสมอ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. เชิดชัย ทองน้อย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. สมศักด์ิ บุบผาหอม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. วรีะ         ค าคนซ่ือ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. พรุิฬหพ์ชิญ์ นามด้วง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. พชิิตชัย     เชษฐสิงห์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ประดิษฐ์    พลยางนอก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. สุชาติ      กจิภกัดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. ศุภเทพ     พยคัฆสังข์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. มานพ ปัชฌาชัย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ด.ต. วรีะชัย  ลาดนาเลา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
จ.ส.ต. คมศักด์ิ เต่าทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ส.ต.อ. จกัรี ทองจ าปา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ส.ต.อ. ธนัญชัย มณีวรรณกลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ส.ต.อ. เกยีรติกอ้ง บุญเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ส.ต.ต. ศิริศักด์ิ สรลี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ สารพชิญ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.สอยดาว
พ.ต.อ. ชวลิต นาคสุข ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
พ.ต.อ. ประเสริฐศักด์ิ บุญศรี ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
พ.ต.ท. จริาเจตย์ ชิดพลู ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
พ.ต.ท. ชัชวาล โตโสภณ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
พ.ต.ท. อ านาจ แกว้ขาว ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
พ.ต.ท. ธนนท์ ชูเทียรกติติ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
พ.ต.ท. สมภพ สุวรรณโชติ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
พ.ต.ท. ศาสตราวตั สกลุนาธรรม ภ.จว.จนัทบุรี    ฝอ.๑ ภ.จว.จนัทบุรี
พ.ต.ท. ประเทือง สิงหบ์ัว ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.อ. นคร สุวะสี ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ท. สุเทพ พรพนูลาภ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ท. สมชาติ เถยีรทอง ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ท. พทิยา พลอยแหวน ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ท. ชินาธปิ มาสรวง ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ท. ถาวร ท าดีกลุ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ท. ไพบูลย์ ข าคม ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ท. ไสว ชินวงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ท. ศักด์ิดา วฒันากลาง ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ท. ไพทูรย์ ศิริสรรพ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ท. สุเวช โวหาร ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
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ร.ต.ท. ธวชัชัย ค าอาจ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ท. ธชัธรรม นรวฒัน มีบุญ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ท.หญิง วลัลิกา นามวเิศษ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ท. ช านาญ ปรีชา ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ต. สิริภทัร กล่ันผักแวน่ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ต. นิติชัย ประชุมชื่น ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ต. ชินวตัร์ ของหอม ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ต. จกัริน เจริญสุข ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ต. อทิธชิัย เยน็สมุทร ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ต. สมศักด์ิ เกษสาคร ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ร.ต.ต. บุญส่ง เผยกล่ิน ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ด.ต. มนตรี ปวงค าคง ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ด.ต. เงิน สุทะชัย ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ด.ต. เกชา ศิลปเสริฐ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ด.ต. สุคนธ์ โคบาล ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ด.ต. ธนเดช สุโพธิ์ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ด.ต. อริยธชั ภนู้ าเยน็ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ด.ต. เชติพนัธ์ ช้างผ่อง ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ด.ต. ฐิติปวณ์ี ธรรมปราณีสุข ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ด.ต. นภดล ศรีสุข ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ด.ต. ณัฐวฒิุ ชิดเชื้อ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ด.ต. อนุชาติ ยาวเิลิง ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ด.ต. เขม็พร บุญประสิทธิ์ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ด.ต. เฉลิมศักด์ิ วรรณศรี ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ด.ต. พทิยา ซ่อนบุญ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
จ.ส.ต. สมพล สุพทิยานันท์ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
จ.ส.ต. พทิักษ์พงษ์ กาวี ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
จ.ส.ต. พรพล กองศรี ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
จ.ส.ต. พงศา สุขเกลอ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
จ.ส.ต. สวาท ภมูิเลิศ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ส.ต.อ. โยธนิ มะลิไมย์ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ส.ต.อ. ศักด์ิเกษม ตุพลิา ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ส.ต.อ. วสุิทธิ์ อนิส ารัตน์ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ส.ต.อ. เด่นศักด์ิ บ ารุงบ้าน ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ส.ต.อ. ขนัติ สีนะทิพย์ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ส.ต.อ. กฤศ ราชนุเคราะห์ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ส.ต.อ. บรรจง บุญใหญ่ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ส.ต.อ. จงศักด์ิ มัน่คง ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ส.ต.อ. อดุมศักด์ิ สุชาติ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ส.ต.ต. ทศพล จนัทสิทธิ์ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
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ส.ต.ต. สุรศักด์ิ ศิริชาติ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
ส.ต.ต. อทุิศ ศรีชนะ ภ.จว.จนัทบุรี    สภ.แกง่หางแมว
พ.ต.อ. เชนณรงค์  เหยอืกเงิน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
พ.ต.ท. สุทธพิงษ์ สมทวศิีลป์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
พ.ต.ท. พรรษา โกศลานันท์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
พ.ต.ท. จ านนท์ สมรส ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
พ.ต.ท. ทะยาน ตาตะคุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
พ.ต.ท. ศราวฒิุ บุญชัย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
พ.ต.ต. สมชาย ชัยคณานุกลู ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.อ. นครินทร์ พมิพา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. ปิยะชาติ ครุนันท์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. วลัลภ พลูผล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. คมกฤษ สมจติร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท.หญิง นัยน์ปพร พดูตรง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. พษิณุ นุพานิชย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. ยทุธการ ประพนัธ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. สุทัศน์ ภามัง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. ธนวรพงษ์ เจริญสุขเสาวโ์ร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. ธวชัชัย กอบสุข ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. พทุธรักษ์ สอนค าหาร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. ดารากรณ์ สุขเกษม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ การบุญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. วทิยา เบญจวรรณ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. สาธร สวา่งแจง้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. วนิัย สิงหโ์ต ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. ประพจน์ เดชชีวะ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. ประมวล บัวแกว้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. วชัรดิษย์ ชาวสวน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. วนัชัย สาดรุ่ง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. ปฐมพงศ์ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. ยทุธชัย เอมสรรค์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. วชัรชัย นุกลูวงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ต. จรีะวฒัน์  นามวนั ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ต. พทิักษ์ เทียนดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ต. พชิิต บุญดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ต. สุระ ทับลา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ต. สมชาย บุญเฒ่า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ต. วสิาร พมิพา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ต. สมควร มาตโห้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ต. พทุธพิงษ์ มโนธรรม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
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ร.ต.ต. พรีะพล ทรงประโคน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ต. ทองล้วน วชิัยค าจร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ สุกใส ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ต. นิคม พมิลศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ต. สมชาย สถาพร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ต. ชัช อนุทสูรย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ต. สมชาย เนียมศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. ชัชวาล เจริญรัตน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. ยงยทุธ ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. พยงค์ สังขส์ าราญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. สงกรานต์ เขยีวผ่อง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. ประเสริฐ ลีสี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. ส่งชัย คงนิวฒัน์ศิริ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. สมชาย หรรษาพนัธ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. มานพ สิงหเ์พช็ร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. วลัลภ นุชวงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. อเุทน ปันนาศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. อทุัย อตุโมท ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. ดวงดี ชุมภรัูตน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. ไพรศักด์ิ อนาพร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. สมชาย อนิทร์พร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. วริทธิ์ ใสยิ่ง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. ก าธร เครืออยู่ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. สุวชิัย เชิดพดุซา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. วฒิุ ใจสุทธิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. ด ารงค์ เมืองจนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต.หญิง สุกญัญา เรืองทัน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต.หญิง ค านึง รักวงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. กติติพจน์ ชูส่งแสง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. นพดล ชาญประโคน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. อรรณพ ปฐมพฤกษ์วงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. วภิาคร์ พอกระโทก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. สนามชัย ใจดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. สุภภีณ แปลงไธสง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. สราวธุ วงัค าแหง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. ชาญชัย พยคัฆ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. ภทูอน กอไธสง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. วสูิตร เสาวรส ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. พทิักษ์ ประจญัฤทธิ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. อาคม ลับเหล่ียม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ภานุกฤษ แสวงกจิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
จ.ส.ต. ธ ามรงค์ ชูทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
จ.ส.ต. สถาพร วงษ์มาพนัธ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ส.ต.อ. เชาวลิต กมุารา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ส.ต.ต. เอกวี เกื้อทาน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ส.ต.ต. ประธาน เนียมน้อย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ส.ต.ต. เจตนิพฐิ พรธนาภา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ส.ต.ต. อทุัย สวยรูป ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ส.ต.ต. เฉลิมพร หาดแกว้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ส.ต.ต. ช านาญวทิย์ เวชกามา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ส.ต.ต. เชษฐพล แสนโสภณ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
พ.ต.อ. เชษฐา กชีวรรณ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
พ.ต.ท. ประสาร พวงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
พ.ต.ต. ณธรรศ วงศ์อาษา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
พ.ต.ท. สมคิด สุวรรณธานี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
พ.ต.ท. อนุชัย จนิดารัตน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
พ.ต.ท. อรรฆพงษ์ สุนทรวภิาต ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
พ.ต.ท. ณัฐวฒิุ แสนสุข ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
พ.ต.ท. วชัระ หอมประเสริฐ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. ทศพล ชนะภยั ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. กอ่เกยีรติ คันธชาติ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. พสุิทธศัิกด์ิ อสุ่าหดี์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. รวศุิทธ์ วงศ์รุ่งเรืองกจิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. ช านาญ ศิริพนัธุ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. วทิูล สีโยที ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. วชิิต ชุมจนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. พนม ค าบุรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. พงษ์เทพ เกล้ียงจนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. สมบัติ ถ าวาปี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. กฤษดา บริบูรณ์เวช ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. ขวญัชัย เลิศศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. สมนึก ออ๊ดวงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. บุญชนะ บุญยะเลขา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ส.ต.ต. สุรวฒิุ ใจเยน็ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. ฉตัรพล มณีศิลป์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. สรจกัร ตุริยะกลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.อ. มานพ รติปัญญาพรกลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. ชูชัย งามจริต ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. ยอดยิ่ง วดัพระยา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. ธติิวฒัน์ ธนกลุนันทิวฒัน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
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ร.ต.ท. รักชาติ นวนเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. พเิชษฐ เขยีวจนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. นพสิทธิ์ แสงผ่องภคัพงศ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ส.ต.ต. พรรษวฒิุ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. ปราโมทย์ เวชทรัพย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. สมบูรณ์ โพธิ์สัตย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. คมสันต์ สุขเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. สมยศ วสุิทธพิฒัน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. อนุพนัธ์ ทองสวา่ง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. อรุณ เส้นทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. ณพวชั ฉยัยา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. เชี่ยวชาญ คันธชาติ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. พทิักษ์ สุนันท์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. เทวนิทร์ บุญผาลา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. สมบัติ รีดอนง้ิว ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. บรรเลง ทิพยเ์ครือ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. วาสุเทพ บริบูรณ์เวช ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. มนตรี ตันชัย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. โพธิ์ พกิลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. อรรถพล ลิขติตานนท์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. พงค์สันต์ สิงขจร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. บุญเลิศ บางเหลือง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. ธวชัชัย สุขเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. ไพโรจน์ แกว้ปราณี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. กองสิน สีหนาท ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. กนก มัน่ศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. พงศ์พฒัน์ พึง่แผ่นดิน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. วนิัย บุญประเสริฐ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. ธวชัชัย ทานงาม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. ชัช บรรจง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. ไพรัตน์ นาพรหม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. วรรลพ บ ารุงศาสตร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. นรธปิ สุขเหม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. ชัยยา หยาดค า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต.หญิง นวรัตน์ แกว้เกตุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. ทรงวทิย์ ช่อประทีป ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. สหพล พานทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. ชัยกร อารีรมย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. ธงชัย ชีวะประไพ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. สาคร กองแกน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
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ด.ต. ไชยชาญ วฒันะ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
จ.ส.ต. พลอยเจตน์ สุมาไทย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. นิพล สีลาดเลา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. ถาวร บัวศรียอด ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. คฑาวธุ วงักลาง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. ชัชวาล ระถะยาน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. กมล สุดเฉลียว ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. อาจนิ เกลียวทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. ศักดา โมทยว์ารีศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. นพดล ครองมงคล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. ชวลิต แป้นถงึ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. กติติศัพท์ กล้าหาญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. เอนก พรหมศร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. ววิธิชัย สวา่งงาม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. ชัยพฒัน์ วนัเพญ็ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. คันธพงศ์ ขนุจติ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. สาธติ แสงระยบั ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. สมปอง รูปสม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. อนุพงษ์ เวชานนท์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. วนิัย ผลจติต์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. สมเจตต์ ปิติธรีะพชัร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ต. จรัญ วงค์โท ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
พ.ต.ท. วเิชียร อนิทรพนิิจ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. เทพนิมิตร บุตรจนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. พลากร ตราชูนิตย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. สุชาติ สุวรรณ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. สมแสง พลจนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. สุทธพิงษ์ พมิพต่์อ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
จ.ส.ต. สุทธรัิกส์ รจนากลู ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ยทุธนา สุพรรณวงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ฝ่ายเตย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ประดิษฐ์ สายด า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ส าราญ แสงจนัทึก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต.หญิง ภคัจริา วศิรุตวงศกรณ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ชาญชัย ชารีขวญั ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. อดิศักด์ิ มีมาก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ฤทธศัิกด์ิ แผลงเดช ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. ชาตรี คูณมี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. วโิรจน์ สุขวงศ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ราเชนทร์ ทองอยู่ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
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ด.ต. สุนทร แช่มชื่น ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. ธรรมชาติ ทองสง่าธรรม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. ขจร บรรจง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. คมสัน เพิม่พนู ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. วรัิตน์ ม่วงไหมทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. ประถม ดุงศรีแกว้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. ภาณุพงศ์ ราชสิงโห ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.ท. กติติ มาลีหวล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.ท. ธญัญพทัธ์ บุญสุข ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ บุญยั่งยนื ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ธานินทร์ ธรรมลิขติ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. กอบเกื้อ มากมี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ธนภณ พชัรเมธาการ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. ลือชัย ทองนุช ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. บรรเจดิ โตฉ่ า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. คณาธปิ โพธผิล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. วงศ์ศิลป์ วรรณสัมผัส ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต วโิรจน์ วะสิโน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต ธรีะพงษ์ ป้อมเด็ด ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต เบญจพล อดุมผล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต กรีติ แกว้รัตน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต นพดล ศรียอ้ย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต อภรัิกษ์ สิงหส์ม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต อนันตสักด์ิ ทองเฟือ่ง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต อศัวนิ ศิลปะ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต มณเฑียร ประมายะ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต กฤษณะ พว่งกระสินธุ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต ประเสริฐ หนูเวยีง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต ชัยวรรณ ค าเนียม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต วรีะชาติ โสมาสี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต คชเหม ถาวรวงศ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.อ. ประกาศิต ชมชู ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.อ. ธวนัย บุญมาโค ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.อ. สุรเจตต์ บัวหลวง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.อ. อนุมัติ สายภทัรานุสรณ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.อ. วฒิุพงษ์ วสุิทธาภรณ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.ท. พลูทรัพย์ ทหราวานิช ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.ท. จกัรกฤต แสงจนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.ท. เกริกศิลป์ บูรณ์เจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.ท. ประเชิญ ชาญส าโรง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ต. จงเดช ศรีตะวนั ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.อ. อภชิาต โกเนตร์สุวรรณ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.อ. ชยพทัธ์ สุขสมบูรณ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ศรีจนัทร์ เรือนเงิน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. นิรัญ มีศิริ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ชาญฤทธิ์ สุขเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. เนรมิตร พงษ์สาลี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. อ านาจ ภชุงค์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ถนอมวฒัน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. เริงชัย พว่งศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. นภดล ผิวศิริ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. สมหมาย บ ารุงศาสตร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. คมกฤช เทียไธสง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. เกษม คามสุข ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. สมสิน เหมิขนุทด ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. สุรพงษ์ ไพยะเสน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. เทิด บุญอาจ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. อภรัิกษ์ สมเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ชาติชาย ชื่นชาย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. โปษัณ อรุณา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.ต. หสัดิน งามการ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.ต. ดนุพล ฑีฆายุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.ต. ธนาคาร วภิารัตน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.ท. พลภทัร ธรรมะสนอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.ต. ราเมศ ชนะศุภกาญจน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.อ. พสิิษฐ์ชัย เลิศปารมี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.อ. ศรรวริศ จนัทเขต ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.อ. วรีะ ไทยมะณี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ผจญ เสือสูงเนิน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ธวชั กองชีพ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ชนะเดช วงศ์วชิัย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. ยงยทุธ สะมะโน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. ไพโรจน์ พงษ์เจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. ศุภกร บัวแกว้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. กสิณ สาล่ี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. จารุวฒัน์ เจริญศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ศรุต เทีย่วตรง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. นุกลู กจินางหงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. อนุกลู เกยีรตินิรันดร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. พลพจน์ วงศ์เฉลียว ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
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ด.ต. สมบุญ ชัยศักด์ิประเสริฐ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. สมเกยีรติ ลิมปิโชติกลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. มานะ ชาติสงเคราะห์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. มานิตย์ สอนศิริ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. มนูญ ออ่นศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ภาคภมูิ ทับทิมพลาย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. จริเสฏฐ์ ศรีสุวรรณ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. พงษ์วพิฒัน์ ศิริจกัร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. สมนึก รัตนภาส ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. สุประดิษฐ์ วทิยา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. อทุัย เฉลยพจน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. พรีะ หนูตะเภา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. มงคล ศาสตร์กลาง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ปฏภิาณ ไพภบิาล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. วลัลภ ปร่ านาค ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ชาญณรงค์ ญาณรักษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ยทุธพงษ์ บุญบริสุทธิ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. สมชาย มาเทพ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. เด่น หว้ยจนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. บุญมา ท่าหนิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ศุภกจิ ล้ิมภกัดีสวสัด์ิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ศาสดา ยาวไิชย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. รังสรรค์ เสนาธรรม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ธรรมรัตน์ พติระเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. สุขมุ คล้ายกรุต ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.อ. วฒันา กาญจนวสุิทธิ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.ต. ณัฐพล ภมรสูตร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.ต. บรรเทิง ผกามาศ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.ท. ด ารง เอี่ยมไพโรจน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ศรสิทธิ์  ถอืสัตย ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ศุภสิทธิ์  วงศ์ลาโพธิ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.ท. สุวรรณ เต็งตระกลูเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ภษูิต คชพนัธ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. บุญเลิศ ค าสอ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.ต. จกัรพนัธุ์ พนัธุ์มณี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ค ารพ วงค์ภกัดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. กอบโชค ชุ่มประดิษฐ์  ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ปรีชา  ภพูวก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ประเดิม โพธสิาร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. วนัชัย มรกต ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
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ด.ต. มุง่มาตร แสงสุกวาว ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. สุรีย ์ พลูสวสัด์ิ  ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. สมศักด์ิ  ข าเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. อ าพนั บุญค้ า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ธนาเดช  อรุณรังษี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. พณิพพิฒัน์ ศิริวงค์ชัย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. อรรถกร ทายประโคน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. สุชาติ กมุารา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. วนิัย บรรยงคเสนา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ บุตตเขยีว ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. บุญมา ท่าหนิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. รังสิต  อานาภรณ์  ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. ณัฐชล ศิริเพง็ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. สมหวงั โอสถเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. สุนทร แช่มชื่น ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ธรรมโมช ใจตรง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. นิยม โนวฒิุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. สันติ  บัวละคร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. วโิรจน์  สุขวงศ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ยงยทุธ สุวรรณเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.ท. บันฑิต เตชะวงค์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. อนันต์  อุ่นบางหลวง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ค ารณ แกว้กมุพล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. อดิศร เชิงสมอ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. อทุิศ  แคเหมือน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. พพิฒัน์ บุญสม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ลออ พรหมมา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. สัญญา  กอ้นเพชร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. ศักด์ิทว ี เสนเมือง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. แสนยากร สุมังฆะเศษ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. เรวฒั จนัทร์พทิักษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ชาญชัย ชาลีขวญั ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ธวชัชัย สมดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.อ. โศภณ ทองสีด า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. เสริม  เผ่าฉนวน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ธวชั นองเนือง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
จ.ส.ต. ภาสกร พพิฒัน์กลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. วฒิุชัย ทองมาก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. อนุวฒัน์  ประวาศวนิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ประชุม มรรคผล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
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ร.ต.ท. เฉลิมกติ นุม่เออืม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ประทีป  ศรีวชิัย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. วรพจน์  เรียงปาน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. จตุพร  สุจนิต์  ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. พงศ์ภริมย ์ กลุฉวะ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ดลธรรม จา่งมณี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ปิยะ  แสงจนัทึก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ประยทุธ บุญแต่ง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. สมิธ บุญนรา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. วฒิุพงษ์ ราชาสีห ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. เนรมิต บุญจริง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ฉลอง  สาริก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. อรรถโกวทิ งามระเบียบ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.อ. เลิศธพล  วงศ์จนัทะ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. สิทธชิัย  เขม็วงศ์  ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. รัตนกลุ เกตุภริมย ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. วเิชียร  ฉาบกิ่ง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. พงศ์พล ศรีใสจงเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ประชุม สุดประเสริฐ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ธรรมนุญ วฒิุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.ท. ส าราญ สุรินทร์  ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. นพพร  กลัยา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. สวสัด์ิ  โตสวสัด์ิ  ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ส.ต.อ. ธรีวฒัน์  เพาะปลูก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ไพฑูรย ์ สิงขดุร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ทะระศิลป์  สกลุแพง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. ธนธร  จนัทิบุตร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ต. ถวลิ สิงหอ์ยู่ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ด.ต. สุตรานงค์ แกว้นิม่ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
พ.ต.ท. บุญมาก ศิริปาละกะ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
พ.ต.ท. ราเชนทร์ สุริโย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
พ.ต.ท. อภชินัน วฒันวรางกรู ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
พ.ต.ท. สงัด พวยพุง้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
พ.ต.ท.หญิง รัชนี อนิทรส าอางค์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.อ. นภดล ลับเหล่ียม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.อ. สุบรรณ ทองแสน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. สวาท ประกอบเทีย่ง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. สุพล พรหมภกัด์ิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. วรเชษฐ์ ภกัดีด ารงเลิศ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. สมชาย ฉายแสง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
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ร.ต.ท. จรีพงษ์ จนัมี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. ส าเริง ฤทธเิกรียง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. อสิสระ ตรีสุวรรณ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. ญัติติพงษ์ เจยีมพวก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. สมสิทธิ์ จ าเริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. ธงชัย กองม่วง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. สิทธิ์ สมหวงั ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. โฆสิต สวสัดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. พรสวสัด์ิ แพทยรั์กษา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. สุทธิ วงศ์ผุดผาด ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. ประสงค์ คงอนิทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. ทวชิ สมศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. วมิล จนัคนา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. สมนึก บุญเพง็ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. บุญท า ละมูลมอญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. ศรีโพธิ์ ชื่นเชี่ยวยนต์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ต. สมชาย งามบุญฤทธิ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ต. ส าอางค์ พนิกลิด ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ต. สมจติต์ กลมเกล้ียง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ต. ไพรัตน์ ทองโสดา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ต. เริงชัย รัตนประพนัธ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ต. สมบูรณ์ สิทธวิงศ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ต. เผียน ผูกจติ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. เอนก กาญจนโกศล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. มานิตย์ แตงหล่ า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. สุวทิย์ พมิพน์าค ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. มานะ แนบตะขบ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. อ านวย แสนพลเมือง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. ทินกร จงจติ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. ปัญญา เพชรแกว้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. สมภพ สร้อยเพชร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. อภวิฒัน์ รัตแสนศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. สันติ จนัทรังษี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. ครรชิต นาแถมนาค ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. สุนทร เหล่ามา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. วชิาญ ชุ่มขนุทด ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. โภคิน กฤษณะภติู ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. กอ่เกยีรติ บุญสาย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. สมบูรณ์ สุรารักษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. พฒันา สุวรรณไตร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
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จ.ส.ต. จรีพฒัน์ มนต์ขลัง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
จ.ส.ต. ธนายทุธ พนัธชิต ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
จ.ส.ต. สุริยะ วเิศษดอนหวาย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ส.ต.อ. สมศักด์ิ แสงศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ส.ต.อ. อนุกาญจน์ ภดูวง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ส.ต.ต. เอกรัฐ ไชยวณัณ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ส.ต.ต. วชัระ สุขปือ้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. สมคิด ดิษจ ารัส ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ท. ชาตรี บุตรชาดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ต. ธนภทัร ประสิทธิ์สุวรรณ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ต. วเิชียร สืบเนตร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. ศรีรมย์ ศิริสวสัด์ิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. ทวศัีกด์ิ สายณัห์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. สุนทร เพช็รศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. เพิม่สุข ค าโท ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ด.ต. นคร ค ามูล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
จ.ส.ต. ประฎาจกัร สิงหพนัธ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ส.ต.อ. ชรัม ช่างยอ้ม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ส.ต.อ. พพิฒัน์ เจริญการ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ส.ต.อ. ภวูพล เยี่ยมสันเทียะ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ส.ต.อ. ยทุธการ เงินลาด ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ส.ต.ต. วรพงศ์ พยฆักลู ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
พ.ต.อ. ภาสกร คงคารัตน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
ร.ต.ต. มนตรี ช่อจ าปี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.โป่งน้ าร้อน
พ.ต.อ. ยิ่งยศ อนิบุหร่ัน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
พ.ต.ท. ยงยทุธ องอาจ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
พ.ต.ท. นิคม มนต์เนรมิตร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
พ.ต.ท. มนัส วงศ์สีใส ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ร.ต.อ. ค าพนัธ์ ขวญัทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ร.ต.ท. นนทวฒัน์ สายยศ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ร.ต.ท. สรณคมน์ ภกัดีอดุม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ร.ต.ท. จริวฒัน์ เพช็รรุ่ง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ มนทินอาสน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ร.ต.ท. ไชยา ยศสงคราม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ร.ต.ท. วชัพล ชมพจูนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ร.ต.ท. สมภพ ประยรูหงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ร.ต.ท. ปรีชา ระดมสุทธกิลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ร.ต.ต. ยทุธ คงศักด์ิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ร.ต.ต. ทองสูรย์ ทองค า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ร.ต.ต. มานะ มีบุญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
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ร.ต.ต. เรวตั ลือโฮ้ง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. ชาญชัย จรุุเทียบ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. คะนอง ทองรัตน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. ญาณศรณ์ บุญผ่อง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. พลอย พวงมาลัย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. สมนึก ไชยกาศ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. สมัยเดช แสนโคตร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. ชวลิต หนันเรือง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. ทักษิณ จนัทร์เปล่ง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. สมชาย มูลจดั ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. อนันตศิลป์ บัวโรย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. รัตนะ ใจกล้า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. วสูิตร บุญเกื้อ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. โยธนิ ถามัง่มี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. ชยนัต์ ชัยเพชร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. บุญเหลือ วะมะพทุธา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. สัญญา ครุฑนิตย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. สุพล ไชยมาต ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. สมยศ เจยีงวงค์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. ไชยนิยม เวฬุวนาทร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. บัญชา เพิม่ผล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
จ.ส.ต. สิทธพิงษ์ โพพนิิจ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ส.ต.อ. สัมฤทธิ์ ชูรัตน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ส.ต.อ. เนรมิต บุญพรหมอปุถมัภ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ส.ต.อ. ธานี อนงค์พร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ส.ต.ต. อปุถมัภ์ พานแกว้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ส.ต.ต. ธานินทร์ ละอองแกว้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ด.ต. สมปอง กาสีชา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
พ.ต.ท. สมบูรณ์ นาวภีาพ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ร.ต.ท. ธนเศรษฐ์ อุ่นแกว้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
ส.ต.อ. พเิชษฐ์ เส็งสูนย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.บ้านแปลง
พ.ต.อ. นพดล สุทธเิสริม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
พ.ต.ท. คณกร อศัวเมธี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
พ.ต.ท. เอนก สิงหา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
พ.ต.ท. สมาน ไชยชาญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
พ.ต.ท. โกมล ชลชีพ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
พ.ต.ท. บุญช่วย แกว้มาลัย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
พ.ต.ท. พนิิจ แกว้ศรีทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
พ.ต.ต. สุรเดช บุญธรรม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
พ.ต.ต. นภดล วนัดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
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ร.ต.ท. พนม ยนืนาน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ท. สมทรง เชิดเมืองปัก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ท. ไพวรรณ จ าปาลาด ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ท. ภคัวตั เมฆฉาย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ท. ชัยชาญ ศรีทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ท. พรเทพ เพช็รนวล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ท. วทิยา วสุิทธไิพศาล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ท. ณรงค์ชัย อิ่มสรรพางค์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ท. ประทีป โสภณิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ท. ดิเรก ปลุกใจ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ท.มล. สุทัศน์ เกษมสันต์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ท. สุบรรณ นิยม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ท. วนัชัย ข างาม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ท. วรานนท์ ฤาไชยคาม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ท. ศุภณัฏฐ์ วงษ์ประเวศน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ต. ส าเริง เจยีมสูงเนิน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ต. วาสนา อรรคนิมาตย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ต. มนู พุม่ศรีอนิทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ต. ศุภกร บุญเพิม่ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ สุดพพิฒัน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ต. พพิฒัน์ ชนะกจิเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ต. วนัไชยเจริญ พนัธเุมฆนิทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ร.ต.ต. สดใส ละอองทุมมา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. สามารถ ศิริเมฆา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. สุรศักด์ิ สุขทวผีลกลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. วรภพ มัง่ค่ัง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. ประเสริฐ สนัน่วงศ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. อภชิิต ตรีศุกร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. อรรถพร เปล่ียนประเสริฐ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. ยงยทุธ ชัยศิริ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. สุพรรณ เดชสุวรรณ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. อนุพงค์ มณีสาย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. บรเพด็ เขตบรรจง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. วรพจน์ บุญเกษม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. เปรม บุตรดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. ยศพงศ์ กระจา่งสันเทียะ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. อ าพร สิทธปิระสงค์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. สุดใจ สังขแ์กว้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. รุ่งอรุณ เจยีมสูงเนิน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. ศตวรรษ ยอดสะเทิน้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
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ด.ต. วชิัย ดาวไสว ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. พหชูัย พทุธเสน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. เฉลียว สกลุกติติวฒัน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. ทิวา กั๊กสูงเนิน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. กฤษณะ เวทยอ์ดุม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. สุริยเพชร ธนะสาร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. ประจกัษ์ รักเลิศ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. บุญส่ง วงษ์สารสิน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต.หญิง เอกอร อทุัยธนกจิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. ธงชัย จนัทะสอน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. ววิฒัน์ ธญัพชื ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. สนทยา พมิพศ์รี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. อนุชา ชนะชัย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. เล็ก บุตรจนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. สมพร หลวงกลาง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ด.ต. ชลิต สลักค า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
จ.ส.ต. ทวศัีกด์ิ จนัทรังษี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ ดวงใจ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ส.ต.ต. โยธกานต์ โยธาชัย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ จนัเทพา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เขาคิชฌกฏู
พ.ต.ท. สมเกยีรติ พรหมประวติั ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
พ.ต.ท. ประสงค์ วรรณพงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
พ.ต.ท. ปริญญา จนัทวรรณ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ บุญเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
พ.ต.ท. ศุภณัฐ กรองแกว้อารยะ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
พ.ต.ต. รักเดช ปักค าไทย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. อทุัย เครือแวงมล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. สิทธพินัธ์ วรรณสุข ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. เฉลิมพล พลเยี่ยม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. ธนกฤต วรินทรวรเมธ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. อตัถจนิต์ ออ่นหนองหวา้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. สุวทิย์ สืบวงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. สิริชัย จนัทราวดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. สมัย สุโพธวิรรณ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. อภริมย์ ผลากรณ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. สุวชิัย บุญอไุร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. โกเมธ จนัทโชติ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ มัจฉาชาติ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. มงคล เกตุตระกลู ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. สุวจิกัขณ์ อน้แขกสุวรรณ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
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ร.ต.ท. วลัลภ มากอยู่ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. พชิัย กศุลส่ง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ท. พเิชษฐ สุขสิงห์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ต. อวยพร วรรณโภคา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ต. ชวลิต เรือนดวงจนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ต. นรา สง่าเนตร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ต. อนุรักษ์ ฝากกาย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ต. สุวรรณ์ ศิลาขาว ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ต. สามารถ สุนทร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ต. วรกจิ นามวงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ต. ขวญัชัย ศรีเปร่ือง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ต. บุญน า แจม่อยู่ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ต. บุญเลิศ แสงโสม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ร.ต.ต. บุญส่ง อนาพร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. มนัส ผลมา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. ณรัฐกรณ์ ยอดแกว้ชยานันต์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. พหิาร แกว้ปานกนั ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. จติกร เรืองทัน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. สมนึก บ้านเนิน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. สุชาติ ฝางมาลา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. พสิิฐ นาคินชาติ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. ธนา ทองใบ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. ไพฑูรย์ อ าพมิพ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. รัชภมูิ ประนาโส ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. ธรีวฒิุ มัง่บุญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. สรธนศกฤศ ฤทธริณ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. สัญญา ตราพระส าโรง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. นิพนธ์ กิ่งทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. วชิัย ราชดา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. อารวทุย์ พนัธค์ าเกดิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. วนิพน ประดับวงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. สิงหแ์กว้ ชะยเูด็น ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ด.ต. เศรษฐา ประชามอญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ มะธเุสน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ส.ต.อ. ชาญณรงค์ มาตรา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ส.ต.อ. ศิริพงษ์ เรืองเศษ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ส.ต.ต. เอกราช เหมสระ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ โพธิ์ลาภด้วง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ส.ต.ต. ธรีะพล แสงนิล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ส.ต.ต. ธรีศักด์ิ ชูเพชร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
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ส.ต.ต. เอนกพงษ์ เฉลิมพาล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ส.ต.ต. ณัฎฐ์ ศิริเดช ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
ส.ต.ต. เฉลิมฉตัร กิ่งแกว้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.แหลมสิงห์
พ.ต.อ. ประเสริฐสุข เฮงสุวรรณ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
พ.ต.ท. วรีะพงศ์      มีความดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
พ.ต.ท. สุเมธ พมิพะ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
พ.ต.ท. ธนนท์ ชูเทียรกติติ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
พ.ต.ท. ธนยศ  พชิัยธนาวฒัน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
พ.ต.ต. เสกขสิ์ทธิ์  ทองถาวรวงศ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.อ. นิติภทัร หงษ์ทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.อ. แดน ชัยองอาจ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.อ. ประดับ มนทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.อ. สุภาวฒิุ ศรีสุลัย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. สัญญา เพชรดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. ปราโมทย์ คงนันทะ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. คมกฤช สมจติร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. ยทุธศิลป์ สิงหาด ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. พงศภคั เทีย่งปา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. สมพาต ทองปาน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. ประกอบ สงค์ประเสริฐ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. ปรีชา นวลชื่น ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. ธรีะพงษ์ โพธิ์ศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ภกัดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. ธนบูรณ์ ฉนัทส าราญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. ณรงค์ พนัธุ์พฒุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. นิพนธ์ พุม่โพธิ์ทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. จติติ จวบกระโทก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. สุวจั แสงวจิติร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. บุญพา ชาติยานนท์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. วชิาญ ทรงเหม็ง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. บุญสม การนิตย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. เดชา สกลุโน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ นามสง่า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. ไพศาล คงภกัดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ท. ทรง สาดชู ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ต. ชุมพล ผลศรัทรา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ต. สถาพร อนิทะพนัธ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ต. ภานุพงศ์ หงษ์ศรีเมือง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ต. สุนทร ผ่องสวา่ง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ต. สมญา ชะอุ่ม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
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ร.ต.ต. พนมพร อคับุตร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ต. ชวลิต แสงอรุณ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ต. สมชาย ใจบุญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ต. ประพฤติ นิม่เจริญสุข ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ร.ต.ต. สงัด แสงค า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. ศรชัย เรืองรัตนสินชัน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. ประยรู พงษ์แผน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. สุมิตร ศรีสนัน่วงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. ชลาศัย ไวยพฒัน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. เฉลิมเกยีรติ โภคประเสริฐ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. มีศักด์ิ หาฝ่ายเหนือ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. วริะ กมุทะรัตน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. พงศ์ศักด์ิ แกว้พจิติร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. สัมฤทธิ์ นพรัตน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. บรรจง ข าคม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. โกวทิ มูลสาร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. อภวินัท์ ประจ าจนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. ปรีชา สมชื่อ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. ธนู กรุณัง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต.หญิง ชื่นชนก เปสน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. วจิติร กองเกดิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. ประเสริฐ เศษออ่น ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. ชัยยะ ภูเ่กตุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. เชต มะนุรักษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. จริพล ไขค่ า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. เจษฏา กองแกว้ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. ทักษิณ ไหวพ้รหม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. เดชาธร ศรีสุขยงค์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. ประเสริฐ ขนุศรีธรรมรา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. มงคล เวยีงอนิทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. นัณฐพล ถิ่นชีลอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. ค ามี เหมือดนอก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ด.ต. ไมตรี วรรณทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ บ ารุงรักษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ส.ต.อ. ปฐม รักนาม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ส.ต.ต. ชัยประเสริฐ มุกดาสนิท ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ โชควชิัยชาญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
ส.ต.ต. ภานุภาพ บัวเสริฐ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.มะขาม
พ.ต.อ. สมชาย ตรีสุคนธ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
พ.ต.ท. ไพรัช รัตนะนาม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
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พ.ต.ท. ปิติ พานิช ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
พ.ต.ท. คะแนน พวงมาลัย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
พ.ต.ท. สุนทร กะมะโน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
พ.ต.ท. ภมูิรัตน์ พนัธดี์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
พ.ต.ท. ชาติชาย ชายเพช็ร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.อ. สมชาย ปลุกใจราษฎร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.อ. วสัิญ สุทธอิาจ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ท. ไกรสิทธิ ตาพาว ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ท. หรัิญ จงนอก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ร.ต.ท. ประจกัษ์พงษ์ ประดับ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ท. สมคิด ยะราช ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ ศรีเปร่ือง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ท. ธนากรณ์ เพาะเจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ท. ณรงค์ สุวรรณรมย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ท. สมคิด นวพรเพิม่ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ท. สมบัติ แสงศิริ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ท. มนัส เทพยศ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ท. สัญชัย สวสัดิมงคล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ท. ธนูชัย อนิรัญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ท. อ าพร มาหยา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ต. อมัพร หาญสามัคคี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ สวสัด์ิผล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ต. วรีะ ชนะสิทธิ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ต. มานะ สรณะ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ต. เอกณกร อะเวลา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ สุทธเิจริญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. นิรัญ วรโรจนศิริ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. พฤหสั เนินทราย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. ณรงค์เดช บุตรบุราณ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. ปรเมศร์ พทุธลา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. สมเกยีรติ เพง็พนั ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. ปรีชา เพช็ร์ยิ้ม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. ธงชัย เทพพทิักษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. สุวทิย์ พดุมอญ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. วบิูลย์ เผือกลี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. ธนัญกรณ์ ดาวเรือง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. กติติ หลักค า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. สุรพฒัน์ หน่อค า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. อ านวย แสนค า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. สมเกยีรติ เนียมหุน่ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
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ด.ต. สมยศ สิงหน์้อย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. ประยทุธ ขจรจติร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. สถาพร สภา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. ไพจติร์ สุวรรณราช ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. นพ บุญมี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. ฐิติ พศินอก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต.หญิง ยวุดี พศินอก ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. ชูพงษ์ ตรงต่อกจิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. สายนัห์ ญานี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. บดินทร์ ส าลี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. สุพฒัน์ บุญเฉลียว ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. สุริยา ศรีเสริม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. ประจวบ อปูปรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ด.ต. ชัยยศ บุตรชาดี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
จ.ส.ต.  พงษภทัร พวงบุญชู ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
จ.ส.ต. ปริญญา แกว้ประสิทธิ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ส.ต.อ. สรายทุธ ดรไพร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ส.ต.ต. ธนธรณ์ รุจวิงศ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
ส.ต.ต. สัชฌุกร กอมาตย์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ทุง่เบญจา
พ.ต.ท.ม.ล. กษิภทั จรูญโรจน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ตกพรม
พ.ต.ท. ฐนภทัร กติติวงศา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ตกพรม
ร.ต.ท. อนุชา พทุธศาสตร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ตกพรม
ร.ต.ท. อสิรโรจน์ อุ่นหะวงศ์กติิกลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ตกพรม
ร.ต.ท. สมศักด์ิ น้อมหนู ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ตกพรม
ร.ต.ท. พรีะ อาสายศ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ตกพรม
ร.ต.ท. สรณ์เชษฐ์ จี๋คีรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ตกพรม
ร.ต.ท. วนัเดิม สีตะวนั ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ตกพรม
ร.ต.ท. สุรเชษฐ์ ทวนเงิน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ตกพรม
ร.ต.ต. สุดใจ โคตรรมณี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ตกพรม
ด.ต. วลัลพ ราชเมืองศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ตกพรม
ด.ต. ไชยยงค์ สุริวงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ตกพรม
จ.ส.ต. ศิวะดิษฐ์ จนัทรพทิักษ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ตกพรม
จ.ส.ต. พฒันบูลย์ ค าเครือ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ตกพรม
ส.ต.ต. วษิณุ ปานเด ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ตกพรม
พ.ต.ท. กติติ อทุัยวงศ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
พ.ต.ท. เอกรัฐ อ าไพ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
พ.ต.ท. วรีะ วะสิโน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ร.ต.ท. วฒันา ออ้นค าภา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ร.ต.ท. จมุพล จั่นสังข์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ร.ต.ท. ภริูเดช ภูเ่ดช ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
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ร.ต.ท. แดง ฉายาชวลิต ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ร.ต.ท. อดุม ศรีวไิชย ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ร.ต.ท. อภสัิณห์ ออ่นแสงจติเกษม ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ร.ต.ต. สิรภพ สิริภทัรโท ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ร.ต.ต. สุรินทร์ ธรรมอนิทอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ด.ต. วรวทิย์ ลาภจติร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ด.ต. วชิาญ ญานะค า ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ด.ต. สมศักด์ิ พนัธุ์ผล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ด.ต. พลตรี ฉลอง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ด.ต. คมสันต์ พกัผ่อน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ด.ต. บุญเลิศ ช านาญชล ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
จ.ส.ต กมลภพ โปปัญจมะกลุ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ส.ต.อ. สุเทพ นวลจนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ส.ต.ต. วทิยา ศรีวชิา ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ส.ต.ต. สิทธพิงษ์ พนัธภ์มูิ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
ส.ต.ต. ธรีเดช เปรมมโน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เกาะเปริด
พ.ต.อ. ณพล นามนารถ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
พ.ต.ท. ยอดชาย จ าปาทอง ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
พ.ต.ท. วรรษิษฐ์ บ ารุงราษฎร์ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
พ.ต.ท. มงคล รัตนเพชร ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
พ.ต.ท. ณกฤช ใจรักเรียน ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
พ.ต.ต. ค าต้อง ร่มเกษ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ร.ต.อ. บุญเลิศ มาลีรักษ์ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ร.ต.อ. ปิติภมูิ ภมูิปัญญาน าสกลุ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ร.ต.ท. ด ารง ดอกไม้ศรีจนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ร.ต.ท. เดช แกน่จนัทร์ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ร.ต.ต. โสภณ อวยเฮง ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ธนัวา วงษ์นุม่ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ร.ต.ต. วเิชียร ศิลาโรจน์ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ร.ต.ต. หาญ พวัสุวรรณ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. บัญชา ดารามาศ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. มานพ เฉยแสง ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. สมควร แจม่จ ารัส ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. ประสงค์ เจริญสรรพ์ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. เด่นชัย ชิณแสน ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. อนุชา รักษาคม ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. มานพ วาสุกรี ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. อนุชา สุวรรณสา ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. กฤษฎ์ กล่ินวงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. ไพบูรณ์ เกษศิริ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
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ด.ต. สุวารินทร์ ลักษณะงามเลิศ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. สมศักด์ิ แกว้สด ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. ศรีเพช็ มหนัตกาสี ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. รามณรงค์ ศรประชุม ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. สุรศักด์ิ ประดิษฐสุวรรณ์ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. มณฑ์ธกรณ์ สุดประเสริฐ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. อภคิม ศรีค าแหง ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. อนันต์ ทนุพงษ์ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. ธรรมนูญ เรืองศรีวรพร ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. วฒิุพงษ์ กจิพบิูลย์ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. เกื้อกลู สะอาดรักษ์ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. บัญชา แสงดี ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. ประยงค์ พมิพโ์พนทอง ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. วทิยา สาทรกจิ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ด.ต. กติติศักด์ิ แสงสุธา ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
จ.ส.ต. วสันต์ คชภติู ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
จ.ส.ต. นิติวฒิุ อิ่มสมบูรณ์ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
จ.ส.ต. จริภทัร วชิรวรพงศ์ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
จ.ส.ต. องอาจ ศรีคงรักษ์ ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ส.ต.อ. วฒิุภทัร ดวงเดือน ภ.จว.จนัทบุรี กก.สืบสวน
ร.ต.ท. เริงชัย พว่งศรี ภ.จว.จนัทบุรี สภ.เมืองจนัทบุรี
ร.ต.ท. พนม ยนืนาน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. สุพจน์ พลูพฒัน์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ร.ต.ท. วโิรจน์ ค าร่ืน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ท่าใหม่
ด.ต. เทวราช หาระพนัธ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
ด.ต. รุ่งโรจน์ รังระร่ืน ภ.จว.จนัทบุรี สภ.นายายอาม
พ.ต.ท. พสุิทธิ์ สังฆวตัร ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ด.ต. ประสงค์ โชติช่วง ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท.หญิง สีริยา ไตรธนสมบัติ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท. ธรีะพล อนุาพนัธ์ ภ.จว.จนัทบุรี สภ.ขลุง
ร.ต.ท.หญิง พนาวนั ช่ าชอง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี
พล.ต.ต. ธรีพล จนิดาหลวง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ. สัมพนัธ์ เบญจศิริ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ. สายเพชร ศรีสังข์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ. นราเดช กลมทุกส่ิง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ. ปกรณ์ มณีปกรณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ. เกรียงไกร บุญซ้อน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ. ทนงศักด์ิ เขมะชิต ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. ธรา ผ่องพฒิุ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. ภรูมวนาท เมฆาวนิชย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
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พ.ต.ท. สุเทพ ศรีเกษม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท.หญิง จนิตนา บรรเทิงจติร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ.หญิง นิศา มานาค ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ประเดิมพงษ์ เวศพนัธ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท.หญิง นัยนา ค าทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท.หญิง สุดารัตน์ สีล้ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. จมุพล ศิลป์นาวา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ใกล้ศิริ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ธงชัย ยนิดี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. สุชาติ เหรียญทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ร.ต.ต. ชาติชาย เกดิผล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ด.ต. สูงศักด์ิ โคตรพฒัน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ด.ต. สุพฒัน์ เพง็สาท ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. กติติกรณ์ ยิ่งเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ส.ต.อ.หญิง วมิลสิริ บุญสร้าง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. วศิรุต ละเอยีดออ่ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. สรไกร  ศรีส าราญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ส.ต.อ. สุรสิทธิ์ กองพลพรหม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. ธนพฒัน์ ธรรมวงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ส.ต.ต. วชัระ จรีะศิลป์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต.หญิง เนาวรัตน์ จนัลองภาส ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
พ.ต.ต. เนธวิติร ภบูาลชื่น ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. บัญชา วรรณฉวี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต.หญิง กฤษณา นันไชยวงศ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต.หญิง ทัชชา สถติยพ์รหม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.อ. ชาญชัย อารีชาติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. ธญัญา สิงหเ์มือง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ร.ต.ท. บัณฑิตย์ ลาวลัิย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. สุวรรณ ด้วงเงิน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต.หญิง รติภรณ์ หลักทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. อนุชา ตันพงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. ไพศาล ล้ าเลิศ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. เสน่ห์ นุม่ไทย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต.หญิง อรอษุา พลรบ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
พ.ต.ต. ทศวรรษ ทศพนัธุ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. วฒันพร พยงุพงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท.หญิง ศิรินทร บุตรสาลี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. เดชา ศิริฤกษ์มงคล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. สมยศ ระวงัเหตุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.ต. นิรันดร์ แสนพกุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
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ส.ต.ต.หญิง กานต์รวี ธงเดชชัย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท.หญิง ภคินี พนาสนธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท.หญิง อารมณ์ คิระประสูต ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท.หญิง กญัรินทร์ กาบเกษร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต.หญิง มะลิ ธวุสิน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต.หญิง นวลน้อย เพช็รรัตน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต.หญิง สมฤทัย สุขเกษม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ส.ต.ท. สิงหราช เกตุแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.ต. สุรินทร์ รักษาพล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท. ประเทือง อศิรพร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. แสนเพช็ร์ สังขช์าติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. มณฑล ศรีสุข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ส.ต.อ.หญิง ทิพวลัย์ เกษสุวรรณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ. พงษ์ธร พนาสนธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ท. ทรงฤทธิ์ ภนูาฤทธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ต. กฤษฤกษ์ ขนัทะมาลา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. สมมาศ เมืองมุสิก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ร.ต.ต. ชัยยณั นิม่สาย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
พ.ต.อ. ชาติพรรณ์  ศรีอภริมย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
พ.ต.ท. นิวฒัน์ชัย  สุขธยารักษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
พ.ต.ท. สิทธพิงศ์    เชื้อสวสัด์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
พ.ต.ท. กฤชพนท์ รักจรรยาบรรณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
พ.ต.ท. สมทบ  บุญหรัิญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
พ.ต.ท. อ าไพ นิม่สุวรรณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
พ.ต.ต. ธญัญะ จนัลองภาส ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ร.ต.ต. กติติคม ประสิทธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ร.ต.ท. สุรินทร์ สมบุตร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ร.ต.ต. บัญชา  บูรณะศรีศักด์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ร.ต.ท. รัชวฒิุ  ทรัพยศิ์ริ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ร.ต.ท. สิทธเิดช แสงทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ร.ต.ท. สุเทพ  สุขพานิช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ร.ต.ท. ฐานุพงค์ บัวชุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ร.ต.ต. สราวธุ  พรรณศิลป์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ร.ต.ท. สุทิน ออ่นสวา่ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ร.ต.ต. หสัดิน พยฆัเรืองทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ด.ต. ปัญญา ออ่นอิ่ม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ด.ต. สมนึก  ประชารักษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ด.ต. พนาพร ขนัแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
จ.ส.ต. อรรถพร เปรมอ าพล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ส.ต.อ. ไพรัช  หงษ์ทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
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ส.ต.อ. ชาตรี  ศรีทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ส.ต.อ. อภชิัย มานะคิด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ส.ต.ต. วรัญญู บุญทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ส.ต.ต. ยทุธภมูิ ใจสวา่ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ส.ต.ต. ปริญญา  ศรีบุญเรือง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ส.ต.ต. ปิยะวฒัน์ ยางสุข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ส.ต.ต. ณัฐพล สุรพนัธเสรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
พ.ต.อ. ช านาญ ถนัดหนังสือ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
พ.ต.ท. ธนภณ สระส าลี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
พ.ต.ท. สุรชัย วชัรพาณิชย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
พ.ต.ท. อศัม์เดช มุง่ลือ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ร.ต.อ. สมชัย นุชอดุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ร.ต.ท. มนู มิตยสิทธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ร.ต.ท. อเนก ศิลมัน่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ร.ต.ท. ทองเหมาะ พรประเสริฐผล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ร.ต.ท. อทุิศ ผักผ่อง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ร.ต.ท. นิวฒัน์ เอี่ยมแสง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ร.ต.ท. ธรรศกร  ชีวาจร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ร.ต.ท. วสันต์ จนัทร์ออ่น ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ร.ต.ต. สุนทร สายโสภา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ร.ต.ต. ฉตัรพศุิทธิ์ อธรัิชวาทิน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ร.ต.ต. สมชาย มิตรโกสุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ร.ต.ต. นิพนธ์ ลาพมิล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ร.ต.ต. คนึง พรมมาต ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ด.ต. ปรัชญา แกว้พรายตา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ด.ต. สุรพงศ์ จนัทร์เพญ็ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ด.ต. รุ่ง สมพมิตร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ด.ต. สุวฒั กมุภร์ี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ด.ต. พชิิต สีละสัมปันโน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ด.ต. สกล ศรีวศิร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ด.ต. สมใจ ภสีูคุณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ด.ต. ชัยยา ชาแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ด.ต. กนิษฐ กระจา่งโพธ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ด.ต. สภา เหม็ภมูิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ส.ต.ต. ชยางกรู แสงทวปีระทีป ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
ส.ต.ต. พทัธวร์ี เหมหงษา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ราชสาส์น
พ.ต.อ. สมนึก หาญตา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
พ.ต.ท. พรชัย กติติญาน์ธร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
พ.ต.ท. ศานิต จะโนภาษ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
พ.ต.ท.หญิง กฤษติญา กง๋แกน่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
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พ.ต.ท. สมศักด์ิ นาคชัยวฒันา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ กนกวลิาศ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.อ. สมเจตน์ แตรวจิติร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. สุชาติ ปัญจมาต ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. ชวลิต ไกรแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. บุญสืบ ธรีะวฒัน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. อดุม ค าชะนาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. ประทวน สิงหภ์ริมย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. อทิธนิันท์ วงษ์จนัทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. ณัฐธเดชน์ ศักด์ิธนาภกัดี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. อาทิตย์ ชิณวงศ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. เกษม เสนาประโคน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. ณัฏฐ์ศิษฏ์ ธนทรงพล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. ปวณิ เขม็จรูญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. สิรภพ โหเ้หรียญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. สายชล แสงทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. ไกรนาถ แสงมณี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. สุธน ทิพยโ์อสถ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ เอี่ยมนิรันดร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ต. วเิวก พรหมสุวรรณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ต. อ านาจ ข าน้อย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ต. กาเหวา่ ยิ่งเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ต. ประภาส ติละกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ต. วสิิทธิ์ ใบบ้ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ต. สมนึก ศิริพรม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ต. สมนึก เจริญศิริวรัิตน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. ยงยทุธ จนัทมาลา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. พนมกร สาลี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. ณรงศักด์ิ ลงสุวรรณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. ชูชีพ บัวตะคุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. สายนัต์ ปุริเกษม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. สมเกยีรติ กระฉอ่น ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. บัญชร พลเสนา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. มานิตย์ ทองค าธรรมชาติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. สมชัย สัญจร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. ชัยพงษ์ ดวงเพยีราช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. พฒันะ เบสูงเนิน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. ค ามณีพร ปัญญาพอ่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. โยธนิ สุขรุ่ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. วานิตย์ รัชโน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
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ด.ต. ด าเนิน สีลุน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. ชาญ ผลศิริ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. สุพล แสงสิงห์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต.หญิง รัชนีกร แสงจนัทร์ผ่อง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. สุรศักด์ิ กาวี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. บัญรัง สมพงษ์สวสัด์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. สมชาย นวลสง่า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. โชติภณ ยิ่งยง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. นฤพนธ์ นนทภา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. ไพวรรณ พานแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. มนตรี วงศ์มณี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. เสถยีร ไชยธรรม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. ธรรมรัตน์ เขยีวเล็ก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. อดิเรก วสิิกสิวทิย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. ไพโรจน์ ทรงศิริ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
จ.ส.ต. สนธยา วริิยะด ารงค์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ส.ต.อ. เจตน์ ศรชัยญาติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ส.ต.ต. จกัราวฒิุ บุบผามาเต ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ส.ต.ต. กฤษณะ อสิรโชติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ สิงหแ์กว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ส.ต.ต. ยทุธนา สุขรัตน์อมรกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ส.ต.ต. เฉลิมภมูิ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. ปองปรีดา สร่างโศก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
พ.ต.ท. ชายตุ ชื่นใจชนก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
พ.ต.ท. สืบศักด์ิ สืบสกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
พ.ต.ท. บรรฑูรย์ ผลิตนนท์เกยีรติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
พ.ต.ท. ไพโรจน์ อากยิวงศ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ร.ต.ท. อริญชัย  ทิมา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ร.ต.ท. รักเกยีรตื พงษ์ประยรู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ร.ต.ท. พรศักด์ิ คชชะ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ร.ต.ท. ส าราญ มิง่ละกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ร.ต.ท. เจตนา ปิน่อนงค์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ร.ต.ท. พงศธร เมษสุวรรณกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ร.ต.ท. ถนอม ทองค า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ร.ต.ท. อาษา เนตรพรหม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ร.ต.ท. สมหมาย สนรักษา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ร.ต.ท. ส ารวย ค างาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ร.ต.ท. เมธี กอ้งชูชาติชัย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ร.ต.ท. พศิาล เพช็รคุ้ม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ร.ต.ต. สายนัต์ สิงหเ์ถื่อน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
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ด.ต. ธงชัย อนิเทพ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ด.ต. วะลา รุ่งนิมิตร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ด.ต. พลากร หมืน่ไธสง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ด.ต. สมบัติ พงษ์ณรงค์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ด.ต. เขตต์อรัญ สุวรรณกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ด.ต. วภิพ วกิล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ด.ต. วรัิตน์ อนิทร์แปลง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ด.ต. อ านาจ ผินกลาง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ด.ต. ชาติณรงค์ ลีนันทา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ส.ต.ต. ณัฐพล ทะสา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ สงสกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ส.ต.ต. พรีพล จรัญกจิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ส.ต.ต. กฤษฎา ประเสริฐพงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
ส.ต.ต. คมกฤษณ์ ชันธรุะ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.วงัคู
พ.ต.อ. ศรีสวสัด์ิ   วารีสมานคุณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
พ.ต.ท. ชะรินทร์ งามวงษ์น้อย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
พ.ต.ท. ประวทิย์ วอ่งไว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
พ.ต.ท. ทินกร อาจเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
พ.ต.ท. จ าเริญ สารโชติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
พ.ต.ต. คณิสร นองเนือง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
พ.ต.ต. ไพรวลัย์ รัตนปัญญา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.อ. อาทิตย์ สุนทวนิค ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.อ. พลัลภ มัม่นใจ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.อ. วเิชียร แกว้บริวงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ท. บรรจง สัตยากลู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ท. ประจกัร์ บุญณะอนิทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ท. บุญสม สุขสด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ท. มนัส ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ท. ยงั แกน่พะวา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ท. สถาบ ทังน้อย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ หวงัประสพกลาง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ท. ชัชเวทย์ นารถสมบูรณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ท. ฤชายสุ คงอตุส่าห์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ท. ฉลอง สุทธชิื่น ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ท. สมจติ ทองงาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ท. เริงศักด์ิ กรกนั ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ต. สนัน่ ฉนัทะกลาง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ต. โยธนิ พรมพทิักษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ต. ศักดา ทิพพชิัย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ร.ต.ต. วรีศักด์ิ พวงแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
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ด.ต. ชัยณรงค์ ดีสุบิน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ด.ต. พรเทพ ค าแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ด.ต. สุชาติ ชีวาจร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ด.ต. กมนทัต เขยีวโต ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ด.ต. กติติพงษ์ กจิอิ่มลาภ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ด.ต. ปรีดา ปรียารัตนโชติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ด.ต. มนัส ส่องแสงจนัทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ด.ต. สดายุ วรรณพรุิณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ด.ต. ประเสริฐศักด์ิ คล้ายสุวรรณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ด.ต. ปรีชา วรรณประเวศ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ด.ต. สุชิน พรพลาดิศัย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ด.ต. ปัญญา นุตเวช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ด.ต. คมสันต์ แกว้ประสาร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ด.ต. อริญชัย ปัน้โฉม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ด.ต. อทุิศ สุมทุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ด.ต. ตรีชัย ฐานคร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
จ.ส.ต. ชาญวฒิุ จนัทร์อ่ า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ส.ต.อ. สิทธพิงษ์ เชื้อมาก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ส.ต.อ. มานะพงษ์ ศรีภกัดี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ส.ต.ต. อนุกลู จนัทร์เจก๊ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ส.ต.ต. ชิตพล จนัทร์เกษ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ส.ต.ต. อคัร บุญเปีย่ม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ส.ต.ต. ศิริรัตน์ สุภาพวง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
ส.ต.ต. พงษ์พสุิทธิ์ นันทวสิิทธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
พ.ต.อ. ไพศาล  มะยงค์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
พ.ต.ท. อนันต์ ธรรมชัยกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ แพงไพรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
พ.ต.ท. ชนันธร ค าเกษ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
พ.ต.ท. วรรณกจิ บูรณ์เจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
พ.ต.ท. พชิิต วฒัโน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
พ.ต.ต. พชิัยภสั ทวธีนโภคิน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.อ. ณัฐวฒิุ ปรีผ่อง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ประเสริฐสังข์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ท. ขจรศักด์ิ เถลิงพงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ท. ศรวสัย์ ด ารงวฒันกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ท. สุวทิ นงค์จติร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ท. เกษม สุกสด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ท. สมสิทธิ์ อารักษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ท. นิติเทพ นิราพนัธ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ท. สมัย สุดาชาติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
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ร.ต.ท. นิติพฒัน์ สีหาบุตร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ท. บุญส่ง สืบแสง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ท. นภดล ลีซ้าย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ท. สง่า ปรัชญกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ท. วเิชียร ขดัสั ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ท. มนูญ เขม็เฉลิม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ท. สมควร นามจติร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ต. ประยงค์ อยู่สาโก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ต. ดนัย คงสาคร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ต. ชาญชาย ชาวเวยีง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ต. ธงชัย เกตุอดุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ต. ไชยโย สุรารักษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ต. วสันต์ มณฑศก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ต. สมใจ หนูสี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ร.ต.ต. รุ่ง ล้ีหยง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. อภวิฒัน์ ชอบสมัย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. สมบูรณ์ ใหญ่กลาง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. วนิัย ไชยชนะ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. ณรงค์ จนัทกลู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. จงกล นพโสภณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. บัลลังค์ แขง่ขนั ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. สมชาย จนัทร์เจา้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. ตระกลูพนัธ์ สีอบุล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. ธวชัชัย วณิชาชีวะ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. นที แสงอรุณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. เชิงชาย เจนชัย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. ไพรวลัย์ สุขจติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. สุบรรณ ทองลาย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. เยื้อนยงค์ จ านงกจิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. กอ้งเกยีรติ จนัทะสาร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. เกรียงไกร สุปัญญา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต.หญิง เนาวรัตน์ ชมเชย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ด.ต. เจริญ ศิริพงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
จ.ส.ต. ธนวรรธน์ โพธิ์สีแจง้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
จ.ส.ต. ปัญญา สร้อยเนียม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
จ.ส.ต. วศิรุต กลุบุตร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ส.ต.อ. สุรเชษฐ วนสันเทียะ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ส.ต.อ. ปรัชญา นาคเขยีว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ส.ต.อ. บุญรอด ขนัอาสา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ส.ต.อ. บรรลุ พนัธดี์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
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ส.ต.ต. มุนินทร์ วรนาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ส.ต.ต. ชัชวาล สันวจิติร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ส.ต.ต. กรกฤษณ์ แกว้วจิติร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
ส.ต.ต. ศุภกร เสมอใจ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แปลงยาว
พ.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ สระทองออย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
พ.ต.อ. อนุเทพ โชคสมงสม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
พ.ต.ท. สุวฒันา ศรีกร่ า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. ยชญ์ธเนตร ธนัยวชัจนิดา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. วโิรจน์ น้อเศียร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. จกัรวาล จรูญไธสง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ เพช็รพงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. มานิตย์ บุญแต่ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ต. สมชาย กา้นจกัร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. ทองคูณ หงส์ชั้น ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. ประเทียน สุรโคตร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
จ.ส.ต. บรรลือศักด์ิ บ ารุงนา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ มัง่ค่ัง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.อ. อานนท์ กาศไทยสง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.ต. ธนากร พุม่ประเสริฐ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
พ.ต.อ. กษิภณ ศิริจนัทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
พ.ต.อ. ธนะภทัร ปานสมบัติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
พ.ต.ต. บุญสฤษด์ิ ช่วยชู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. จารึก โพธิ์ทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. จกัรกฤษญ์ เศหนาเวช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. ทิพยา อณุาริเน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.ต. อฒักฤษณ์ เรืองผ้ึง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.ต. ธนกร พนัธุ์เจาะจง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
พ.ต.ท. วรีะพนัธ์ โสมอนิทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. สุบิน ชาติชาตรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ น้อยบัวทิพย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. วรีะพล ม่องค าหมืน่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. ณัฏฐ์ปพน พระพรหม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
พ.ต.ต. สถาพร สอนเต็ม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. นพดล ทวชีาติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ต. นิติธร เวชวสัิย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. ชนินทร บุญสวสัด์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. พศวฒัน์ พตัพนั ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ปวงสุข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. สุริยา ภมูิวฒัน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. อนันต์ เฉลิมวฒันากร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
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ร.ต.ท. ศราวฒิุ ปัญจะวตัร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. ชนะชัย ภรูาช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. วสันต์ จนิดา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. ยศพนธ์ ศักด์ิดีวรกานต์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. ค านึง ทับทิมสุข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ต. สุชิน โง้วสกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
พ.ต.ท. พงศพชัญ์ เร่งประเสริฐ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. สุรชัย จนัทร์เกตุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
พ.ต.ท. สุรเกยีรติ  ธนงค์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
พ.ต.ท. ปรีชา เรืองศรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
พ.ต.ท. วฤทธิ์ ถาวโรฤทธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
พ.ต.ต. เอกศิษฐ์ วรกติต์ิฐากรณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.อ. ปรีชา จเูจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.อ. ภเูบศร์ เขจรลัย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.อ. สมบูรณ์ เอื้อสมานไมตรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.อ. ศิลปชัย เจริญนิธโิชติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ  ใบงาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. วเิชียร   บุณยรัตพนัธุ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. สุรชัย      จนัทร์เกตุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. อกุฤษฎ ์ วนิิจสกลุไทย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. จมุพล  แกน่จนัทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. ปัญญา  ขาวเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. ศักดา   ปานอ่ า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. สุพฒัน์กจิ  ศรีสุภาพ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. เหมทรัยพ์ เหมพร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. ประวทิย์ ตรัสศรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. บัญชา จนัทร์จติร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ต. ปองภพ  กดุหอม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ต. สุชาติ    ฐิติวร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ต. ด ารง  จนัทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ต. มาโนช  เกตุมะยรู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ต. วลัลภ    ตันอึ้ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ต. นิวฒัน์  ตาดต่าย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ต. ไชยะ กลุพพิฒัน์รัตน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ต. สุทัศ จติชอบใจ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ต. พรีพงศ์      โนตไธสง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. ยทุธนา  บุญชู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. นิวตัร  คงแสงไชย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. พายพั   สุขวบิูลย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. สุชาติ  มอมขนุทด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
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ด.ต. เชี่ยวชาญ  จนัทร์มหา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. เหวด แสงนาโก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. ศรีสงวน  ปะสังคะโย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. สายชล   คะมี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. ผดุง       เวฬุวนั ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. อาคม  สุขเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. วเิศษกรณ์  ทองดี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. สุพจน์  มาตรนอก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. พนมเทียน  เวยีงอนิทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. พเิชษฐ์    สุขสุกรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. จนิดา พนัธว์งั ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. ณัฏฐ์ปพน พระพรหม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. ประเดิม       เพช็รคุ้ม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. วทิยากรณ์ สร้อยกระโทก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. วนัชัย         ยว้นใจ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. มนตรี         ชีกล่ า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. สุนทร ไหยะเก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. คมเพชร วเิศษทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. สงกรานต์  ดอนหม้อ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. วรีะพล ม่องค าหมืน่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
จ.ส.ต. สุริยะ  มุลละม่อม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
จ.ส.ต. สุวฒัน์  ศิริเขตร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
จ.ส.ต. ชูธง  รอดทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
จ.ส.ต. อภสิิทธิ์  เล็กไม่น้อย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.อ. อทิธกิร  คุ้มพวก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.อ. จกัรกฤช ฤทธเิดช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.อ. จรีะพงษ์  ธงเทียว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.อ. สิทธา พุม่พวง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.อ. สรพงษ์ชาตรี โสภาวนัดี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.ต. อ าพล    ดวงเพชร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.ต. ปณัต     ดุลยปวณี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.ต. ธนญชัย        ภคสมิทธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.ต. จกัรพนัธ ์ คชาโภชน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.ต. ณฐวร์ี ปาราชิตัง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.ต. กติติพร ศรีหล้า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.ต. อนุชิต แกว้อทุัศน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ส.ต.ต. ยทุธณา ทางธรรม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ท. ประกอบ พมุประเสริฐ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ร.ต.ต. นิตย์ เฉลิมวงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
พ.ต.อ. ธรีวจัน์ เพิม่วฒันชัยกลุ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
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พ.ต.ท. เทอดศักด์ิ วรรณพฒุ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
พ.ต.ท. พริิยพงศ์ พงษ์สุวรรณ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
พ.ต.ท. ภทัศา เดชภาคยก์ลุ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
พ.ต.ท. พนูสิน พรหมอนิทร์ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
พ.ต.ท. มนัส จนัทวาด ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
พ.ต.ท. อสิรานุวฒัน์ จงอภชิัยกลุ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
พ.ต.ท. สุชาติ แยม้ศักด์ิ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
พ.ต.ต. เสรี อนิคง ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ท. สมบูรณ์ บุญมี ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ท. ซ่ึงเฉล่ีย ไตรบุตร ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ท. สมภพ มาพงิค์ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ท. ถริเดช แสนลังกา ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ท. กจิสภณ สายณัห์ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ท. ธวฒัน์ พฒันสิงห์ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ท. สังเวยีน เนียมสุวรรณ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ท. บัวบุญ ช านัญพทิักษ์วงศ์ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ท. สมาน ปรัสพนัธ์ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ต. มนตรี วงค์พนิิจ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ท. ประชา วลัลานนท์ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ท. ณัฐพล จนิตเดช ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ต. ปรีชา เสาศิริ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ปินะเล ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ต. สมปอง ตุ้มสังขท์อง ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ร.ต.ต. สุเมธ ทวนสระน้อย ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. ณัฐฐวทิย์ ไตรนพ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. กู้เกยีรติ จนัทร์อาหาร ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. วายุ เพยีรวชิา ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. ดัมพร์งค์ อทุรักษ์ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. นิรมิต ปรานกฤตธรรม ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. เชิดศักด์ิ ชุมสาชัย ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. นพดล ปรีเปรม ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. อ านวย ประสานสุข ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. สมใจ ประกิ่ง ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ส.ต.ต. สิทธนินท์ ขนัทะบุตร ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. กติติพนัธ์ คูหามณีหรัิญ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. อาทิตย์ ตนาวรรณ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. เสฏฐวฒิุ เกโส ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. นิพนธ์ รุเชียรชัย ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. บุญเลิศ แสงวลัิย ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. หงส์ศักด์ิ ชินบุตร ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
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ด.ต. วงเดือน ปิดตาโส ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. ค าเภา อนุกจิ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ด.ต. ศักด์ิดา มงคลมะไฟ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
จ.ส.ต. พชิิต ฉายฉนัท์ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ส.ต.ต. สุรพงษ์ เพง็พนัธุ์ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ส.ต.ต. ธนพฒัน์ ธรรมวงษ์ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ส.ต.ต. นิรันดร์ แสนพกุ ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ แพนไธสง ภ.จ.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
พ.ต.อ. ชาติ งานพทิักษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
พ.ต.ท. สมปอง พลูศรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
พ.ต.ท. จกัรภทัร ดาราพงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
พ.ต.ท. บุญโชว์ ทองกล่อม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
พ.ต.ท. สรรชัย สวา่งวงศ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
พ.ต.ท. อนันต์สิทธิ์ พทิักษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
พ.ต.ท. จตุพงษ์ คงสิม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ท. นิสิต ศรีโคตร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ท. ฉนัทวฒัน์ โคตรโยธา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ท. อดุม อภชิาติสกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ท. กฤตพทิักษ์ วงษ์ดาว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ท. เปรม สุทธอิดุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ท. บรรทม รามพดั ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ท. ธวฒันชัย วรภมร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ท. สง่า ปรีเดช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ท. ชารินทร์ ชารีรักษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ท. ศุภลักษณ์ สิหล้าน้อย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ท. วสันต์ กล่อมฤทธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ท. สุพล โพธิ์สุวรรณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ท. พรชัย จนัทร์มี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ต. สมชาย เกดิปรางค์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ต. สมนึก ไชยสลี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ต. อรรณพ ศิริสมบัติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ร.ต.ต. ส ารวย อนิทาหอม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. พงศกร ลือจนัดา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. รักษ์ศิริ ราชบุรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. อคัรเดช อทุธารัมย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. ธงไชย ภูป่้อม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. กติติ ลึกจะบก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. ไพรัตน์ อบัดิน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. ทวศัีกด์ิ บุญส่งศิริวรรณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. ประธาน แจม่ใส ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
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ด.ต. อมัพร ศรีงาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. ศักด์ิคง สุวรรณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. ภาณุมาศ ศรีพพิฒัน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. นรเสฏฐ์ จติติภธนชานนท์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. สมพร ยนิดีอารมณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. สมพงษ์ ปิยะวงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต.หญิง สายฝน ผู้มีศีล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. สุวฒัน์ วฒันเหลืองอรุณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. ชัยณรงค์ แพงไทย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. ชัยชนะ เพง็ปฐม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. ทอนทิพย์ แสงภกัดี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. ประสิทธิ์ สิทธิ์ประเสริฐ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. อนุชิต สะอมิิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. ชนินทร์ ล้ิมเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ด.ต. นิวตั ยิ้มถนอม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
จ.ส.ต. ธนากร จวงอนิทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ส.ต.อ. สมศักด์ิ นุตน้อย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ส.ต.ต. ภรูมวนาท เมฆาวนิชย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ส.ต.ต. ศรเพชร เขจรกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ส.ต.ต. พฒันศักด์ิ ภโูสภา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ส.ต.ต. พงศ์ดนัย คะวลัิย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
ส.ต.ต. สิทธชิัย แสงเมือง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์
พ.ต.ท. อาเดียว ท้วมละมูล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
พ.ต.อ. ศุภชัย เหลืองสุขเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
พ.ต.ท. สงคราม ปัน่เอี่ยม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
พ.ต.ท. เสถยีร เหลาเกิ้มหุง่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
พ.ต.ท. วรานนท์ บุราณรมย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.อ. สุรพสิิฐ ไหมง า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.อ. สงบ โคตรโย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.อ. ไกรฤกษ์ กล่อมลอย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. ไพทูร ศรีวนัทนา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. ประยรู อุ่นเรือน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. สิทธชิัย อารีรอบ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ แตรประสิทธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. ประมาณ สุวรรณชาติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. เกษม นุชวงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. นพดล ช านาญช่าง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. ประสิทธศัิกด์ิ ฤทธิ์เจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. นิมิต ร่วมทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. วเิชียร อู่เงิน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
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ร.ต.ท. พสธร แสนยนิดี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. สารสิทธิ์ สายสวา่ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ สมสีนวน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. เสนาะ เขม็ศิริ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. ประเสริฐ สะอาดวงค์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. เรืองยศ ติรวรรณรัตน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. บุญเลิศ มุกดาสนิท ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. ชาญชัย ค าออ้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. สุรพล เสนจนัทึก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. ณัฐพล คะวไิล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ต. สมศักด์ิ นาคนพคุณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ต. ประสาร พมิลสกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ต. อคัรา เหล่ากอ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ต. สมมารถ อนิทสร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ต. สมเด็จ ยศศรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ต. บุญเหมาะ แสงเรือง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ จริยภญิโญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ นพสมบูรณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ต. วลัลพ กลุสินธ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ต. สมชาย ศรีคะโชติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. ชยตุม์ พนมสุขเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. อดุม นุชษา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. ธนประศาสตร์ กจิพนูชัยสุข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. จตุรภทัร วลิาศรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. สม ค าเตือนใจ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. เขยีน วรรณทนะ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. สุรชา นันทสิงห์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. ทิน เกษม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. ด าเนิน สมาน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. มนัส งามอยู่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. ณพรพสักร ทองยิ่ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. ณรงค์ชัย อยู่สุขส าราญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. ชนินทร์ ตรีวสุพล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. อาทิตย์ มานาค ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. ประยรู ช่างค า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. ธง ชัยปัญญา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. เผชิญ สังพาลี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. ชนาสิน ค าแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. นพดล กลุยฤทธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. ต่อศักด์ิ ทาทิตย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
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ด.ต. นพโรจน์ โรจน์พชัรมณี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. วรัิตน์ พวงพนัธ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. ธ ารง ประจงจติร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. เดชอนันต์ ไชยปัญหา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. ธงชัย ชัยยะ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. สุระชัย แกว้ขาว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. รุณี เรืองไชย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. กฤษณะ ศิลาเงิน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. อรุสิทธิ์ ใจคุ้มเกา่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. ประยงค์ นวลหงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต. นิพนธ์ ทัศนา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ด.ต.หญิง ทิพวรรณ ศรีแจง้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
จ.ส.ต. สายชล กลุยดิษฐ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
จ.ส.ต. วรีะพงษ์ กลึงกลาง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ส.ต.อ. ศราวฒิุ โคตรภกัดี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ส.ต.ต. ศักด์ิวลัย์ คล้ายประเสริฐ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ส.ต.ต. พทิักษ์ บงแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ส.ต.ต. ภาคิไนย พลเยี่ยม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ส.ต.ต. พงศ์ธร เพง็พนิิจ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ ดุนา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ส.ต.ต. กรทัศน์ พวงวเิชียร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
ร.ต.ท. จริวฒัน์ น าพา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม
พ.ต.ท. ปริพล  สารการ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
พ.ต.ท. รัตนบดินทร์ รอยเวยีงค า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ มุง่นากลาง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ศรีณรงค์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ร.ต.ท. มณัฐชัย  พรหมแสง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ร.ต.ท. สมโภช  แสงสุข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ร.ต.ท. ท านูล  ยศโชติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ร.ต.ท. ขนัรุ่ง  ศรีม่วง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ร.ต.ท. สายณั  ศรีษเกตุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ด.ต. อารมณ์ อุ่นหะวงค์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ด.ต. บุญมี โสระถาวร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ด.ต. วจิติร ศรีเกษม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ด.ต. สมโภช  นพรัตน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ด.ต. โรจน์ นิยมสุข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ด.ต. สมโภชน์ กระมลวงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ด.ต. พยพั พึง่เกษม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ด.ต.หญิง มยรีุ วลัลานนท์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ส.ต.ต. วษิณุ พลจา่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
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ส.ต.ต. ธนายทุธ พละสาร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ส.ต.ต. อนันตชัย พวงประโคน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
ส.ต.ต. ทรงเกยีรต์ิ วลัลานนท์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.หนองแหน
พ.ต.อ. เผ่าภากร   รามนุช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
พ.ต.ท. สมชาย   สารชน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
พ.ต.ท. สมชาย  ช านิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
พ.ต.ท. ฉลาด   นรารักษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
พ.ต.ท. บันเทิง  เกาไศยนันท์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
พ.ต.ท. สมบูรณ์  อดุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
พ.ต.ต. เสรี  ประเสริฐลาภ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
พ.ต.ต. นุรัตน์  จนัทะคุณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.อ. วนัชัย  เหล็กเพช็ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.อ. นราธปิ เดชาธรธาดา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.อ.หญิง หญิงนิศารัตน์  ธนะสัมบัญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. ประภาส  จนัฤาชา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. เมธ ี ศรีมงคล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. วชิัย ศุขวนั ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. พชิัย  พริิยะศิลป์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. นิกร    พนัแสน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. บุดชา   จะเชินรัมย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. สุขสมบัติ   วชิาสาร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. ภาวชิ   บูรณ์เจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. ยทุธเกยีรติ  นามิสา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. ประสิทธิ์     บุญปัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. กอบกจิ  มุสิราช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. วรเทพ  เอนกทรัพย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. นริศ  พลูสวสัด์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. วริน  พวัโสภติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. รุ่ง  นพฤทธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. คล้าย  ทราบตะคุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ท. ประเสริฐ  วนัทะนะ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ต. บุญเรียง  จนัทร์มี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ต. สมชาย  สารสินธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ต. สาคร  สุทธโิสม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ต. สมชัย  พลูสวสัด์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ต. ลัทธวฒัน์  สังขศิลา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ต. กติติพงศ์  คะสุวรรณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ร.ต.ต. ประเสริฐ  พนัทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. อนุชา  ตันพงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. สุรชัย  มณีวงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
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ด.ต. โยธนิ  นิระมล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. พทุธเิดชา  บุญล้อม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. มลเทียน  มัน่ใจ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. ทรงศักด์ิ  โคตรโยธา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. สวาท  ชินสงคราม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. กรีติ  อจัฉฤกษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. ประสิทธิ์  กองวงศ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. วเิชียร  คามบุศย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. ศิริพงษ์  นันทมานพ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. บุญเรือง  กระฉอดนอก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. วฒันา  เซ่งฮวด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต.หญิง สุภทัรา  การเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. อรุณ  พรายแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. อภวิฒัน์  ใจซ่ือ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. สุรชาติ  เมฆไชยภกัด์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. ณรงค์  ชาวงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. สืบสันติ  แสนทวสุีข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
จ.ส.ต. จรีะพงษ์  ราชดา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
จ.ส.ต. วรพงษ์  สืบบุก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ส.ต.อ. ธงชัย  ป้อมปาปัง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ส.ต.อ.หญิง สาวติรี   โยวะศรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ส.ต.ต. นิล       คะณาวรรณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ส.ต.ต. ชญานิน  อนิมาเมือง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ส.ต.ต. คมกริช  ภแูดนแกง่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ส.ต.ต. กงัวาล จนัทร์ฉาย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ส.ต.ต. ฉตัรพนม  ศิวาชัย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
พ.ต.ท. นิคม ข าชื่น ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
พ.ต.ท. ดุษฎี ศุกรเสพย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
พ.ต.ท. เสน่ห์ เจริญจติร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
พ.ต.ท. ชาตรี นิยมไพศาลสุข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ร.ต.อ. สุระชัย ศรีแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ร.ต.ท. นพพร กอ้นทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ร.ต.ท. สมควร อรุณรัตน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ร.ต.ท. วชิัย นุตพงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ร.ต.ท. นรินทร์ ร่ืนเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ร.ต.ท. สุธนิ ร้อยกรอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ร.ต.ท. ฉฐัวสัตร์ มาปรีดา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ร.ต.ต. ด ารงชาญ ศรีรักษ์สูงเนิน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ร.ต.ต. ภดิูส มีอนันต์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ด.ต. สถติ จดันอก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
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ด.ต. สมพงษ์ แกว้ละมูล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ด.ต. สมคณิศร์ จ ารัสพนัธุ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ด.ต. สุพจน์ ทองเกตุแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ด.ต. สุรชัย นามเชียงใต้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ด.ต. อมร คชาโภชน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ด.ต. สาคร ค ามนตรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ด.ต. สุขสันต์ ชัยบรรฑิตย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ด.ต. อทิธพิงษ์ จนัทรพรหม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ด.ต. ฐิติพนัธุ์ เพญ็ศิริ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ด.ต. วโิรจน์ กระพนัธุ์เขยีว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ด.ต. ณัฐพล อบุลนุช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ด.ต. ชัยวฒัน์ นุม่เต้ีย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ด.ต. เรืองสรรณ์ สายค ากอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
จ.ส.ต. ปัญญาพล ทองเจอื ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
จ.ส.ต. ปราโมทย์ กจิควร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
จ.ส.ต. มานะ เล่ียมมะณี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ส.ต.อ. ยงศักด์ิ พรมพมิพ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ส.ต.ต. มงคล ภมูิโคกรักษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ เสนศรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ส.ต.ต. ธวชัชัย ปินะสา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ สาสุนัน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ร.ต.ท. เดชา ชาภูพ่วง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
พ.ต.ท. คมพล ข าคง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
พ.ต.ท. สุชาติ นีซัง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
พ.ต.ท. พรีเดช ขอนดอก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ร.ต.อ. วลัลภ คาจะโปะ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ พมิพโ์ปร่ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ร.ต.ท. อ านวย แสงจนัทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ร.ต.ท. อฏัฐา สนเอี่ยม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ร.ต.ท. โกวทิย์ อรอนิทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย จนัทนะ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ร.ต.ท. สมบัติ บุญค้ า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ร.ต.ท. สรรเสริญ ส่อนราช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ เดชสองชั้น ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ด.ต. สุรสาร ผ่องผิว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ด.ต. พรีะพงษ์ จนัทร์กระจา่ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ด.ต. ชัยรัตน์ มีลาภ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ด.ต. บุญยนื พฒุวนัดี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ด.ต. ชัยณรงค์ มาน้อย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ด.ต. เชิดชัย มาง้ิว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
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ด.ต. ศิริ ชะนะชัย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ด.ต. ธติิวฒัน์ ศักด์ิเกษมภสัร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ส.ต.อ. วชัระ พระโกฏ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ส.ต.อ. สิทธชิัย พลูใหญ่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ส.ต.ต. คชวชัร์ เวฬุวนัใน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ส.ต.ต. สงวนศักด์ิ เปีย้สุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ส.ต.ต. วทิยา ถนอมญาติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ส.ต.ต. พฒัน์ อารมสวะ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ วงศ์จ าปา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
ร.ต.ท. สละ เส็งมี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางขนาก
พ.ต.อ. รัฏฐ ประทุมแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
พ.ต.ท. ธนิต คงเกยีรติกอ้ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
พ.ต.ท. ถาวร อนวชัสกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ลายประดิษฐ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
พ.ต.ต. กติติคม จนัทร์สง่า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ร.ต.อ. เฉลิมพล คุ้มเสร็จ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ร.ต.ท. อานนท์ภกัด์ิ รุ่งเรือง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ร.ต.ท. ชยะเมธ ทับทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ร.ต.ท. สวสัด์ิ บุญสงค์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ร.ต.ต. พลกฤษณ์ ดวงกลาง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ร.ต.ต. อาคม เสน่หา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ร.ต.ต. วนัชัย งามใจ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ร.ต.ต. สมนึก มิง่ฉาย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ร.ต.ต. เอนก สุวมิล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ด.ต. ณทภพ ชินวงศ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ด.ต. เฉลียว นาคตระกลู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ด.ต. ปัญญา มาลัยทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ด.ต. ส าฤทธิ์ เจนสาริกรณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ด.ต. วโิรจน์ นิดดา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ด.ต. ระวี สุระดี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ด.ต. กติติศักด์ิ สุรินทร์ชัย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ด.ต. ฐิติวฒัน์ ศรีกฎุี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ด.ต. พรชัย เขตเขื่อน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ด.ต. อเุทน โตแจม่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
จ.ส.ต. จติรพงษ์ ศรีละคร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ส.ต.ต. ศุภชัย กาละจกัร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ส.ต.ต. ณภทัร ท่าพมิาย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
ส.ต.ต. ชุมพล ไชยนต์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
พ.ต.อ. ธนู พวงมณี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
พ.ต.ท. ชนินทร์ เดชชีวะ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
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พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ โลหะเวช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
พ.ต.ท. เฉลิมฉตัร นาคเสน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
พ.ต.ท. ธนา มีสมบัติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
พ.ต.ท. จกัรี วงษ์จนิดา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
พ.ต.ต. เดชฤทธิ์ ศรีคชา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
พ.ต.ต. อ านาจ ศรีสมบูรณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.อ. สวชิ ปรึกษา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. คัมภร์ี  ปิน่แกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. จกัรกริช ทิมทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. จรีะพนัธ์ ขนัแสง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. ชรินทร์  อยู่เจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. ไชยา ค าทะเนตร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. ด ารงค์  กลุบุตร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. เดชา  ชาภูพ่วง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. ธนาเศรษฐ์ โชคอนันท์วรากลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. นพดล โสภาพร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. บุญช่วย  ผิวบุญเรือง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. บุญภพ  ยนิดี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. ประมวล พลูศิลป์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. ไพฑูรย ์ ซ้ิมเทียม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. ไพโรจน์  บรรลือวงศ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. วรัิช  เสือปาน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. วรีะ  ศิริเพช็ร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. สมชาย  รัศมี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. สมศักด์ิ  โกศลชัย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. สายชล  ช านาญยนต์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ  ยะรังษี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. สุริยา พนัแสง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ บัวธรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. สุทัศน์ ทองกล่อม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. อวยชัย  ขอบทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ต. พเิชษฐ์ สินเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ต. สมศักด์ิ  เยน็ศิริ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ต. วฒันา สมานสุข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ต. ธวชั  เสาวภาภรณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ต. รุ่ง  วนะภติู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ต. สมชาย  โชติปทุมวรรณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ต. สมพงษ์  บุญเรือง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ต. อดุลย ์ คชาโภชน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. ไกรลาศ แสงจนัทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. จ ารัส  วนะภติู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. เฉลย คล้ายออ้ย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. ชัยญา  สุนทรวารี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. เชาว ์ คงศิริ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. ทวปี  ใยสุ่น ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. ทองขาว  นามสวา่ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. บัณฑิตย ์ อาจปรุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. บุญช่วย  สอนหนูน้อย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. ประกอบ ทาทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. พรีพงศ์  พรพลาดิศัย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. ไพรัช  งามใจ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. ไพศาล  ปิม่ขนุทศ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. มานพ  ศรเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. เมธ ี ไม้สวสัด์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. รุ่ง   ศรีทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. วฒันชัย  ไชยเดช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. วฒิุเกยีรติ แดงกลู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. เศรษฐพสั บันลือพรมราช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. สนธยา  ไชยยงค์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. สมศักด์ิ  ภูท่ิม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. สุทธบิุญ  มัน่จติร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. เสถยีร  สิงหเ์ทพ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. อนุวฒัน์  ศักด์ิมนตรีกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. อ านวย  ด้วงทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. อทุัย  แวน่ประโคน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ด.ต. เอกศักด์ิ ข าเกื้อ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
จ.ส.ต. เดชา  ศิริบรรพต ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
จ.ส.ต. ภทัรเดช  พยุศิริ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ส.ต.อ. สุวะพงษ์ ปิน่ปฐม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ส.ต.อ. ฐิติทัศน์ แยม้พชุชง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ส.ต.อ. เกยีรติยศ ฉลาดนุวฒัน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ส.ต.ต. เอกชัย  บัวนาค ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ส.ต.ต. พรชลิต วณิชยว์เิศษ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ส.ต.ต. ทนง ปลาทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ส.ต.ต. วชัระ จรีะศิลป์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ส.ต.ต. วฒันพงศ์ คงเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ส.ต.ต. วษิณุ ค าพฒิุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ เมืองค า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ส.ต.ต. พรชัย เดียงสระน้อย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
พ.ต.ท. สมจติร หมูรอด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
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พ.ต.ท. พทิยา โสดาจนัทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.ต. พนาดร     พุม่ไสว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.ต. วนัชัย ประถม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท. สมมิตร พรมตอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. ชัยวชิญ์ สุท าเลา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. กอเตชินท์ ค าผอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. พลูศักด์ิ ขนัแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. รุจ ล ามะนา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ธวชัชัย ไทยพานิช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ค ารณ ผาสุข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. อ าไพ ทองค า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. เสถยีร ดาพนัธ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. สายญั มีเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. ชัยยงค์ เทีย่งเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. สุขพล มาลาบาน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. อตัชัย คล้ายวงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. สุรารักษ์ ทิพนันท์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. อดุม ประเสริฐผล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. คมกฤษ บุญทศ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. สิทธพิงษ์ วงษ์ค า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. พสิิษฐ์ ค าฟู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. เสกสรรค์ วรรณวงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. อฑัฒ์อริญชัย ค าเกดิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. อภชิาต ไพรอนันต์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. นิเวศน์ พนัตานุสนธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. สามารถ ฉมิโค้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ธนบูล เพชรหมืน่ไวย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. สายณัห์ พนัธง์าม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. สมชาย แกว้ประสิทธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. ศรายธุ พนัทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. สมยศ บุหงา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. มนตรี มัง่มี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. สุมิตร ถนอมพดุซา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. สงัด สุวรรณกลู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. ภาสกร แกว้คูณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.
ด.ต. วลัลภ อนิมาสม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.
ด.ต. สายชล หนูโยม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.
ด.ต. ประดิษฐ์ ไสยเลิศ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. สาโรจน์ พรหมสวสัด์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. อนุวฒัน์ อวยพรรัตน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
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ด.ต. สมหมาย สุขวงศ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. เสียงสนัน่ อิ่มชมชื่น ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. บุญส่ง การประชิต ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. กฤษณะชัย ศรีสะละ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. จตุพล จนัทร์ศรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. เกรียงศักด์ิ วชิรวทิยากร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ด.ต. ด.ต.ไพรกนั แจม่ใส ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
จ.ส.ต. จ.ส.ต.ณัฐวฒิุ  บัวแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ส.ต.อ. ส.ต.อ.อรรถพล วงแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ชลธี จนัทร์สร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. สุชาติ เพชรเกรียงไกร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. วเิชียร บูชาบุญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. กฤษดา เกตุมาลา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. ลัทธวฒัน์ สังขศิลา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สนามชัยเขต
ด.ต. ชัยวฒัน์ นุม่เต้ีย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ด.ต. อนันต์ ศรีเกตุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ด.ต. โอฬาร ประเสริฐกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.
ด.ต. โสภณวทิย์ ท าเนาว์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง
ด.ต. ชลอ พมิลศรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เขาหนิซ้อน
จ.ส.ต. ธรรมศักด์ิ ออ่นศรัทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท. ไชยพศ พว่งแพ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภงแปลงยาว
ร.ต.ท. ณัฏฐ์ศิษฏ์ ธนทรงพล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ร.ต.ท. ณัฐพล บุญรัชกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ไชยา ค าทะเนตร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางคล้า
ร.ต.ท. พษิณุ แกว้เงิน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. รังษิต วรหวงั ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ฉมิพลี
ร.ต.ท. อธวิฒัน์ ไตรกลัยาพชัร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ร.ต.ท. สง่า ปรีเดช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้ทนโพธิ์
ด.ต. อดิเรก วสิิกสิวทิย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บางน้ าเปร้ียว
ด.ต. ยทุธชัย ทองบุญชื่น ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.อ. ธรนินทร์ ศรีชุนสิน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ
ส.ต.อ. นรินทร์ ศรีชุนสิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. กรกช พดูเพราะ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.แสนภดูาษ
ส.ต.ต. สันติสุข สูนสมงาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.คลองเขื่อน
พ.ต.ท. ณัฐธญั อู่พทิักษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ร.ต.ท. นัฐวฒิุ กงพาน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ร.ต.ท. กฒิณุพงศ์ กจิประเสริฐศรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ร.ต.ท. พานุรักษ์ เรืองข า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ร.ต.ท. จริะเดช ร าไพกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ร.ต.ท. ชัยพร กอสนาน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
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ร.ต.ท. สมพงษ์ นรมาศ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ร.ต.ท. ศิริ บัวเทศ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ร.ต.ท. พนม ธงเดชชัย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ร.ต.ท. ธานินทร์ ธรรมศร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ร.ต.ต. ณรงค์ชัย ศรีใส ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ร.ต.ต. เทวา ไทยพานิช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ด.ต. สัมฤทธิ์ พทุธสิิริพร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ด.ต. มานะ เชื้อรอด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ด.ต. ด ารงค์ นันทพานิช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ด.ต. วฒิุกรณ์ ศิวรานนท์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ด.ต. ไชยกร ค ารังษี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ส.ต.ต. จกัราวธุ เวชสุวรรณกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ส.ต.ต. ณัฐจกัรพนัธ์ ไชยสลี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ส.ต.ต. วนัชัย ศรีชื่น ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
ส.ต.ต. ธรีพงศ์ รัตนดี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.สาวชะโงก
พ.ต.อ. ธราเทพ ตูพานิช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ. ฐานุพงศ์ ศรีสิริศักด์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ. ไพฑูรย์ พนัตานุสนธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท. บรรณรต หวลจติต์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท. ธนายทุธ สีดา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท. กสินธุ์ ธ ารงศรีสุข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท. นพพร อานโพธิ์ทอง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท. เจริญชัย มัง่มี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท. อ านาจ ยิ้มเนียม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. เตชทัต เนตรุวงศ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
พ.ต.ท. ศิริพงศ์ เศรษฐ์ศิริโชค ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. สมจติร อนิต๊ะค า ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. ชวลัณัฏฐ์  ศิริธนาชินาธปิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. นครินทร์ ฮกล้ิม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. อณัณพ จนัทร์ภกัดี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. ฤทธไิกร การะเกตุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. สมพจน์ ง้าวแหลม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. นิติโชค วจิารณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. สุรศักด์ิ  ปัตตานัง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. สมคิด พลมัน่ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. พสิิษฐ์ คณาสิทธกิลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. พษิณุ แกว้เงิน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ณัฐพล บุญรัชกลุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ธรีาวชัระ ช่วยสุข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ทีปต์ ไม้ลึกดี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
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ร.ต.ท. บัณฑิต ทรัพยค์ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. รังสรร วงสุพรรณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. สายชล ผาแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท.หญิง วลิาสินีย์ จนัทร์สวา่ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. เรวตัร์ อบัดิน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ชัยหาร พมิพจ์นัทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท.หญิง อารีย์ วนิิจสกลุไทย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. เอกภพ  สกลุสยมภู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. โกศล อนิทนนท์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ชัยยา เส้ียวเส็ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. วชิาญ มณีฤทธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. เกยีรติชัย  โภคทรัพย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ช านาญ  บุญมา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. บุญแล้ว  แกว้ประเสริฐ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ปัญญา อนิทรปรีชา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. พงศ์ศักด์ิ  ชนะจนีะศักด์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. มานิต  นิติกาล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. ศิลป์ชัย สุขสวสัด์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. สมพงษ์ ท้วมละมูล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. สมศักด์ิ มัง่สุข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. สมัคร  ภกัดีอดุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. อรุณ เดชปรารมย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. จรูญ  พยคัฆชาติ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. ธนทัต วงศ์ร าพนัธ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. ประมุข  ฉลาดถอ้ย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. ราวนิทร์  ทิพยศ์รี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. สินธุ์  พรหมมินทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. สุเทพ   พว่งศิริ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. ทว ี   ฆงัคะรัตน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. บุญรอด เกตุสุวรรณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. ประเจยีด  เชื้อสุข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. เฉลิมชัย ผาดผ่อง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. กฤตนัน สอนซิว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. กรณพฒัน์ ลืออ านาจ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. กฤษณะ สมอารมณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. กติตินันท์ คัยนันทน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. เขม็ชาติ ภริมณ์ราษฏร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. จมุพล  ทองสุวรรณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. เฉลา  ถว้ยงาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. เฉลิม  เรืองวงษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
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ด.ต. ชัยรัตน์  มณีกระจา่ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. ชัยวธุ   ขดัทา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. ชุมพร  รุ่งสวา่ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. เชิดชาย  สาลีผล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. โชคทว ี เกดิมงคล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. โชคธนัวา  บุตรโคตร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. ธนัท ธนะวฒิุเมธี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. นพดล  พรมหู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. นิกร  กก๊อึ้ง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. บรรจบ  ทองอว่ม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. บัญชา  สนัน่เมือง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. บุญทัน  เกตุงาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. บุญส่ง กลุสันเทียะ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. ปรมินทร์ เอี่ยมสะอาด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. พรเทพ  รอดจนัทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. พรศักด์ิ เสน่หา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. พนิิจ  บุญรอด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. พนิิจ  ฤทธิ์ทรงเมือง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. พษิณุ   อภยักาวี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. ไพโรจน์  ทองเกตุแกว้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. รังสรรค์ จนัทร์ประเสริฐ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. รุ่งนิรันดร์  จนัทร์พษิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. วฒันา  แดงชาวนา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. วนัชัย กจิวรรณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. วาระพร  ชาติรัมย์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. วรัิช   ลักษณะหตุ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. วฑุฒิ  เอี่ยมพนิิจ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. สมชาติ  ชาติเผือก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. สมชาย  แกว้นุช ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. สมชาย  ทองสมัคร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. สมพร  พนัธช์นะ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. สรกฤช นิม่เรือง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. สรายธุ แกว้ปัญญา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. ส าเนียง  จงนอก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. สุจนิต์  ส้มเกล้ียง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. เสรี โลทัง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. หนึง่ พนัธุ์สะอาด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. หสัชัย ข าน้อย ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. อาทิตย ์ แม้นชล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. อดุม   บุรีภกัดี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
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ด.ต. อบุล  นีซัง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. เอนกพล  ชมภพูาน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต.หญิง กติติยา สุขเสนา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต.หญิง ชาตยา จนัทร์ไพร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต.หญิง ปราลิชาติ  ธรีาธรรม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต.หญิง ปวณีา สุขส าราญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต.หญิง วชิุดา รักคง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ส.ต. ธนา ถาวรเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. บรรจบ  ใหม่บุญมี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.อ. สนิท เทาศิริ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ส.ต. เอกภพ  ทองสุข ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ส.ต. วสิิทธิ์ วงั ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ส.ต. แสงดาว ชะรารัตน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.อ. ฤทธาธร  สินธอินันต์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.อ. พทิักษ์ ซอมขนุทด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ท. ปิยะวฒัน์  แท่งหอม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ท. วรพจน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.อ.หญิง อญัชลี สินพนูผล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. สุวทิย์ สืบตระกลู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. ธนารมย์ กลุธรรม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. ธรีะศักด์ิ สายโสภา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. ณัชพล จนัทะคาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. วรียทุธ    ทานอก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. ณัฐพล เหมะธลิุน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. สิทธชิัย พุม่จนัทร์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. ชยานันท์ วไิลลักษณ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. ธนินท์รัฐ แกว้มาลา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. คมสันต์ เกดิแสง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. รัฐพล ค าขจร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. ทศภทัร พนิิจปรีชา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ บุญมี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. ถริวฒิุ เครือฟา้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. วชัระนันท์ จริะวฒัน์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. นิพนธ์ ศิริเจริญ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. ชูชาติ กมลวงศ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ด.ต. สุรศักด์ิ  จนัทิมา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ท. พรีพล สุขพทิักษ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.ต. อศัวนิ สมงาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ส.ต.ต. ประเสริฐศักด์ิ วรมูล ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
ร.ต.อ. วนิัย สรสิทธิ์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.
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จ.ส.ต. เอกธนัช โพธามิกเกษม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา กก.สส.
พ.ต.อ. ไตรรงค์ ผิวพรรณ ภ.จว.ชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี
พ.ต.ท. พลกฤต ข าเสถยีร ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
พ.ต.ท. อานุภาพ คาดีวี ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. ธรีะศักด์ิ กจิมานะ ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
พ.ต.ต. ธรีะชัย บุญเสริม ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท.หญิง ราณี ศรีบุญเรือง ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. กฤตธกร โรจนกลุธรา ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.อ.หญิง เสาวลักษณ์ ศรีแกว้แฝก ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
พ.ต.ต. สิรวชิญ์ มหทัธนวศิิษฎ์ ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.อ.หญิง สาวติรี โยวะศรี ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.ต. ปริญญา อว่มเกดิ ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
พ.ต.ท.  อภชิาติ  มวยมัน่ ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. สายชล สุขโข ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ด.ต. ทรงเดช ศรีสิงห์ ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.อ. ทักษ์ดนัย จตุเทน ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
พ.ต.ท.หญิง ปารีรัตน์ วงศ์กาไสย ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.อ.หญิง แกว้ฤทัย สมศรีแกว้ ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง สมทรง ขลุ่ยโนรี ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง รุ่งทิพย์ พฒุตาล ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.อ.หญิง ประภารัตน์ ธสิิงห์ ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ต. สุรพชิการณ์ การุณ ภ.จว.ชลบุรี กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. สัณฑ์ชัย เกษกลุ ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ต. เอกชัย ซอรี ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.อ. กติติเดช พลเยี่ยม ภ.จว.ชลบุรี ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี
พ.ต.อ. ชาคริต สวสัดี ภ.จว.ชลบุรี กลุ่มงานสอบสวน 
พ.ต.ท. เสวกตร์ รัตนาเกยีรติ ภ.จว.ชลบุรี ช่วยราชการ กลุ่มงานสอบสวน 
พ.ต.ท. กฤษฎิช์วนิทร์ วรีะจติต์ ภ.จว.ชลบุรี กลุ่มงานสอบสวน 
พ.ต.ท.หญิง สิญาภทัร ประมวลญาติ ภ.จว.ชลบุรี กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.อ. วลัญช์ศักด์ิ สุภารัตนโชติ ภ.จว.ชลบุรี กลุ่มงานสอบสวน  
ร.ต.ท.หญิง บุญยาพร กจิส าเร็จ ภ.จว.ชลบุรี กลุ่มงานสอบสวน 
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง ชุติกาญจน์ ชัยณรงค์รัตน์ ภ.จว.ชลบุรี กลุ่มงานสอบสวน 
พ.ต.ต. ปุรเชษฐ์ รัตนวจิติร ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. สนัน่ รัตนเลิศ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. เอนก มิง่วมิล ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. เถลิงพล รักเจริญ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท. กจิจา แต้มฤทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ต. เจนรบ ค ามัน่ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ต. ชัชวาล พคุคะบุตร ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ต. อดุลย์ ประทับสิงห์ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
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ร.ต.ต. บุญทรัพย์ ร่องค า ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ต. เริงชัย เชียงเถยีร ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ต. สมหวงั หล่อทรง ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ด.ต. สุนทร เกตุอดุม ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ด.ต. ภาณุชัย ทองม่วง ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี

พรีะประเทือง ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ด.ต. ณธวีชัร์ ธญัญ์นิธไิตรเดช ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ด.ต. ศุภธร์ี มาเหม็ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ด.ต. สมชาย เอี่ยมเอม ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ด.ต. คงเวทย์ มาพมิพ์ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ด.ต. พตยสิทธิ์ ศุภษร ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ด.ต. ประเวช หนัประดิษฐ์ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ด.ต. กนัตนพ ชลวชิรธานินท์ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ด.ต. พรีเชษฐ์ เนตรนุชเนือ่ง ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
จ.ส.ต. อภชิาติ ปิน่โพธิ์ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
จ.ส.ต. ณัฐวธุ เคนร า ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.ต. อฐัพงษ์ ฉนัประเดิม ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.ต. ปรีชวชัร คนฉลาด ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.ต. ญาณพล พรหมเรือง ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.ต. สิริพงศ์ จนัทร์ประเสริฐ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.ต. วชัพล ค้าขาย ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ โพธิ์แกว้ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.ต. วรุิฬห์ กล่ินขจร ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ค ามูล ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ส.ต.ต. ธรีะพล ปัจจยัโย ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 พ.ต.อ. ฐิตวฒัน์   สุริยฉาย ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 พ.ต.ท. บัณฑิต   ธรรมอนันต์ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 พ.ต.ท. ถนอมศักด์ิ  อนิทรบุตร ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 พ.ต.ท. วโิรจน์  แยม้ปราศัย ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 พ.ต.ท. ปริญญา  เดชธรรมฤทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 พ.ต.ต. สุวทิยา   มาประจกัษ์ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 พ.ต.ต. เกริก อนันต์ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ร.ต.อ. กมัปนาท  ฤทธิ์เพชรนิล ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ร.ต.อ. เอนก เครือเขื่อนเพชร ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ร.ต.ท. ธนทร   เกื้อปัญญากลู ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ร.ต.ท. สุรพล พงษ์หสับรรณ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ร.ต.ท. พรีะ  ศรีจนัทร์ออ่น ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ร.ต.ท. รุ่งเพชร  ยะหา ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ร.ต.ท. สุรเดช  อิ่มใจ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ร.ต.ต. ชุติเดช   ชูใจธนัส ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี

ด.ต.หญิง สุมาลี
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 ร.ต.ต. ภนิันท์   จตุพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ร.ต.ต. ชินวตัร  บัวรอด ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ด.ต. ปพฒัน์พล  ญาณพพิฒัน์กลุ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ด.ต. ครรชิต  ประเสริฐสิทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ด.ต. ณัฐนันท์   มหามาตย์ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ด.ต. ธรีศักด์ิ  สิทธนะ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ด.ต. สุนทร มีมาก ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ด.ต. พงษ์ภชูิสส์  ศุภรัชตพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ด.ต.หญิง กติิยา  สร้อยสน ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ด.ต. ชัยพฤกษ์ เตชะอ าไพ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ด.ต. มานพ ด ารงธนาภญิญา ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ด.ต. รังสรร วงษ์ดี ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ด.ต. กฤษฎา สุวรรณศรี ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ด.ต. พรหมฤต  พรมโสภา ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ด.ต. ไกรศักด์ิ บัวมาศ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ส.ต.อ. ชัชชัย คชาชื่น ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ร.ต.ท. ดิเรก  มาระโภชน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
 ร.ต.ท. ชาตรี  สิงหท์อง ภ.จว.ชลบุรี สภ.พานทอง
 ด.ต. ประครอง โพธิ์พร ภ.จว.ชลบุรี สภ.พานทอง
 ด.ต. ฉตัรชัย   ไชยประเทศ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ด.ต. ธรีะพล  จนัทวงษ์ ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ด.ต. ยศพนธ ์  ราชนู ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
ร.ต.ท.หญิง อศิรา  สุวรรณศรี ภ.จว.ชลบุรี กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี
 ด.ต. วชัระ  สกลุไทย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
 ด.ต. วชัรธร   ช านาญแสวงสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
พ.ต.ท. ธงชัย สุขเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
พ.ต.ท. ประกอบ แสงพร้ิง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
พ.ต.ท. พรีเดช  ดุษเจริญสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
พ.ต.ท. เจริญ ชัยชะนะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
พ.ต.ท. วศพล  แสนเทพ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
พ.ต.ท. ภากร คมข า ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
พ.ต.ต. พงศกร ผันผ่อน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.อ. สามารถ บุญฤทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.อ. สุรพล  ภกัดีมี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ท. สมพงษ์ จนัทร์นคร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ท. ปัญญา แกน่หงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ท. เดชาณัฐ  ธญัสิริชุติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ท. เอกวสัส์ บุดดาหวงั ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ท. วนิัย ปล้ิมพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ท. สุระศักด์ิ บุญเสริฐ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สุริยะ สุขสังขดิศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ อว่มเกษม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ท. เทียนชัย  ปิยะภาคุณวฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ท. เสถยีร พานิชย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ท. จรัญ เสริมทรัพย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ท. วโิรจน์  ปุง้ขอ้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ท. อทิธพิล เรืองเดช ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ท.หญิง ธามน  สิงหวงค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ท. สมชาย จติรพล ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ท. สถติ กมลนัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ต. ผดุงศิลป์  บุญเนือ่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ต. โชติพสิษฐ์  สร้อยส ารี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ เผือกลี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ต. สมบัติ อมรพรรณพงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ต. อนุรักษ์ แสงสี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ต. รณกฤต มีสมบัติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ร.ต.ต. วลัลภ นาคม่วง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. อนันต์ ดรุณสนธยา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. มาโนช  กวางแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. พพิฒัน์ชัย  สิงหส์ าราญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. วรีะชัย  สันป่าแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. สมศักด์ิ เหลืองออ่น ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. รัชพล  นัทธี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. พนาดร ขนัทะกาศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. ประเสริฐ ค าหล่อ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. วรีะชัย  เม่นทองค า ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. อทุิศ ทองเหลา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. ถนอม อรบุตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. นิเวศน์ พลูข า ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. วภิษูิต เรือนแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. อเนก จลุกะลพ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. สินไชย  ลิยงค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. สมชาย จนัทะลิมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. จนิตศักด์ิ  สุวรรณกล่อม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ด.ต. ถริเดช  ชัยสีทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ  ศรีหงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ส.ต.อ. ณัฐรินทร์  ยาผา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ส.ต.อ. พทิักษ์ แพงเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ส.ต.ต. กจิเทพ  วเิชียร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
ส.ต.ต. ศราวธุ นวลฤทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง



บก. กก./สน./สภ.
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 ด.ต. อศิเรส   เสง่ียม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง
พ.ต.อ. ดุษฎี กญุชร ณ อยธุยา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
พ.ต.อ.หญิง ศิรประภา สุภารัตนโชติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
พ.ต.ท. สิทธโิชค ลือโลก ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
พ.ต.ท. ปิยะวฒัน์ นามดุ้ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
พ.ต.ท. ไพรัช หาสิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
พ.ต.ท. วโิรจน์ แจม่จ ารัส ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
พ.ต.ท. วนิัย ตระกลูไทย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
พ.ต.ท. พรชัย อมรสวสัด์ิศิริ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
พ.ต.ท. สาคร กนัหา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
พ.ต.ท. ธนเทพ กองชุมพล ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
พ.ต.ท. ฐาปนะ คลอสุวรรณา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.อ. บรรจง แสงขรัุง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.อ. ศรัณยพงศ์ องัคะนาวนิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.อ. กศุล ดารุนิกร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.อ. วนัชัย แสงอว่ม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.อ. จ าเริญรัตน์ กล่ินชูกร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.อ. ศักดา ภญิโญภาพ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.อ. คนิล อนิทร์สอน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. เกชา ราษฎรนิยม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. วรัิตน์ ตระกลูไทย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. ชัยพฤทธิ์ อนันต์วรโชติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. บุญนาค เกื้อกลู ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. สุชาติ จนิดามัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. ดลเดช ประดิษฐาน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. ศราวฒิุ ปานะเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. ศาสวรรษ เอี่ยมสอาด ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. สิทธชิัย กระจา่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. อจิวชิญ์ สิริวจันภกัดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย พทุธารักษ์สกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. ศิวศักด์ิ สุริยเสถยีรพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. วรชัย ชลนิกร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. กมล พกุดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. ปรีชา โตกราน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. เกษม แสงเรือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. ประพนัธ์ อนุศิริ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. วชิิต ผ่องใส ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. นิกร อนิทปัญญา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. จรัล ฉมิพาลี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. วรีวฒัน์ ศักด์ิศรีสวสัด์ิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
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ร.ต.ท. สาโรจน์ ภาคานาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. ฉลองศักด์ิ ภเูวยีนวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. สุชาติ พลคง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ต. สมคิด ลาภขจรกจิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ต. สุชาติ วชัโร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ต. เคน บรรลือ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ต. สุพรรณ รักษ์มณี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ต. สมสุข สมานราษฎร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ต. เมฆ ไชยเสนา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ต. ศักด์ิดา บัวสีสด ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ต. วรวทิย์ วรรณุวาศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ต. อเนก สุขสวา่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ต. ชวสั มหพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ต. นนธวชั สกลุานนท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ต. เขมทัต เสริมทรัพย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ต. สนัน่ พรหมมินทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ต. วฒิุชัย ไชยโย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. สมปอง ตรีเมฆ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. ประเสริฐ กระจา่งโพธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. บุญเลิศ โลนไธสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. ผจญ ใจโพธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. อโนทัย รอดมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. ไพรัตน์ กงัวลกจิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. เพชรรัตน์ สิมลา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. สุข หนิอ าคา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต.หญิง สุภาพร บัวสิงห์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. ณัฐพงศ์ ใจกวา้ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. ศรัณยศิ์ริ นิรมลธาราสิทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. นิธภิทัร แดงเครือ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. ชัยยา ธนทรงพล ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. ประวฒัน์ สิงหผ์ดุงศักด์ิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. มงคล มัน่ใจ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. มนุชาธปิ เอี่ยมส าอางค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. สมัย ทาสีแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. ยงยทุธ ตุนชัยภมูิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. สกลุไทย สีนานวน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. ตระกลู เขนิอ านวย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. เกรียงศักด์ิ นามแดง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต.หญิง พชัรินทร์ บุญเนรมิตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. นิราช ปุยดา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
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ด.ต. อาคม จอกนาค ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. สมชาย ขอบทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. มนัส หาดชัยภมูิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. สุแวต๊ แสงสุขวาว ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. สมชาย ชื่นบาล ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. ปิยะวฒัน์ สุวรรณมากเกษร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. ปฐม ประทุมทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. สุริยาวฒิุ วนัหลัง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. ชาญชัย รินทร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. ณัฐวฒิุ วดัระดม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. วทิยา ค าโสภา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. นฤทธิ์ ระโยธี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. จนัทา สาระด า ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. สมศักด์ิ ชัยวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. พชิิต สิทธเิขต ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. ถริวฒัน์ บุญรอด ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. ปัญญา บุญราช ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. รัชพล นราวธุากรน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. บุญเลิศ เสมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. อคัรวฒัน์ นิลแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ด.ต. พรีวสั เปรมกระโทก ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
จ.ส.ต. วรีะยทุธ แกว้พรม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
จ.ส.ต. ธรีวฒิุ วรรณมณี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ส.ต.อ. บุญรัตน์ รุ่งธรรม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ส.ต.อ. ณรงค์ทัย เชื้อวงัค า ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ส.ต.อ. จกัรกฤษ พนัโบ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ส.ต.ต. สุภสิทธิ์ ทองแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ส.ต.ต. ปิติพฒัน์ อยู่เยน็นันทกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ส.ต.ต. วชัราวฒิุ อทุัยอนั ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ส.ต.ต. เกรียงไกร ไชยจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ส.ต.ต. วฑูิรย์ เพช็รปานกนั ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ้านบึง
ร.ต.ท. สมเดช เกตุวตัถา ภ.จว.ชลบุรี ช่วย สภ.บ้านบึง
พ.ต.อ. ณรงค์เดช ทัพพะจายะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
พ.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ คดีธรรม ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
พ.ต.ท. บ ารุง รักษ์บ ารุงสกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
พ.ต.ท. กฤติธี พฒุศิริ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
พ.ต.ท. เตชิต กลุกนิษฐ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
พ.ต.ท. นิเทศ สุดชารี ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
พ.ต.ต. พสิิฐ กจิขนุทด ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
พ.ต.ต. พทิักษ์เทพ สายทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
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ร.ต.อ. เอกพฒัน์ สิทธศัิกด์ิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ร.ต.อ. ไพบูลย์ เลาหะนะวฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ร.ต.อ. สมศักด์ิ รู้ยิ่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ร.ต.ท. นิคม บุสภาค ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ร.ต.ท. พรชัย เหลือผล ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ร.ต.ท. ชวนิโรจน์ ศุภลักษณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ทองชมภู ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ร.ต.ท. วชัรินทร์ เพชรภกัดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ร.ต.ท. เติมศักด์ิ สดใส ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ร.ต.ท. จกัรี ชนะงาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ร.ต.ท. ณรงค์ โพธิ์ทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ร.ต.ต. จกัริน เทพประโมง ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ร.ต.ต. มนูน โสมาบุตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ร.ต.ต. ศักด์ิชัย เกตุบรรจง ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ร.ต.ต. วนัเพญ็ ลักษณาวงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ วศิิษฐ์ศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต. จริวฒัน์ ใจแจง้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต.หญิง พมิพช์นา สุขมุฐิติวฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต. สาธติ หนูพรม ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต. วฒิุชัย บินสุมัน ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต. เกรียงไกร ไชยราช ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต. เฉลิมพล เลิศสุวมิล ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต.หญิง สมบัติ จนัโท ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต. อมรศักด์ิ กองสีหา ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต. อดุมศักด์ิ เพิม่พนูไพบูลย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต. ตรีทศยทุธ ศิริ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต. วรัิตน์ สัตนาโค ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต. ศรีชล ฉายาพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต.หญิง ปรีดาวรรณ ค านึงผล ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต. โสพล ต่อติด ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต. ฤทธริงค์ นราหอม ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต. บุญทม บุตรจ ารวญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ด.ต. อภชิาติ เมฆบ ารุง ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
จ.ส.ต. ปริญญา สวาสดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
จ.ส.ต. สุชาติ นวลศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ส.ต.อ. กฤษธนิน บุตรอ าคา ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ส.ต.อ. พษิณุ สุวรรณชาตรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ส.ต.อ. เอกวชัร์ แกว้สวา่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ส.ต.ต. ชนินทร ฝึกหดั ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ส.ต.ต. อศิเรศ ใสสะอาด ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
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ส.ต.ต. โฆษิต ยิ้มแยม้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ส.ต.ต. ปิยะวฒัน์ ธติิเลิศรัตน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ส.ต.ต. วษิณุ นุพพล ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ส.ต.ต. ทวนิันท์ ไตรมงคลววิฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ส.ต.ต. เปรมกสันต์ สวนใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ส.ต.ต. ชวลิต ผลยาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ส.ต.ต. ศรายทุธ หลาทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ส.ต.ต. ทรงวฒิุ หวงัขอ้กลาง ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
ส.ต.ต. ณัฐพล ดรุนัยธร ภ.จว.ชลบุรี สภ.พลูตาหลวง
พ.ต.ท. ประจวบ เสนทา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
พ.ต.อ. มนตรี รอดปราณี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
พ.ต.ท. กมลชัย จติรีสรรพ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
พ.ต.ท. รังสฤษฏ์ เจริญสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต.หญิง อไุรวรรณ กาญจโนภาส ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ส.ต.อ. วชิิต วงษ์ศรีปา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ท. สมชาย เงาะจนัทรา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. สรรค์ชัยพฒัน์ นาเมืองรักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. พเิชษฐ กาญจโนภาส ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ท. ไพโรจน์ เงาะจนัทรา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ต. ไกรเทพ ปุง้ขอ้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
พ.ต.อ. ชัยรัตน์ กลุพานิช ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. ทรงศักด์ิ โยธารักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. พสัินต์ เกดิคล้ า ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ต. เดชอดุม กญุชะโร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
จ.ส.ต. ปฏภิาณ ศรีสุทธาปาทาน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ส.ต.อ. นิรุต พรหมลอย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ส.ต.ต. สมศักด์ิ วงศ์ปรเมษฐ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. อนุตร มาตขาว ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ท. เกยีรติชัย จงมีสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ท. นิเวช พนัธุ์โคตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ท. ธณัช ผาสุขยดื ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ท. ชลอ ทองยนื ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ท. เฉลิมเกยีรติ ปิน่ประเสริฐ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ส.ต.ต. กรีติ จติตธาดาพงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ต. เอกสิทธิ์ อนันต์สิทธพิร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
พ.ต.ท. นราวชิญ์ รอดกสิกรรม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
พ.ต.ท. ศุภณัฏฐ์ พลูแกว้ธนพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ท. สุรินทร์ อุ่นทรัพย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ท. นคร ปัญจะมณี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ท. จริพฒัน์ ศรีภกัดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
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ร.ต.ต. กติติพงษ์ ก าจดั ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ต. มานัส อยู่สะบาย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ท. จรูณ ไขบรรเทา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. สุรศักด์ิ อนิวา่น ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. อภชิาต แสงเพิม่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. ศุภกร สาระพรรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
พ.ต.ท. ปราการ บุญเทส ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.อ. ฉตัรพสุิทธิ์ คณาวชิรานนท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. สุปกจิ พลูเพิม่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. อคัวธุ คงประเวท ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ต. แสวง จติต์อารี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. ประวทิย์ บุญศร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. ทรงวฒิุ ค าแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. กฤตภาส โสมสอน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. เอกฤทธิ์ แกว้อไุร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. บรรจง ราชานนท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. สุวทิย์ สุทาวนั ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. เดช แน่นหนา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. ประเสริฐ คัดทะจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. รัชกร ศิริรัมย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. ประพนัธ์ ขั้วกลาง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ท. ค ารณ ถนอมสิงห์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ต. สุรพล ท้าวธรรมศิริ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. อนุวฒั แสงกระจา่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ส.ต.ต. เกรียงไกร สายเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ต. สังเวยีน เทีย่งเกตุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ต. ศุภชัย เจริญผล ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ท. นฤชิต แพงศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ด.ต. ประวทิย์ ฮีม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
ร.ต.ท. สุชาติ มานะการ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะจนัทร์
พ.ต.อ. ชนพฒัน์  นวลักษณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
พ.ต.ท. ธนเสฏฐ์  ประชาชัยศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
พ.ต.ท. พชัรพล  จงึตระกลู ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
พ.ต.ท. ประสิทธิ์  มัน่ศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
พ.ต.ท. สมัย  สมจติร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
พ.ต.ท. ภมูิพฒัน์ นามพทุธา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
พ.ต.ท. สุวทิย ์ แสวงมงคล ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
พ.ต.ต. คมชนะ  อนันตา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
พ.ต.ต. ภาคภมูิ  นาคพนม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
พ.ต.ต. ปรวศิ  แพงปัสสา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
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พ.ต.ต. ภมูิสิทธิ์  ยนัตรพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.อ. ครรชิต  เทียนแจม่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.อ. ธงทอง  พฒันาดิสัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.อ. พฒิุพฒัน์ โกสินอภวิฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.อ. รัตติ  วงศ์เวช ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.อ. ศ้กด์ิชัย ส านักนิตย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.อ. วรีพงษ์  สอนสมนึก ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. จรีะเกยีรติ  เทียนชัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. ณุพงศ์     กล่ินผล ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. ทววีทิย ์ นัทธกิลู ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. ธงชัย นกหงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. ธนากร เสาวโร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. นพดล  อนิทศร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. ทีปกร  ศรีสุขใส ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. บ ารุง พนัโนราช ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. บรรพต  เกตุวตัถา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. สุเทพ เพชรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. สวสัด์ิ บรรพต ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. บัญญัติ มาวนั ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. ประกอบ  ค าโสดา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. ประยทุธ  สุกใส ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. เผชิญ วดัฟุง้เฟือ่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. พรทรัพย ์ สุพร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. เพทาย  มีแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. พศิาล  หงษ์ฝาแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. ภริูทัต ขนบดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. นิจสันต์ิ พัว่พนัศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. มะโนต ทิพยเ์วช ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. ยศพชัร์ หอ่เพชรธนพงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. ยทุธพล  บุญเกดิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. วรากร บรรณสิทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. วชิัย  อนันต์ทรัพยย์ิ่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. วโิรจน์ อนิทโฉม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. อนุพงษ์ พวงพี ่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ท. อสัวนิ   จนัโท ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ต. จรงค์  ช่างเรือน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ต. จ าลอง  ศิริแตง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ต. ชยานนท์ สุโมตยะกลู ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ต. โชติช่วง โชติก าจร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ต. ธนวฒัน์    อรุณเกษร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
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ร.ต.ต. ประสาน  ตรงเทีย่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ต. ปราโมทย ์ พมิเสน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ต. พทิยา  สดใส ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ทรงพล นวลแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. จอมเทพ เวฬุวนารักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. จ านงค์ พวงไธสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. จ าลอง  ประดิษฐ์จา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ชนพฒัน์ โยทะคง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ชัยณรงค์  อรอรรถ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ชัยยงค์ ดังกลาง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ชัยวฒัน์  เจริญวฒันวญิญู ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ชัยวฒิุ  พรหมรักษา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ชัยวชิิต สระบัวบาน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. โชติชนะ   อโนศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ไชยา พทุไธสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ชารัชพงษ์ ชะมะที ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ญาณภทัร  เทวนิรัมย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ฐานิศวร์  ธนกลุไชยวฒิุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ทว ี  รวยพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ทว ี ปัญจรักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ทวชีัย สาเลิศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ทัศน์พงษ์  ทองธชั ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ธงธวชั  พลละคร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ธนยศ แกว้นาค ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ธนาชัย  ปลายขอก ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ธนัธราวฒิุ  ยงัวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. บุญมี  ส าแดงเดช ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ประมวล   ขา่ขนัมะลี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ประโมทย์ อนิทวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ประยรู สมภาวะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ประสิทธิ์พร  เกล้ียงสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ประเสริฐ แต่งพลกรัง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ปัญญา  เชียงไต้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ปิยะพล  ประถมบุตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ปุณณานันท์ กบรัตน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ประกติ หล่อทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. พรชัย รัตนธรรม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. พนัธศั์กด์ิ  โสภา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. พลูศิลป์ กลมลี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ไพศาล สีลานนท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
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ด.ต. ภษูิตการ  เร่ียมประการ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ไมตรี สาอดุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. วนัชัย  มณีพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. วรวทิย ์ นาสิงบุตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. วนิัย  ศรีวรฏงักนันท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. วพิฒัน์  มัน่จติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. วริะเดช  โม้แซง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. วรีะ  แปลกตู้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. วยีะรัตน์ มานัสสา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. วรีะพล ทองสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ไวพจน์  ทองบุญเมือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. ศรีศักด์ิ  ขนัเงิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. สนทยา แม่นปืน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. สมชาย อนิแหยม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. สมยงค์  ไกรยะสวน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. สมหมาย  นุขนุทด ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. สากล  อปุมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. สิทธนิันท์  โฮมจตุัรัส ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. สิทธศิาสน์  พรเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. สุชาติ  ทองเต็ม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. สุทิน  ปาณะวงษา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. สุรพล   ชินโคตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. หญิง สุดารัตน์ โพธิ์นิยม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. อนัน  นิละปะกะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. อนันต์  รอดเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. อภชิาติ  เขื่อนรอบเขตต์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. อวยพร แสนพลเมือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. อทิธพิทัธิ์ แน่นอดุร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. โอภาส สุวรรณธาดา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ด.ต. อรัญ สุขโล้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
จ.ส.ต. พงษ์นรินทร์  ศรีทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
จ.ส.ต. ต่อการณ์ พลหนองหลวง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
จ.ส.ต. สวาส  จนัทร์ธมิา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
จ.ส.ต. อภวิฒัน์  ระยบัศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.อ. หญิง กณัฐลดา พึง่อบุล ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.อ. กฤษณะ  ระวชิัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.อ. ธนชย  อรุณวงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.อ. ภาคดนัย บุญอนิทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.อ. วณัรัตน์ แกว้ขาว ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.อ. วรีชัย แสงมณี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
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ส.ต.อ. ศาตรา บุญเสนาะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.อ. สมพล พฒัล าภ ู ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.อ. สรศักด์ิ   แซ่ฝ้าย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.อ. สุทล สร้อยโท ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.อ. สุรเดช  เกษชม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.อ. อภชิาติ        ทิพยบ์ุญทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.อ. เอกลักษณ์  งานค าอา้ย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.อ. เอนก มหาโคตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. กติติคุณ ค าแหงพล ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. กติติชัย ยะฝา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ  ชัยหาทับ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. คงสิทธิ์ หอมหวน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. จริพงศ์ จนัทร์สวา่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. ชัยสิทธิ์ วบิูลยธ์รรม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. นพพล แกว้ปาน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. ประพฒัน์ นิยม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. ประเสริฐ ตุ้มวจิติร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. พงศกร แสงกลม ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ  ศรีคูณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. พรพทิักษ์   เมฆสุวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. รชานนท์ ใจใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. รัฐพล มากพนู ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. วเิศษ กดุทา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ส.ต.ต. โสภณ  ตระกลูเกยีรติชัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง 
ร.ต.ต. สุขสันต์   ปิยะวาทินทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง
พ.ต.อ. ภพพล จกักะพาก ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
พ.ต.ท. ศิระกราน ต้นสงวน ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
พ.ต.ท. ณัฐพล เยาวครุธ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
พ.ต.ท. คงศักด์ิ บุญส่ือสุวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
พ.ต.ต. เทียนชัย เนือ่งจ านงค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
พ.ต.ต. เกรียงไกร มีแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
พ.ต.ต. เดชชาติ อาสวา่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
พ.ต.ต.หญิง นริสา อตัตนาถ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.อ. สุพจน์ ชูศรีทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.อ. สุทิน ขมุเงิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.อ. สุพฒัน์ ถสูีงเนิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.อ. อ านาจ ยาหอม ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.อ. โสภณวชิญ์ มิตรพระพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.อ. ศิรชัช หนูเทศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. วนัชาติ ทุมมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
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ร.ต.ท. วชิัย จตุรนต์รัตน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. ทวทิย์ โพธิ์ศรีตา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. สมภพ มาพงิค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. บุญชอบ พลอยแดง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. ยทุธนา กองตา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. บุญเกดิ กรกมุราศี ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. บุรีชัย เกยีรติกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. ชัชวาล ดวงบุตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. ไตรภพ ใจเยน็ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. ทินกร จงัพล ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. พฒันา หร่ังฟกั ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ พรนรินทร์ทิพย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. สุจนิดา สงขาว ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. พนัธเ์ทพ ศรีบุญนาค ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. ฉลอง อิ่มนาง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. ดิเรก พมิพา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. ไพศาล นิม่เปีย ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. สุผล ปิยะพสุิทธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ จติต์สุนทร ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ท. ส าราญ ทาท่าหวา้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ต. สมพงษ์ โรยแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ศิริบุตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ต. สมบัติ อาจปักษา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ต. เรวตัร รูปคม ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ต. เสนาะ พรหมบุตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ต. กติติภทัร ดรุณพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ต. ประพนัธ์ ธรีะวฒันศิริ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ต. ระพพีฒัน์ วงษ์อนิทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ต. มังกร วรีะพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ต. สมศักด์ิ อาบสุวรรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ต. เอนก ขาวละออง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ร.ต.ต. เกรียงไกร สายนาค ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. อดิศักด์ิ ยิ้มแยม้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. ประสิทธิ์ พาลี ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. ประวทิย์ ศรีชาย ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. เฉลิมชัย จนัทสิทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. ไพศาล แสงโชติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. พยงค์ ไชยรส ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. วชิรวฒิุ ค าอู ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. สมบัติ จฑุาธปิไตย ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
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ด.ต. บุญทัน พรมจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. กมล ระค า ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. อ านาจ สัมฤทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. จมุพล กรรณเมือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. จ ารัส ศรีรัตนพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. สุนทร ทองภู ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. วฒิุพนัธ์ ดรุณพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. โกศล กจิธรุะวานิจ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. สัณฑ์ การค้า ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. อ านาจ ปามา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. ธรียทุธ์ เคร่ืองเพช็ร ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. รังสันต์ เทียมค า ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. สายรุ้ง คงดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. ธรีพล พรสุริยา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. ณรงค์ เมืองศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. เอกภพ นิกรถา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. วชิิต ดาวล้อม ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. จรูญ พลเดช ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. อ าพนธ์ สโรชโบกธรณี ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. วเิชียร โสภะถา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. พนม ศรีประไหม ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. บรรดาล ดุมกลาง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต.หญิง รัชฎาพร ประกอบธรรม ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต.หญิง ไพเราะ ควรเฉลย ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต.หญิง ชฎาพร กมิะพงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต.หญิง สันทนา ศรีชมถู ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. ณัฐภาส สุภาษร ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. วชัรินทร์ พมิพา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. พเิชษฐ พยยุงค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. แสวง นามวงษา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. สงบ ค าศรีจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. นะธี ดีกิ่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. ชัยศักด์ิ ปุญสาร ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. เจริญชัย แสงทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. ชาญวฒิุ สุขแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. บุญโรม ไชยนุวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. ด ารงชัย ชัยสีทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. รังสรรค์ อนุพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ด.ต. เจษฎาพงศ์ มิจนิดา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
จ.ส.ต. เรืองชัย ปลายชัยภมูิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
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จ.ส.ต. อานนท์ งามบุญช่วย ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
จ.ส.ต. สุทัศน์ บุญพทิักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
จ.ส.ต. บัณฑิต เพชรสีโชติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ ปีนะกาโส ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.อ. ผาด ยอดรักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.อ.หญิง ณิชชา จนัรักษา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. ชนะกฤช มะเริงสิทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. อานนท์ นฤดีศรีอทุัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. ปราชญ์กวี สุดวลัิย ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ ยวงสุวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. วสินทรา อายยุนื ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. เฉลิมชัย ป้อมฝ้ัน ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. วเิชียร สิมาจารย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. อมัรินทร์ โทอนิทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ กล่ันกล่ินหอม ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. อรรถกานต์ หารภมูิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. บุรเศรษฐ์ ทรงศุภศาสตร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. สหโชค เลิงโพชะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. อนุชา พรมทา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. สยมภู บาลลา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. ภวูดล ป้อมไธสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
ส.ต.ต. พรีพงศ์ ปันโพธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ศรีราชา
พ.ต.ท. อนุวรรณ ตรีสุวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
พ.ต.ท. ด ารง นามเขต ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
พ.ต.ท. สายชล ศักด์ิประศาสตร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
พ.ต.ท. ทะนงศักด์ิ สุวรรณวฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
พ.ต.ท. ศักด์ินที กา้นทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
พ.ต.ต. สมมาตร ศรีสมยศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ร.ต.อ. อทุิศ นิมิตรพงษ์พร ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ร.ต.อ. นิพล แสงเงิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ร.ต.ท.หญิง สุคนธท์ิพย์ ไทยกฤต ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ร.ต.ท. สมใจ พว่งรอด ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ร.ต.ท. โสภณ ทองศรีสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ร.ต.ท. สมโภชน์ พลูเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ร.ต.อ. ประโยชน์ คาระวะดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ร.ต.ท. สุเทพ สุระกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ร.ต.ท. ดร โพธิ์ศิลป์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ร.ต.ท. ฉลวย อ่ าสะอาด ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ร.ต.ต. สุธร์ี คุณามัยมโน ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ร.ต.ท. สงบ ไชยพนู ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
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ร.ต.ต. อทิธพิร ทองมูล ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ด.ต. สุธรัีชต์ อนิทรานุรักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ด.ต. เทพทชา โพธเิกตุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ด.ต. เสรี กอ้นฝ้าย ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ด.ต. ววิฒัน์ ธรรมศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ด.ต. ชูเกยีรติ บริบูรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ด.ต. วรีะวฒิุ ศักด์ิสิงห ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ด.ต. มนตรี สีทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ด.ต. เกยีรติประสงค์ จนัทรประทักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ด.ต. สนอง พตัทะอ าพนั ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ด.ต. ธงชัย หล้าศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ส.ต.ต. ชวภณ ไชยรัตนากร ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ส.ต.ต. สมศักด์ิ อนิทะวงศา ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ส.ต.ต. รัตนพล นนยะโส ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ด.ต. พรีเดช ม่วงหมู่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
ส.ต.ต. รัฐภมูิ ศิริธรรม ภ.จว.ชลบุรี สภ.คลองกิ่ว
พ.ต.อ. ปรีชา สมสถาน ชลบุรี สภ.พานทอง
พ.ต.ท. เอกราช อภวิฒัน์วาจา ชลบุรี สภ.พานทอง
พ.ต.ท. ภวูดล พสุิทธนิรเศรษฐ์ ชลบุรี สภ.พานทอง
พ.ต.ท. ชัยรัชช์กติต์ิ ชัยปฏวิติั ชลบุรี สภ.พานทอง
พ.ต.ต. ศุภวฒัน์ ลัทธปรีชา ชลบุรี สภ.พานทอง
พ.ต.ต. วรีะชัย พรานองักรู ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.อ. สมชาย บุญเชิญ ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.อ. พรพรหม พนัธพ์าณิชย์ ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.อ. ชัชชัย คชาโภชน์ ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. นนท์ ศรีพารา ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. แมน อมุา ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. ส ารวย สมตน ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. วลัลภ นวลส าลี ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. ไวพจน์ เพช็รรัตน์ ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ปานประเสริฐ ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. มาโนช พทิักษ์จนิดา ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. ประยงค์ รุ่งสันเทียะ ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. พนิิจ สิทธกิาร ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. อรรถพงศ์ อุ่มสุข ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ต. โชคอนันต์ วราพลพสุิทธิ์ ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. นิพนธ์ ยาแสง ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. ระพพีงษ์ มหาภาส ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. ศราวธุ เหม็ภริะ ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท.หญิง กชพร รัตนสมบูรณ์ ชลบุรี สภ.พานทอง
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. วรีะยทุธ กางกาละ ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. ทองสุข ค าสิน ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ต. ผดุง ถนอมนาค ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ต. ขจร สิงหา ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ต. สิทธศักด์ิ บัวงาม ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ต. ถริวฒัน์ พทิักษ์วงษ์ ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ต. ปัญญา สียางนอก ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ต. อาชัญ เสง่ียมจติร ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. อฎัฐชัย จลุศรี ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. บุญเชิด บุญประจกัษ์ ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. นาถ เนือ่งนิกร ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. พชิาญ ประสงค์เจริญ ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. ธนวฒัน์ การรักษ์ ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. ประจกัษ์ รุ่งเรืองสรการ ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. กจิเกษม เหลืองวไิล ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. เอกรัฐ พากเพยีร ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. อทุัย ชุ่มชื่น ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. สมนึก บุญเทศ ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. วฒิุ ชลวานิช ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. ธวชั พรสงวนทรัพย์ ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ญัตติณรงค์ ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. เกรียงไกร เรียบร้อย ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. สมพร โสภากุ ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. จรีศักด์ิ บุญรอด ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. เมืองมล ลุนภงูา ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. พงศภคั สังฆมณี ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. ชัชวาล ประทุมทิพย์ ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. เถลิง มัติโก ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. อทุัย บุญศิริ ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. สุพลชัย เสือโต ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต.หญิง งามตา หมืน่พล ชลบุรี สภ.พานทอง
จ.ส.ต. สมพร บุญรอด ชลบุรี สภ.พานทอง
จ.ส.ต. สุขสันต์ ศรีสงคราม ชลบุรี สภ.พานทอง
จ.ส.ต. ธรีะยทุธ วรรณประภา ชลบุรี สภ.พานทอง
จ.ส.ต. ศิริศักด์ิ นวลจนัทร์ ชลบุรี สภ.พานทอง
จ.ส.ต. โชคชัย แกน่สาร ชลบุรี สภ.พานทอง
จ.ส.ต. อคัรเดช สุขโสด ชลบุรี สภ.พานทอง
จ.ส.ต. ยงยทุธ ขนัทา ชลบุรี สภ.พานทอง
จ.ส.ต. สันทัต พงษ์วนั ชลบุรี สภ.พานทอง
จ.ส.ต. สมควร อทะขนัธ์ ชลบุรี สภ.พานทอง
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. บดินทร์ เอกพชิัย ชลบุรี สภ.พานทอง
ส.ต.อ. ปราโมทย์ ช านาญชล ชลบุรี สภ.พานทอง
ส.ต.อ. สุรชัย ศรีตรัย ชลบุรี สภ.พานทอง
ส.ต.อ. ฐาปกรณ์ โฉมจงัหวดั ชลบุรี สภ.พานทอง
ส.ต.ต. อภชิาติ ชัญถาวร ชลบุรี สภ.พานทอง
ส.ต.ต. สิทธวิฒัน์ สวนกลู ชลบุรี สภ.พานทอง
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ นนทะภา ชลบุรี สภ.พานทอง
ส.ต.ต. พรีณัฐ นิลแกว้ ชลบุรี สภ.พานทอง
ส.ต.ต. วราพงษ์ สมดี ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.อ. สมศักด์ิ ใจแล ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. ธรีเดช สรรพรัตน์ ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. วเิชียร พวงภู๋ ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. สุชาติ สามพลกรัง ชลบุรี สภ.พานทอง
ร.ต.ท. จารึก โพธิ์ทอง ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต. ศักด์ิชาย ศิริมงคล ชลบุรี สภ.พานทอง
ด.ต.หญิง กลุนันทน์กาญจน์ ผาวงค์ ชลบุรี สภ.พานทอง
พ.ต.อ. กรพฒัน์ หอมหวล ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
พ.ต.อ. นิวตั ตระกลูดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
พ.ต.ท. ไพโรจน์ เพช็รพลอย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
พ.ต.ท. ศิริวฒิุ พดัวจิติร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
พ.ต.ต. นิติภมูิ บุตรวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
  พ.ต.ต. กฤษณ์ มาสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
พ.ต.ต. อลงกต คชแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.อ. กฤษกร กมลภพ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.อ. อดิศร กองโกย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.อ. ธนวฒัน์ ปัญญาสัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.อ. สุพรรณ ใจหาญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.อ. รักศักด์ิ เขม็ศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.ท. สมภพ มะจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.ท. ธชักร นารานันทน์ญา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.ท. องอาจ จนิาอุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ ชยาภบิาล ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.ท. ศกร ทองเกยีว ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.ท. วรีชน แช่มชื่น ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.ต. จ าเริญ ดวงพร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ จนิตลิขติดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.ท. ทองดี ไพลินนิตินันท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.ต. เชาวลิต กล่ินจงกล ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.ต. เริงชัย พุง่ลัดดา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.ต. อ าพนั ศรีเสถยีร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
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ร.ต.ต. อดิศร จ านงค์    ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ คุ้มคง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. บุญยงค์ เสริมศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. สมประสงค์ สมัครไทย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. สมศักด์ิ โพธริาช ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. ทรงศักด์ิ พนัธะไชย ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. ประภาน อดุมทรัพย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. ประยทุธ ชุมพงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. พพิฒัน์ ทองอม้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. สันทบ วงศ์ยฤทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. มานพ ถาวร ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. บุญจนัทร์ แกว้ภมูิแห่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. มนเฑียร ราตรีวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. ส ารวม ทองดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. แสงเดช โอปอ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ภทูอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. คมสันต์ อามาตยเ์สนา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. ไพรัช จนัทร์ทิมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. ชลิตภพ บุญชู ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. สายชล คมข า ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. วชิิต พรหมลา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. อ านาจ พาไธสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. บุญญศักด์ิ แจม่ศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. สุรการ มีแยม้ภกัด์ิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. สมชาย เบ็ญจปักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. มงคล ลอมไธสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. แดนชัย ศรีประโคน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
จ.ส.ต. พรเทพ สิทธิ์สูงเนิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ด.ต. วายภุกัด์ิ วงศ์สุขเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
จ.ส.ต. ปาฤทธิ์ ศรีนิธเิจษฎาโยธนิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
จ.ส.ต. อคัรัช สุขแสงเปล่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
จ.ส.ต. เฉลิมชัย เชี่ยวชาญปฏบิัติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
จ.ส.ต. อนันต์ วนะภติู ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
จ.ส.ต. กฤต บุญสีมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
จ.ส.ต. จรัญ ปัญญาวนั ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
จ.ส.ต. กฤษณะ ทรัพยสุ์วรรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
จ.ส.ต. สมโภชน์ อ าไพวงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ส.ต.อ. ปิยะ ประเสริฐ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ส.ต.อ. ววิฒัน์ กลางจนัทรา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ส.ต.ต. จติุพงษ์ รักษาคุณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
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ส.ต.ต. ชาญวทิย์ รักค า ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ส.ต.ต. ธนากรณ์ ไชยจ านงค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ส.ต.ต. พลสรรค์ ขนัชะลี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ส.ต.ต. ชัยพชิิต ภลูายดอก ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ส.ต.ต. ณรงค์ สุขวนัดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
ส.ต.ต. อนุรัตน์ รุมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.บ่อวนิ
พ.ต.ท. ศิริศักด์ิ วงษ์ววิฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
พ.ต.ต. ทรงพล ทองทาบ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
พ.ต.ต. ปิติชน เทอดเกยีรติกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
พ.ต.ต. วศิน กล้าวกิรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
พ.ต.ต. วชัระ เจนสวสัด์ิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.อ. เจษฎา ทาต๊ะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.อ. ณรงฤทธิ์ ทิพจร ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.อ. พรนรินทร์ หนัแจด้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.อ. ศราวธุ เรืองอตุมานันท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.อ. สมัชชา ไมตรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.อ. หนา ศิริแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ท. เชิดศักด์ิ น้อยเมล์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ท. เรวตัร บุญทัน ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ท. ไพวงค์ มูสิกะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ท. ชยพล ศรีโยธี ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ท. ชัยภทัร โพธิ์นอก ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ท. ประเทือง ศรีสุระ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ท. ฤทธเิดช ชื่นจติร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ท. วลัลภ คุ้มพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ท. วชิิต อทุธสิงห์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ท. สิทธพิงษ์ ค าจกัร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ท. กฤษฎา อนิทโชติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ท. สุนันต์ชัย นพแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ท. สุรินทร์ โคยามา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ท. อานนท์ สุขจติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ต. กฤตพจน์ วงษ์นาค ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ต. ถาวร  แววคล้ายหงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ต. รัชพล โกยสวสัด์ิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ต. สมบูรณ์  สุกใส ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ร.ต.ต. สุทัด กลมกลู ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. เสถยีร  เลิศล้ า ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. กฤติกร ดอกจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. กานต์ชนก โพธิ์มา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. คเชนทร์ ศรีเมือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
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ด.ต. คมสัน ถาวร ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. คมสัน  ปัญญาเลิศศรัทธา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ค าภร์ี  เอี่ยมละออ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. จรรยาวรรธน์ หริิพงศธร ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. จรัล  ศรีบุญเรือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ณัฐรวนิทร์ วริิยบัณฑร ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ณัฐสิทธิ์ แดงมงคล ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ทวชิ พรหมอกัษร ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ทวี พนัธมุี ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ทศพร ต่างสมบัติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ธนากรณ์  อนิทรสุวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ธร์ีธวชั ธนัทฌัชกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ธรีะศักด์ิ จวงพลงาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. นริต เจริญสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ประมวล คืดนอก ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ประสาท แนบทางดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ปลวชัร พานน้อย ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ปัญจะ  สาระขนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. พฒันวฒิุ  กล้าหาญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. พนัธรัฐ  ตันไล้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. พสิิษฐ์  ร่มเศวตฉตัรชัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. พนูศักด์ิ บุญส่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ภานุภณ วงษ์พนัธต์รี ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. รัฐธรรมนูญ  ฟองมณี ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ราเชน ปุยะติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ลือชัย เงินดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. วรัิตน์  รูปพรม ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. ศักด์ิชัย  ศิริแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. สมนึก  ทองศรีเมือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. สมภพ เอี่ยมส าอางค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. สยามรัฐ ล าบัติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. สราวธุ วบิุญญผล ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. สัมพนัธ์ ชลธนสุขวฒันา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ  ศรีพนมเขต ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. สิริวฒันชัย  อจัฉริยะเวช ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. สุชาติ  เพยีรพทิักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. สุทัศน์ ทองวชิัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. สุภาค จนัทะจติร ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต.หญิง แสงดาว ประสาททอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. อภชิา แกว้วาสิงห์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
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ด.ต. พรีเศรษฐ์ สุคนธรรม ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ด.ต. นะเรช หนิจนี ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
จ.ส.ต. เดชณรงค์  วนะภติู ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
จ.ส.ต. ไตรภพ จนุสมุทร ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
จ.ส.ต. ทิว บุญศิริ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
จ.ส.ต. นฤบดินทร์  ศรีโนนม่วง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
จ.ส.ต. ศักดา มะกา้นตรง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
จ.ส.ต. สุราช ภบูุญคง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
จ.ส.ต. จกัริน เอนีการนา ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
จ.ส.ต. ธนศักด์ิ แวน่วงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ส.ต.อ. ชัยยทุธ สมัยสงค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ส.ต.อ. ณัฐวธุ เคนร า ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ส.ต.อ. ธนพร ณ นคร ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ส.ต.อ. นาถพล กอ้นทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ส.ต.อ. ปิยวทิย์ ชีล่ัน ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ส.ต.อ. ศักด์ิชัย ควรประดิษฐ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ส.ต.อ. ศุภชัย  นิม่สอาด ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
ส.ต.อ. สันติวงศ์ มาตรงามเมือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.ดอนหวัฬ่อ
พ.ต.อ. นิทัศน์ สสิวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
พ.ต.อ. ภมูิสิทธิ์ สิงหเ์ถื่อน ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
พ.ต.ท. นิตย์ วธินิันทกติต์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
พ.ต.ท. สุเมธ หาญวสัิย ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
พ.ต.ท. เอกรินทร์ สิกขากลู ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
พ.ต.ท. อานนท์ ตางาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ ทองแท้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
พ.ต.ต. ณัฐวฒัน์ ธนจริวฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
พ.ต.ต. ธนทร รุ่งจริพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.อ. ช านาญ กอ่เกดิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.อ. กฤษดา    หาญประทุม ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.อ. ฆสวฒัน์    พึง่ประชา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.อ. ธนพล ต้ินหนู ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.อ. ปรัชญ์ มาเอื้อย ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.อ. ยทุธนา ประสพสุขมัง่ดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.อ. วเิชียร วนัสา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. ชนะ โคตรภกัดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. ชูชีพ คงนิรันดร ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. ธนกฤต เกตุภเูขยีว ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. นิติภมูิ รัตนวรรณี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. พเิชษฐ มีภูเ่พญ็ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. ภทัรินทร์ ทรงบัณฑิต ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ววิรรธน์ สิมลา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ศักด์ิศิริภมูิพฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. ศิริชัย ทองแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. สงวนศักด์ิ น้อยต าแย ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. สุวทิย์ วสิาเทศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. สุเทพ  จ าปาเรือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. อ าพล คล้ายวงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. อาทิตย์ ศรีสิงห์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท.หญิง สุขใจ ดอกไม้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. จ าเริญ วงษ์ระเบียบ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ มงคลการ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. นิคม หวนัทา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. วชัรนนท์ นนท์เกษม ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. สมาน  ทองเจอื ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ท. สุรัตน์ หาเงิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. เฉลิมพล  กล่ินสุคนธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. ชัยธชั บ ารุงพชื ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ มาตาปิตุกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. ณัฐกาญจน์ คมข า ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. ทองอยู่  แวน่แกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. บุญชัย ปัน้รูป ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. ประสาร  เงินพรวน ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. ประสิทธิ์  ชวนชม ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. ประเสริฐ  เคยเหน็ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. ไพรัตน์ รัตนพมิพ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. พมิล พรมพานิช ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. พรเทพ  เทพรัสมี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. รุ่งเรือง พทุธพรเลิศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. สงัด คูณผล ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. สมัย สงึมรัมย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. สมคิด กายะสุทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. สมชาย  เทียนแจม่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. สมบุญ อนิทร์สุธา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. สมภพ  บัณฑิตย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ศรสงคราม ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. สุขสันติ ทองจรูญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ร.ต.ต. อ านวย  พลอยแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. เกรียงศิริ ลิภา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ขวญัชัย  ดงหงิส์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. คณิศร เพช็รแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. จมุพล หลุมทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. จกัรี  พมิสิงห์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. จกัรี  สุวรรณหงัสกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. จริกมล  สูงพล ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. เฉลิมชน วรสาร ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ชลวฒัน์ ต่อทรัพย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ชิราวธุ ใสรัมย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ชัยรัตน์ สวา่งจติต์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ชัยวฒัน์ คงประโคน ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ชาติชาย  ชาตรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ณรงค์ วงค์ศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ณัฐพล  ชลธนพฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ถนอม  ศิริภธูร ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ทวปี  รูปพรม ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ทอง  เชาระก า ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ธนัท พกลุานนท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ธนู ผาสุกกาญจน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ธรรมนูญ  สิงหท์อง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ธรีะ  ค าชนะชัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ธรีะพงษ์  เครือง้าว ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ประยงค์  พุม่ภชาติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ประสม   แยม้โพธิ์กลาง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ปราโมทย ์ พกุกระทุม่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. พเิชษฐ์ ปะกนิ าหงั ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ปันโย ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. พรชัย  พาอุ่นใจ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. พรมงคล  ลิภา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. มนต์ชัย  โพธิ์กลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ยงค์ยทุธ ผ่องแผ้ว ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ยงยทุธ เสียงเพราะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ยทุธนา  ตาดต่าย ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. รชธร ค ามีศิรโชติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. วโิรจน์  มะธติะใน ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. วสิษฐ์  โสมสูงเนิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. วรียทุธ หมอแสน ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ศรีชัย  กาญจนศศิวมิล ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ศักด์ิชาย อดุมนอก ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ อนิทไชย ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. ศุภโชติ เทีย้เจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. สนัน่  ราชสีมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
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ด.ต. สวสัด์ิ  ประดิษฐ์จา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. สมโชค  ยั่งยนื ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. สมบัติ เรืองศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. สมพงษ์  สาลีงาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. สมพงษ์  แสงโนราช ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. สมพบ ทองพงษ์เนียม ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. สมพร  หาญฉมิพลี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. สมหมาย  วมิูลชาติ  ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. สามารถ  เมืองมูล ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. เสกสรร ธรรมนิติเวทย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. สัญญา  ชัยเพชร ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. สัญญา พาทิดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. สุเทพ  นาคนิลทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. สุพจน์  หนูเทพย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. อนันต์  อยู่ส าราญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. อานนท์ เจริญนาน ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. เอกสิทธิ์  การนา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ด.ต. มุกขรินทร์  กนกหงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
จ.ส.ต. กาวรัีตน์ กาวี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
จ.ส.ต. ชณาภน ยศกรฉตัร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
จ.ส.ต. ชยตุม์รมย์ พรหมเอาะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
จ.ส.ต. ณฐพงศ์ เวยีงสิมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
จ.ส.ต. ทวศัีกด์ิ เขม็รส ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
จ.ส.ต. ธริีทธกาจ ชุมพล ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ส.ต.อ. ทรงพล สุภานันท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ส.ต.อ. ภาสกร สอนเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ส.ต.อ. นครินทร์ หวานระร่ืน ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ส.ต.อ. ส.ต.อ.ศุภกิร สวา่งสารี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ส.ต.ต. นิติพงษ์ มูลวงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ส.ต.ต. ปาณรวตัร คิมหนัตา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ส.ต.ต. จริศักด์ิ วอ่งไว ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
ส.ต.ต. นรินทร์ ชนแดง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง
วา่ที ่พ.ต.อ. ชัยวฒัน์ แป้นสุวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
พ.ต.ท. สุรสิทธิ์  เนือ่งจ านงค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
พ.ต.ท. ขจรศักด์ิ สมหวงั ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
พ.ต.ท. สมชาย ตันศิริสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
พ.ต.ท. ชาญ ปานมณี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
พ.ต.ต. สุริยา ชูเกยีรติศิริ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
พ.ต.ต. จรัญ ดลโสภณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
พ.ต.ต. เกยีรติพงศ์  กมขนุทด ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
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วา่ที ่พ.ต.ต. สมพงษ์ อติวงศ์ธาดา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.อ. สุบวร  ยติัสาร ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.อ. สิทธพิร ธญัญะวานิช ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.อ. อสิระพงศ์ กลุจนิดา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. อดิศร ดรครชุม ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. วศิิษฐ์ โพธิ์ศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. เปรม  ยิ้มจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. ฐานิสสร บุรานนท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. ค าพอง  กอนไธสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ เชาวะปรีชากลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. เอกราช กองล าเจยีก ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. ธรีนนท์ ชมพชูัยวฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ต. ธเนตร กาละกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. ด ารงค์  เท่งเจยีว ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. ประหยดั  บุญแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ ใจแจม่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. ธวชั  กงัวาล ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. แสวง สุพมิล ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. สงบ เพญ็สุนทร ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ต. กิ่งเพชร ถนอมนาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ต. ดิเรก นาคราช ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ต. สมภพ ไพรอนันต์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ต. ปณสิฏฐ์ ประภาวรางศักด์ิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. อทิธพิล ภสีูฤทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. ปชารัก สุริยะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ร.ต.ท. จ าลอง จนิพละ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. สมบูรณ์ โคเวยีง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. สุชาติ สุภาพ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. พฒันชัย วงศ์สามสี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. อทุัย ตรีโอษฐ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. กญุช์วสิิฏฐ์ ล้ าชัยภมูิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. ค าพอง  อิ่มนาง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. สมคิด สวนภกัดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. กฤษ เกดิศรีสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. เอกรินทร์ เจริญมณีศักด์ิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. พฒิุพงศ์ สวยปาน ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
จ.ส.ต. สุพล บัวรักษา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ส.ต.อ. ณรงค์วทิย ์   วอ่งทรงเจริญ  ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ส.ต.อ. ประยรู พนัค าไส ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ส.ต.อ. สมโภช ค าสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
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ส.ต.อ. สิทธศัิกด์ิ เทพยา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ส.ต.อ. อาทิตย์ นันทมาตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. กฤตภาส แกว้ขนุทดเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. กติินันท์ น้อยพลี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. วธิวิสัส์ สกลุสังขกรศิริ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ส.ต.ต. ศรายทุธ ใจแจม่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ส.ต.ต. โกญจนาท หมอพมิาย ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ส.ต.ต. ภทัรพงษ์ รัมมะภาพ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. รัชพล โรมรัน ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. สมศักด์ิ แพงสาย ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. พชิัย มากกลาง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. ธงชัย วนัชา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. ปรีชา ณีวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. พลภทัร ตู้บุดดา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. ปุณณภพ แสนวงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. ประทีป ประเสริฐหมอ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. ศุภกติต์ิ เวยีงค า ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. ตรัยเศรษฐ์ ศรีเชียงสา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. บรรจบ  ค าปิตะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. อนุชา วไิลพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. ธวชัชัย ฉกาจไกร ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. อพุติ เหล่าจนัอนั ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. อรรถวทิย์ สุรินปา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. กติติศักด์ิ ศิริสม ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. ไพฑูรย์ กากแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. มณฑล เสือคล้าย ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
จ.ส.ต. พทิักษ์ สิทธไิพร ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. กรฤทธิ จริตเรียบ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. อมรเทพ กระจา่งทิม ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
จ.ส.ต. เสน่ห์ ล้ิมจอ้ย ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ส.ต.อ. สมเกยีรติ สุขคง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
จ.ส.ต. อภวิฒัน์ ตักโพธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. เอกณัฏฐ์ แกว้ไพฑูรย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. สุรชัย ชินโชติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ส.ต.อ. ณรงค์ จนัทรา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. ภาสวชิญ์ พว่งพร ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. บุญเยี่ยม พนัธท์อง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต.หญิง นิตยา ลิภา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. อทุัย จารยค์ ามา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. อู๊ด สุทธปิระภา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
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ร.ต.ท. อภชิาติ นามจนัโท ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. สุริยา พนัธม์ะลี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. ภควฒัน์ เกตุเกล้า ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
ด.ต. นพธ ารง ค าพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม
พ.ต.อ. สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
พ.ต.ท. เอกดิษฐ์ สีมูล ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
พ.ต.ท. ธนกฤต ลาภอทิธสัินต์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
พ.ต.ท. สถาพร บุนนาค ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
พ.ต.ท. ธรีพล กจิยะกานนท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
พ.ต.ท. ชัฏ บรรทัดเทีย่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
พ.ต.ท. ณัฐวรรธฏ์ ศรีทองเพช็ร ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
พ.ต.ท. ลานสัก กลับน้อย ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
พ.ต.ต. ธรรศพงศ์ อาทรกจิวฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
พ.ต.ต. ศักรินทร์ ศิริมานะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.อ. วริทธิ์พล ค าส าเภา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.อ. ผดุงมิตร จนัทะแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ท. อารีย์ ชาญเชี่ยว ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ท. สมบัติ ศรีณรงค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ท. สมาน ปรัสพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ท. ผไทย สัญชยานุกลู ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ท. อติวชิญ์ ดีแดง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ท. มงคล เงินสะพร่ัง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ท. ประกอบ เรืองศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ท. ถาวร ปทุมผาย ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ท. สุธร์ี ศรีอบุล ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ท. ณรงค์ วรวาส ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ท. ฉลอง ดาศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ต. สุชาติ วอสูงเนิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ต. สุชาติ ชาญอปุระการ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ต. เฉลิมพล โกมลวานิชน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ต. กติติธชั นันท์ไชยวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ต. บ ารุง แจม่สุธี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ร.ต.ต. อทิธชิัย ลีสี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. โชคประสิทธิ์ ธติิอนันต์ปกรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. คงคา ตฤณชาติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. วลัลภ ทัศนาธนพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. สุกรี ดีมีชาติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. ประจกัษ์ โมคาพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. ชินภาส จนัทร์สวย ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. ธนพงษ์ รูปสม ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
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ด.ต. สุบรรณ์ รัศมีเมือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. ธงชัย ปิติทรัพยส์กลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. สุพฒัน์ สิงหท์อง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. จริาเดช ชื่นด่านกลาง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. ธนศักด์ิ สารบรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. ศักด์ิดา ส าราญฤทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. สุธนวชิญ์ ดวงสา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. ประพนธ์ ด้ายรินรัมย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. ชัยวฒัน์ สาธะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. อนันต์ สันทะวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. วเิชียร มูลยาพอ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ด.ต. สุรชัย ชื่มชม ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ส.ต.ต. ณัฐพล ทองรินทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ส.ต.ต. ชนพลัลภ กลุนาฝาย ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
ส.ต.ต. ระพพีฒัน์ จอมมณี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่
พ.ต.อ. ชูเกยีรติ ตรีเพช็ร ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
พ.ต.ท. จริโรจน์ โรจน์ภานุพชัร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
พ.ต.ท. ปพนพชัร์ ใบยา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
พ.ต.ท.หญิง สถาพร พมิพา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
พ.ต.ท. ศุภชัย พวงทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
พ.ต.ท. เสกสรรค์ ศรีเพริศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
พ.ต.ท. ชนะทัต นวคุณรังสี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.อ. อคัรวนิท์ นาวานิช ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. อสิเรศ เลิศวไิล ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. ประยงค์ ศรีวพินัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. สุพรชัย นีละสมิต ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. มานิตย์ โคตรเนตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. สมคิด พทุธมิลินประทีป ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. นิธภิทัร์ อธชิจรีาวชั ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท.หญิง มิยาวดี สมบัติจริาภรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. เอกพนัธ์ เลิศโกศลวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. มานิตย์ โคตรเนตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. สมคิด พทุธมิลินประทีป ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. นิธภิทัร์ อธชิจรีาวชั ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. เอกพนัธ์ เลิศโกศลวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. ธนพล กอ้นทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท ปริญญา แกว้ปราณีต ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. สุวฒัน์ เฉลิมวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. ปัญญา ครุฑาพทิักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. สุบิน ทองธรรมชาติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
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ร.ต.ท. โสภณ จนัทร์นอก ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. สุกจิ สังขเ์อยีด ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. ธรีะเดช เล็กภู่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. สมบัติ บุญจนัสุนี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. พาหลุ ภาสะเตมีย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. วรีะเทพ คงสัตย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท. ปัญญา สร้อยสิงหค์ า ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. สมหมาย กา้นสันเทียะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. สุรเจตน์ ฐิตะเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. กมัปนาท เสนาพทิักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. ธวชั สมบูรณ์นาวนิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. ณัฐนันท์ ปานประเสริฐ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. สุภาพ เอี่ยมส าอางค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. สุทัศน์ โสมประยรู ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. ละมัย มีแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. ธนภทัร ชนะใจพรหม ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. พลูผล คชเลิศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ จนัทร์สร้อย ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. มนัส ธริาขนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. สายศร แสงอรุณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. บรรจง พรมอทุิศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. ชัยญา โรจนวาศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. สงกรานต์ พรมเมศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. กฤตภาส กรณีกจิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต. สุบิน แสงมี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. สถาพร นวลจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. คธา ดอนทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. เชษฐสิทธิ์ คชาโภชน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. สฤษฏ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. ประวทิย์ อทุธจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. วรีะยทุธ จุ้ยเจนรบ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. อดุลย์ สิทธพิล ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. คมกริช พลเรือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. มนตรี ตันติญานันท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. วรีะ ปลายชัยภมูิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. นิลวฒัน์ ไชยรัตน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. ประสาท โพธิ์ศรีขาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. วนิัย พทุธรักษา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. อทุิศ เชื้อด้วง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. สุชาติ เปรมเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
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ด.ต. เกรียงศักด์ิ กนกบัญชร ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. ศักด์ิชาย ด้วงสังข์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. จกัรกฤต ภกัดีพนัดอน ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. เทอดศักด์ิ ท่าเขา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. ประวติั แตงโสภา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. สุทัศน์ เขยีวสนิท ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. สสิพงษ์ เดชนุวฒันชัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต.หญิง บุลจริา ป้อกระโทก ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ด.ต. เอกรณัฐ จติน้อม ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ส.ต.อ. ยทุธศักด์ิ หนักแน่น ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ส.ต.อ.หญิง สุนันทา เพชรสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ส.ต.อ. ประธาน เถายา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ นันตา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ส.ต.อ. เจษฎาพร จกุสีดา ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ส.ต.อ. นิคม เสริมศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ส.ต.อ. ศรัญญู ดามาพงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ส.ต.ต. ศุภชัย วรรณศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ส.ต.ต. ธวชัชัย สวา่งคล้อย ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ส.ต.ต. กฤตธี ทัพจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ส.ต.ต. ศิริชัย ผิวจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ส.ต.ต. ศตวรรษ สุจติรัตนันท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ส.ต.ต. ธวชัชัย จนิะสาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ส.ต.ต. น าโชค ปวงจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
จ.ส.ต. ชนัตต์ เสถยีรอนิทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ต ณรงค์ ทรัพยเ์ลิศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
พ.ต.อ. จริะวฒิุ ตัณฑศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.อ. ธนเสฏฐ์ อาจวารินทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ท. คมน์สรณ์ มาบ ารุง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ท. สันติ ชูเชิด ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ท. ณธเดช ท่าไชย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ท. เชาว์ ต่ายใหญ่จดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ท. สมชาย เมืองใย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ท. วนิิจ ผันอากาศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ สมบูรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ท. พชิัยธนศิลป์ สินพชิัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ท. นิธศิ ทองดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ต. ชินพฒัน์ พทุธเมตตา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ต. บรรเจดิ รัตนยวุกร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ต. ชินวชัร์ ธศิาลา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ต. สมศักด์ิ ค ามูลมี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
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พ.ต.ต. ส าเริง แนวอนิทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ต. ณรงค์เดช ตนะพนูสิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ต. เศรษฐภชุงค์ มีกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.อ. อนุเทพ อทุุมพร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.อ. อชิรวชิญ์ แสนค า ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.อ. โชคชัย โทค ามา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.อ. ศิวกร จนัทะเมนชัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.อ. ประชารัตน์ อนัสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.อ. สมคิด ยานะพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. อนุศักด์ิ รัตนบุปผา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ ณ เชียงใหม่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. กฤติเดช เชื้อรามัญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. ดนัย ธรีะพานิช ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. พฒันเดช พงษ์แสวง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. ชาตรี ปล่ังธรณีพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. วนัชัย เทพศิริวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. ประเสริฐ แดงกระจา่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. สนอง เทศสวสัด์ิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. สุธร์ี ณ พทัลุง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. สายฝน มาลัยวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. สุพฒัน์ ไชยโรจน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. บัณฑิต ศรเกล้า ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. เกษม จนิตนาวนั ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. บุญส่ง ยิ่งยง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. อทิธกิร แสนกระโทก ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ เกรียงไกรเดช ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. สุนันต์ มณีเทพ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. กลุธวชั รวมจติร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. สมหวงั โพธิ์พนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. สุทธพิล กล่ินอดุม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. สัญญา วงศ์สรรพ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. ราชวตัร นามฉพิลี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. เดชา ดินแดน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. วฒิุพงษ์ ตาล า ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. อธศิ ผ่องเสรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. ณัฐพล พอ่สาร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. เศรษฐพงศ์ หลินภู่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท.หญิง บุญสิตา หาสิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. เปรม หติมูล ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. จรีทีปต์ ธนาภรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
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ร.ต.ท. พงศกรณ์ ศรีสุธาพจน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สิงหท์อง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. ธนภณ เตียนพลกรัง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. มงคล บัวเพช็ร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. นิรันดร์ อนิทรประเสริฐ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. พษิณุ ยติุธรรมนนท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. มาโนช นันทานนท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. สุขพล จนัทร์เศรษฐี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. รังสิมันต์ ปัญญาศร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. พสิษฐ์ ธงศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. พนม พลูสวสัด์ิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. วรัิช ชีวงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. อารมณ์ พนัธจ์บสิงห์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. ประคอง พุม่ทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. บุญส่ง องค์เจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. มานพ ศรีตรัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. สมภาร บัวพษิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. ศิริชัย ชูทรัพย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. ศิริชัย ชูทรัพย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. สนธยา ขนทรัพย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. ชลอ ภงัคานนท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. เลียบ เกตุชาติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. บรรจง อยา่ลืมดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. สุวรรณ สุขสุวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. ชัยรัชต์ ชมพูท่อง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. วรีะ ยิ้มแยม้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. ณรงค์ สืบวงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. มาโนช สงกา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. สมชาย สีนิม่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. สายชล ศรีแจง้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. จรัญกฤช เขยีวสม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. นวพล สอนพดุไทย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. พสิิษฐ์ ครุฑแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. พจิติร มิง่มงคล ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. ฐิติกร ภูท่อง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. อนุรัตน์ คล้ายสมบูณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. กนกพฒัน์ เสตะจติร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. ธนเดช หริิพงศธร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ บุญยงค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. ณรงค์ นาทศรีทา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
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ร.ต.ต. ธวชั สัตยขจร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. ยทุธชัย วรรณชาลี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. สุรกาญจน์ ธรรมเมธา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. ภเิศก ฉวิภริมย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. ธนัญ ภญิญากรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. สุรกาญจน์ ธรรมเมธา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. ภเิศก ฉวิภริมย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. สุขมุ ศรีดารา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. วษิณุ จนัทบุรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. อนุชิต นนท์พละ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. วนีัส นพคุณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. บุญทัน สารทพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ต. ธนัญ ภญิญากรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. เขมรัฐ โฉมจงัหวดั ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ศรีไพร สงฆเ์จริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. บัณฑิตย์ แสงโพธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. จติุณัฏฐ์ ธรรมสมเพชร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ศุภสิน ศูนยจ์นัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต.หญิง ภรธนา วรรธธนาดุล ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. สาโรช ทองเจอื ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. อรุณ สร้อยสน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. เพทาย สีหมาตย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ชัยพร สร้อยคีรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. เสกสรร เกษร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. นวพล กก๊รัมย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. อภทิัต ผังรักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ภาคภมูิ มาตยะขนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ณพชัย วถิธีรรมศักด์ิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. อาวธุ ผานิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. สุนทร หมูแฮม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. อาวธุ ผานิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. สุนทร หมูแฮม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ศักด์ิดา ศรีไกรภพ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. สุทธพิจน์ ศรีเพชร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. นพชัร์รัณชัย กอ้งยนืยง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ธานี อว้นศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ฝน แสงเรือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ธนากร ศรีบาล ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. อาทิตย์ สืบตระกลู ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ทองอนิทร์ ปัญญานาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
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ด.ต. ถริวฒัน์ ชยตุพงษ์ทวี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ธนาวชิย์ สุขภวูงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ศรีสวาท พรหมสาขา ณ สกลนคร " ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต.หญิง สุรีรัตน์ พรหมอนิทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. พรีะกานต์ แกว้เกตุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. วทิยา อริยะสุขสกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ส าราญ แกว้งอก ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. เดชชัย แป้นอนิทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. อภชิาต นิลฉวี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ธรีะยทุธ เพรชจติร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. มนตรี เสือสมิง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. เสถยีรภคั ศิริรักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. สุรชัย จั้นชัยภมูิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. กติติพฒัน์ สีหบุตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ศักด์ิชัย มีแสน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต.หญิง ดรุณี ศรีประทีป ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. พรชัย โคสอน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. กติติพฒัน์ สีหบุตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ศักด์ิชัย มีแสน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต.หญิง ดรุณี ศรีประทีป ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. พรชัย โคสอน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. พงษ์สุวรรณ ทาบุเรศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ฤาชัย ทับทิมไสย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. วโิรจน์ จ ามี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ณรงค์ พรมพากล ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ประกอบ มุทิตากลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. อบุล แสนมนตรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. สายชล ระวงัการ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. สุภณ โยคะกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต.หญิง เบญจมาภรณ์ มีสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ช านาญ เฉยเกดิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. นันทพทัธ์ สินสมบูรณ์ชัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต.หญิง อรทัย กรุดเงิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. สมพร สามัญเขตกจิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. ศักดา ชาติพดุซากลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. อภสิิทธิ์ ศิริอนันตกลู ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. บุญปลูก สมพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. พศิลย์ สุตโสม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. บัญชา ชื่นบาน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. วลัลัย รักโคตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
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ด.ต.หญิง อนัญญา บุษยากลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. พภิพ ยนืวงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. อธรัิช อปุะลี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
จ.ส.ต. กฤตธกร ภริกฤตภริมย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต.หญิง อนัญญา บุษยากลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. พภิพ ยนืวงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. อธรัิช อปุะลี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
จ.ส.ต. กฤตธกร ภริกฤตภริมย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
จ.ส.ต. วษิา โกมล ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
จ.ส.ต. ธนศักด์ิ แวน่วงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
จ.ส.ต. ธชัพล ถนอมสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.อ. อนุวฒัน์ ผาก าเนิด ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.อ. อคัรินทร์ ทิโน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.อ. ธชัสิทธิ์ ล้อมสมบูรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.อ. ณัฐพล ค าสา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.อ. วฒันา นามวเิศษ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.อ. รุณวทิย์ เติมสมบัติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.อ. ประชากร พาภริมย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.อ. โสฬส กมลสุวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ นามเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. จกัรวาล สมรรถวทิยาเวช ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. ชนันท์ เตชนันท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. ปริญญา อว่มเกดิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. สายณัห์ ชัยชราแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. วฒิุชัย เปรมปรัชญา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. ภวูริช กติติวงษ์ก าจร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. สายณัห์ ชัยชราแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. วฒิุชัย เปรมปรัชญา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. ภวูริช กติติวงษ์ก าจร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. วฒิุชัย สมสมัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. พฤตชา ภผูาผิว ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. ชนินทร์ เกสร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. ธรรมนูญ รัตนพมิพภ์าภรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. วราวธุ บุลันฉาย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. สายณัห์ ชัยชราแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. วฒิุชัย เปรมปรัชญา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. ภวูริช กติติวงษ์ก าจร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. วฒิุชัย สมสมัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. พฤตชา ภผูาผิว ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. ชนินทร์ เกสร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
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ส.ต.ต. ธรรมนูญ รัตนพมิพภ์าภรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. วราวธุ บุลันฉาย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. บุญลือ แสงสุวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. สุรชัช นาควจิติรไพฑูรย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. ทินกร ช่างชุน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. อทิธพิล เฉลิมวงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ส.ต.ต. ธรีะศักด์ิ ภกัดีโชติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ท. ณัฏฐ์ ค ากอ้น ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. บงกช ประเสริฐรัตน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. ไพโรจน์ สร้อยจติร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ด.ต. พฒิุพงศ์ สิทธิ์ประเสริฐ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. เกรียง กมลกล่อม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.ท. ปชารัก สุริยะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.อ. อารมภ์ จนัทนา ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
พ.ต.ท. ภมูิสิน ภูสุ่วรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
พ.ต.ท. วรีฤทธิ์ ดิษเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
พ.ต.ต. ราเชน เงาะจนัทรา ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. อคัรรักษ์ ค าศิริรักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. เอนก ใหมทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. วชัรพงศ์ ไกวนั ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. โสภณ นาคสังข์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. ทวชิ รวยพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. กฤษฎา พรสงวนทรัพย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. ประสาท อมรพรรณพงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. ประวติั ลีนะเปสนันท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. กนัตภณ จนัทร์แกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. สุวสั รับพรพระ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. เอกพล สุขเกษม ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. อสิรา อะโรคา ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. ประเสริฐ กลุบุตรดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. สุนทร สุขมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. มงกฏุ ไม้งาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. ประกอบ ภูน่้อย ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. ประจวบ ธนสิทธดิล ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. เฉลิมพงษ์ ศุขวฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. สุรัช แท่งหอม ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. บัณฑิต พทิยาคุณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. ประจวบ เล็กค า ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. ธรีะพงศ์ อรชร ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. บุญอุ้ม ทรงศักด์ิศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ณรงค์  ใช้ฮวดเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ต. เกษม จนัทนา ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ต. นฤพล จนัทะชารี ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ต. อบุล แกว้เขยีว ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ต. นิวตัร หนูเหลือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ต. เกรียงไกร ชะอุ่ม ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ สุกใส ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ต. วรีพงษ์ สวยรูป ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. สมเกยีรติ โปปัญจมะกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. ศุภโชค ชัยปฏวิติั ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. วนัชัย ครองชนม์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. วชิาญ เทียนแจม่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. สมพาน สีแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. เทพสัญญา ศรีสมัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. ชัยยทุธ คณะเขต ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. คทาวธุ สนิทพทิักษ์สินธุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. มงคล รัตนวชิายานนท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. ปรีดา แกว้พนิิจ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. สันทะ พรมพมิพ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. ประยทุธ์ พบดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. ภมูินทร์ สุภษิะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. สมจติร ตรัยจนัแดง ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. ณัชพฒัน์ อาสารบ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. เสน่ห์ ยาผา ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. ไพลิน อารมณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. พงศ์พพิฒัน์ เดือดขนุทด ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. นิคม เดือดขนุทด ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. วจิติร สืบกนินร ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. กฤตภาส โพธิ์เงิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. วรัิตน์ ยตุะกจิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. วชัรินทร์ ไชยมูล ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. วนัชัย วรัิตนชัยวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. สมโภช แผลงเดช ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. ไพรัช เมฆาวนิชย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. สะโอด มิง่อั๋น ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. พรีะ ใจพรหม ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. เอกชัย แสงจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. สาโรจน์ สงแจง้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. ศักดิโชติ ผันผิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. อาทร สมบูรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
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ด.ต.หญิง ศุภากร หวัใจ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต.หญิง เยน็ตา บุญจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
จ.ส.ต. สมคิด วงัตะพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ส.ต.ต. ธนาวฒิุ ท้าวนู ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ส.ต.ต. ธนาณุวทิย์ สวนกลู ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ส.ต.ต. ณัฐพล สุขส าราญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ส.ต.ต. สิรภพ ทัศนัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ส.ต.ต. พรีะพงศ์ สมใจ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. สมหมาย เขยีวออ่น ภ.จว.ชลบุรี มาช่วยราชการฯ
ร.ต.ท. บัณฑิต อนิทรวชิัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. วนิัย วลัลพ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. ภณวจันณัฏฐ์ ไชยพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. สุพจน์ จติร์สม ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต มนูกฤต เอี่ยมดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ด.ต. พทิักษิณ ไกลถิ่น ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ท. ธงชัย สะอาดเอี่ยม ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
ร.ต.ต. ไตรเทพ เปรมประดิษฐ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.พนัสนิคม
พ.ต.อ. ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
พ.ต.อ. ธนยศ ยั่งยนื ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
พ.ต.ท. พรีพศั สอนบุตรดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
พ.ต.ท. สุดเขต สิมาธรรม ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
พ.ต.ท. ฐปนัธ ชญาณพฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
พ.ต.ท. อธคิม อภชิยนุกลูกจิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
พ.ต.ท. วนิัย โหเ้หรียญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
พ.ต.ต. จ านง ประสพสุขมัง่ดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
พ.ต.ต. นัทธกานต์ ประทุมตรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
พ.ต.ต. ณัฐกร มงคลมหา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
พ.ต.ต. ธทีัต ตรุณจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ร.ต.อ. ณรงค์ ประจมิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ร.ต.อ. เอกณัฎฐ์ สกลุผุยมูล ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ร.ต.ท. กานต์ชนิต วงศ์ไพร ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ร.ต.ท. วชัชิระ สุขกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ร.ต.ท. สุรพล ศรีโหร ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ร.ต.ท. สุริยะ เขยีวละล้ิม ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ร.ต.ท. สิทธาภรณ์ แท้เทีย่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ร.ต.ท. ประกาศ มานาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ร.ต.ท. ธรีชัย นาคสิงห์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ร.ต.ท. สมชาย บุญที ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ร.ต.ท. อมรภพ กญัจน์กญุชร ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ร.ต.ท. เชนยทุธ ศรีอดุรธนธรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
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ด.ต. ฉตัรชัย รักความชอบ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. ชัยยงค์ กตัุน ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. พทิักษ์ วสีเพญ็ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. สมศักด์ิ โสภา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. วศิรุจน์ บัวทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. สุภาวดี กสิกจิวสุนธรา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. มณเฑียร ชนมะนะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. สถาพร เจริญศิริ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. สุธรรม แกว้โท ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. วนัชัย โพธหิน่อทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. ประนม จติจง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. ภดิูศ รักษ์ทะเล ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. อาคม หงส์ษา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. สถติ ทองสถติย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. สุพจน์ ออ่นยั่งยนื ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. กริชดิศรณ์ ยนืยาว ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. พรีะมงคล การะเกษ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. กติติพทัธ์ พนัธแ์กว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. สิวาชัย คงคางาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. อคัรพนธ์ วนัเพญ็ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. จ ารัส สันทาลุนัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. ชลธรณ์ ปรานบุญฤทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.อ. เฉลิมพล สาระกาล ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.อ. ยอด ฤทธิ์ฉ่ า ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.อ. กติติมากร สมสูงเนิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.อ. เกยีรติสยาม สุขอดุมทรัพย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.อ. ทศพล สมบุญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.อ. สิทธชิัย แสนบรรจง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.อ. ชินรัตน์ แลบุตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. พลวฒัน์ นันท์ไชยวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. ธรณินทร์ วจันะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. ศุภกร กองโส ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. สุรพงษ์ ใจผ่อง ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ เจริญศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. ราเมศวร์ เขม็ลาย ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. วชิวนิทร์ สุวรรณพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. เรืองศักด์ิ ศิริบุตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. รัศมินต์ อนิทโชติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ พนูสะสมทรัพย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. จกัร์พนัธุ์ เทือกดอกไม้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
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ส.ต.ต. ศฤงคาร เมฆษา ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. พนัเอก ผาจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. ราชศักด์ิ อกัษรดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. กฤษณะ แสงตรีสุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. วรพงษ์ สุพมิล ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
ส.ต.ต. นัฐเวยี บุรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.หนองปรือ
พ.ต.ท. วชิาญวทิย์ เคยการ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
พ.ต.ต. วชัรินทร์ หอมแช่ม ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
พ.ต.ท. ประณต เพยีรบุปผา ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
พ.ต.ต. กฤตภาส จ าเนียรกลุ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.อ. สมาน ศรีพลู ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.อ. พรีพงษ์ โชตานุรักษ์สกลุ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ท. พราว ออ่นโสม ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ท. ยงยทุธ กองทอง ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ท. อทิธนิพ บัวพาภเูขยีว ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ท. ธราธร มรรคนันท์ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ต. อคัราช พลิาศรี ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ต. พเิชษฐ์ เลิศวฒิุองักรู ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ท. สุระชัย ชูเสน ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ท. อ านาจ นุย้หว้ยแกว้ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ท. รวยทรัพย์ รักอสิสระ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.อ. ปิยะ บุญออน ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ท. บุญหลาย อนิเอี่ยม ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ท. บุญส่ง ยิ่งยง ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.อ. วรีวฒัน์ กนัทับ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ท. ประกจิ สุขพี้ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ต. คมสันต์ น่วมอนงค์ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ท. ประเสริฐ คะวลัิย ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ต. ธงชัย พุม่แกว้ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ วรรธนะชีพ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ท. ณรงค์ ทองอมร ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ท. รณชัช ด่านเจา้แดง ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ร.ต.ท. ชนะเกยีรติ นิลโนลี ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ด.ต. ปัญญา เชษฐานันท์ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ด.ต. ศิรภพ ธาดารัชดารักษ์ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ด.ต. ปรีชา จติรหมัน่ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ด.ต. จรัญ ประค า ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ด.ต. อภชิล ยงัวารี ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ด.ต. กษมา สุทธหิล่อ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ด.ต. นิมิตต์ ปักษาพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. อทุัย ทากดุเรือ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ด.ต. คณิศร ครุฑอนิทร์ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.อ. กตัญญู วดัสังข์ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.อ. มาตุภมูิ วงศ์ศิริ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.อ. อนันต์  เกตุรัตน์ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ อนิต๊ะวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.ต. พสูิจน์ คนไว ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.ต. ศรัญญู แดงวรรณา ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.ต. อรรถกร เดชธรรมฤทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.ต. โกวทิ สุวรรณ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.ต. นพวทิย์ บุญพรม ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.ต. สุริยา ทวธีรรม ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.ต. ศรัณย์ ศรีวลัิย ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.ต. สุวทิย์ ยะลา ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.ต. วรจกัร จ ารัส ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.ต. ณัชพล อมาตยพงศ์ ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.ต. นิติวฒิุ บุสภาค ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.ต. วรีงพงศ์ อนิทร์นาง ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.ต. ธนะรัชต์ บุญสาลี ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
ส.ต.อ.หญิง มณฑาณัฎฐ์ ศักด์ิวงษ์ศรี ภ.จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่
พ.ต.อ. นิพนธ์ คล้ายสิงห์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
พ.ต.ท. เอนก วงค์สละ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
พ.ต.ท. ช านาญ  มีกะจติร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
พ.ต.ต. ธงชัย จนัทร์กระจา่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
พ.ต.ต. เนติธร รัตนสุชานันท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ร.ต.อ. ธรีะวฒิุ โตสารภี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ร.ต.อ. ครรชิต เทียนแจม่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ร.ต.ท. วชัรพล พมิพจ์นัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ร.ต.ท. อศิราพงษ์ สุวรรณจกัร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ร.ต.ท. ภวูชิพนธ์ สุกใส ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ร.ต.ท. สมชาย เกตุบัวแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ร.ต.ท. รัชเดช ธนัยเอกเดชา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ร.ต.ต. สาคร พทุธพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ร.ต.ต. วรัิตน์ สุริยพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ร.ต.ต. ชูศักด์ิ ศรีวเิชียรสมบัติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ร.ต.ต. วรีะชัย เมฆเมืองทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ด.ต. ไพบูลย์ พรมนาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ด.ต. พนมพร สุขสันต์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ด.ต. จกัรพนัธ์ ชุลี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ด.ต. สนธยา เกตุบัวแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
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ด.ต. อทุิศ การมวย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ด.ต. ยทุธชัย สัตทะจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ส.ต.ต. ภราดร ปะระทัง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ส.ต.ต. คนิจ ทองทับ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ส.ต.ต. วรรธนา สิมมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ส.ต.ต. ประสบโชค อาษาสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ส.ต.ต. ชนะสาร อนุสนธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ส.ต.ต. ภชุงค์ โชติก าจร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
ส.ต.ต. ปณวฒัน์ ธรรมโชติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เกาะสีชัง
พ.ต.อ. ชุติเดช จนัทร์ทรง ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
พ.ต.อ. มงคล บุญโชติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
พ.ต.ท. ฐิติพงศ์ สุขเทียน ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
พ.ต.ท. ชิตเดชา สองหอ้ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
พ.ต.ท.หญิง กิ่งแกว้ เจริญพทิักษ์ประชา ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
พ.ต.ท. วศิวรุตม์ ไทยธานี ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
พ.ต.ต. สันติพล  ภวูดลกนก ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
พ.ต.ต. คมวฒิุ ด ารงโภคภณัฑ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.อ. สมพร สุ่มมาตย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.อ. นรังสรรค์ ศิลป์ประกอบ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.อ.หญิง รสิตา เณรพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.อ. ณัฐกร สุขวฒันไพศาล ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ท. อ านวย บุญเลิศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ท. ธนัญชัย วงศ์จ าปา ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ท. นิพนธ์ โนนเกลือ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ท. พงษ์สวสัด์ิ มอมุงคุณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ท. ปาณสาร ครองสิทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ พึง่สงวนสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ท. ชัชชัย ศรีพลัง ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ท. สุรพงษ์ พรรณราย ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ท. อาทิตย์ เยอืกเยน็ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ท. สมศักด์ิ คงนิม่จนัเอี่ยม ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ท. คุณ กลุเพชรชวคุณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ท. เทพรส เกษมสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ต. จวน หนูพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ต. ศรศักด์ิ ปิน่ทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ต. สมควร กลุประยงค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ร.ต.ต. สุนทร รักพร้า ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. บันดล ทองมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. ธรียทุธ บุญหนา ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. ณรงศ์ศักด์ิ ลครพล ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
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ด.ต. อรรถวฒิุ ศิลปิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. สุทัศ อดุม ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. สมชาย ค าปวน ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. อมร นาวารี ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. พเิชษฐ์ วรวสุิทธวิงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. ภาณุพงศ์ สุคุณพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. ธญัวศิิษฎ์ แสงโพธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. วรีะพงษ์ บุดดาจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. พนิิจชัย พนัธุ์เพง็ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. ไพรสณฑ์ สุขเกษม ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. พชัรินทร์ สีหานาท ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. จ านง ทองมี ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. สมพร  ขนัทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. อรรถวฒิุ ศิลปี ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ด.ต. อเุทน สุขส าราญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
จ.ส.ต. สมปอง สระแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
จ.ส.ต. ไตรรัตน์ จารัตน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
จ.ส.ต. ฉตัรชัย สกลุไทย ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
จ.ส.ต. วรีะยทุธ วรรณพาด ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ส.ต.อ. เอกลักษณ์ ปาวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ส.ต.อ. อภชิาติ. แสงงาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ส.ต.อ. เอกชัย ฤกษ์มงคล ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ส.ต.อ. ศรัณย์ นางสีคุณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ส.ต.อ. พงศ์ฤทธิ์ ศรีสมบูรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ส.ต.อ. คมคิด ซาเสน ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ส.ต.อ. เพทาย บรรเลงส่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ส.ต.อ. เสรี เชื้อชาวนา ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ส.ต.อ. พงษ์สิทธิ์ ศิริงาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ส.ต.ต. เตือนใจ ไชยพจน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ แสงดารา ภ.จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทียน
พ.ต.อ. เมฒาวศิ  ประดิษฐ์ผล ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
พ.ต.อ. ทัยเลิศ ลือปือ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
พ.ต.ท. นิพนธ ์ ป้อมสนาม ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
พ.ต.ท. ภทัรพงศ์ แจง้สุข ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
พ.ต.ท. วเิชียร บุพลับ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
พ.ต.ท. วชัรชัย มวยมัน่ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
พ.ต.ต. ณัฐพล อะกะเรือน ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.อ. บุญชื้น สารสุข ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.อ. วโิรจน์ จริตรัมย์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.อ. นเรศ บุญที ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
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ร.ต.อ. สายใจ ค าจลุลา ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.อ.หญิง วราลักษณ์ มูลสาร ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.อ. พรีะพงศ์ หนูชนะ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.อ. นนท์สมรรถ โบวสุ์วรรณ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.อ. สมบูรณ์ พมิพภ์กัดี ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท. สินสมุทร์ บุญทัศนา ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท. ฤทธิ์เดชา โค้วจ ารัส ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท. วเิชียร หมอนค า ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท. ชาตรี เขยีวงาม ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท.หญิง ปานเกษม บุญล้อมรักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท. วงค์สุวตัร วงค์อ ามาตร์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท. ปัณณทัต สนามชัย ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท.หญิง กาญจนภสัส์ ปฐวศีรีสุธา ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท. สุพฒัน์  สุดสงค์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท. สมชาย สามเรือน ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท. อดุม ศรีมาตย์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท. ยศพนัธ์ รัตนะเจริญคุณ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ส าราญราษฎร์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ต. ประเสริฐ เขยีวโสภา ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท. อทุิศ คุมพเศวต ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ต. สุภาพ ศรีสุข ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท. ธนกฤต มากทรัพย์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ท. ศิลา สาใจ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ต. สุพจน์ ชาวโพธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ต. พนัแสน จนัทร์สายออ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ต. เอกชัย ปราบหงส์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ร.ต.ต. ผไท บริสุทธธิรรม ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. ธวชัชัย ทับทิม ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. นิวรรธน์ เผ่าศรีจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. วนิัย เชิงจอหอ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. สมจติร สิทธบิุน่ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. เล็ก ต้ังพทิักษ์เวช ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. มงคล รมยส์ระน้อย ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. ไพทูล กลุพพิธิ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. สมโภชน์ สอนจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต.หญิง ณาตยา พงษ์เดช ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. วญิญา นักธรรม ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. ยทุธการ คัมยศิ์ริกลุ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. ยศพนธ์ ราชนู ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. ณัฐพชัร มวลค าลา ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
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ด.ต. ณัตถภทัร์ แกว้งาม ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. สุขเกษม นวลจ าปา ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. นภาดล สุคันธกลุ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. วสันต์ ตันเกษม ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. วสันต์ ไกรประสิทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. บัญญัติ นิละปะกะ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. วรัิตน์ ดวงหงส์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. พลูศักด์ิ เวนิชุม ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. นเรศ พมิพเ์มือง ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. อภสิิทธิ์ สุทธิ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. อภสิิทธิ์ ศรีโสภา ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. ทองหยด พลฤทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. ด ารง กนัทัศน์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ด.ต. คงศิลป์ ค าภาบุตร ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
จ.ส.ต. ชิตษณุพงษ์ อรงเดช ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
จ.ส.ต. ศุววทิย์ จนัทร์อบ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ส.ต.อ. มนูญ ศรีภา ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ส.ต.อ. คงฤทธิ์ มารัตน์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ส.ต.อ. วชัรรินทร์ ขนุศรี ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ส.ต.อ. ศุภชัย รักษาสิทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ส.ต.ต. อรรถพล ผลทอง ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ส.ต.ต. เอนกพงศ์ นุม่เอี่ยม ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ส.ต.ต. ติณณพฒัน์ ธติิเลิศรัตน์ ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ส.ต.ต. ศราวฒิุ วฒิุอิ่น ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
ส.ต.ต. ณรงค์เดช ใจเทีย่ง ภ.จว.ชลบุรี สัตหบี
พ.ต.อ. ตุลวฒิุ วมิาลา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
พ.ต.ท. พนูชัย ชูรัตน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
พ.ต.ท. ตรีเพชร ชลชีวศรานนท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
พ.ต.ท. วฒิุนันท์ นามแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
พ.ต.ท. ประทีป ทองดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
พ.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ วงศ์กาฬสินธุ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
พ.ต.ต. เฉลิมชัย ประสิทธิ์กลุไพศาล ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
พ.ต.ต. นพดล รักษาวงค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.อ. เทอดพงศ์ เมืองปัน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.อ. วรสุวฒัน์ ทวรัีชตโภคิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.อ. อรุณ สานุสันต์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. บรรพต พมิพส์าร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. รุ่งสรวง วชิัยยทุธ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. ปัญญา หล่าแสนเมือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. สามารถ ประเสริฐ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
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ร.ต.ท. จกัรภทัร คนึงนึก ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. วนา หนูชม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. ดนัย เสถยีรเขต ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. ปัญญา บุญญฐี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. โกวทิย์ ศรีกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. ประยทุธ กณัฐัศวก์ าพล ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. พชัรพรหม สงวนรัตน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. สมศักด์ิ นึกอนันต์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. ชยตุ คลังดงเค็ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. สัญชัย เนินปลอด ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. พรต กลีบขจร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. สมศักด์ิ นารถสิทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ต. ภวูเดช ยศเงินทองฟู ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ต. กติติกร เพง็สีดา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ร.ต.ท. เฉลิมพล พทุธศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. นเรศ สังกะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. ประคอง ใหม่พรหมมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. นิรันดร์  แสวงจติร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. พรีวฒิุ ออ่นผิว ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. ศรณรงค์ ประกอบทรัพย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. สุเมธ อนันต์นาวนีุสรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. สุรพงษ์ สุขเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. สุรินทร์ ด้วงหวา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. นพคุณ โยคะวฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. แมน ค าอร่าม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. สุวทิ แสงสุขวาว ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. บัญชา ค าบุบผา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. คณิต แดนอนิทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. เรวฒัน์ มีเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. นวธรรม โพธิ์กลาง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. วเิศษ แสนนอก ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. สัญญพงษ์ อยู่เจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. หญิง นิธปิราง เศวตเลข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. สุทิน ชัยสา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. นิรมิตร ภภูมดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. เรืองเดช เพง็ตา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. บุญน า ผาสุขใจ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. มานิตย์ คงนมนาน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. รัฐวทิย์ นิรุตต์ิเมธกีลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. พศิลย์ สุตโสม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
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ด.ต.  ราตรี รัศมีดิษฐ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. ภทัรชัย ประวรรณภา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ด.ต. เดชเดชา จนัทา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
จ.ส.ต. ชญานนท์ วงษ์นิล ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ส.ต.อ. บุญฤทธิ์ ไสยเลิศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ส.ต.อ. อวรุิทธิ์ พลลม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ส.ต.อ. ยศวริศ นิธถิริธมัรัตน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ส.ต.อ. เตชิต บุญมาธนารักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ส.ต.อ. ธรีะพนัธ์ ม่านโคกสูง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ส.ต.อ. อรัญ พนัธุ์ศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ ภกัดีเทพ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ส.ต.ต. ประกาศิต ลาภขจรกจิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ส.ต.ต. อทิธพินัธุ์ เควนัดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ส.ต.ต. เจษฎา ด้วงพนันา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ส.ต.ต. จรีะศักด์ิ ทองชมภู ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
ส.ต.ต. ทฤษฎี ประจนัตะเสน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด
พ.ต.ท. สมพาน สุขส าราญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
พ.ต.ท. ปรีชา หนูสลุง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
พ.ต.ต. ชูศักด์ิ ปิน่รัตน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.อ. ชาตรี เทพบุรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.อ. มาโนช เพช็รประกอบ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. ณธกร จนัทร์ลอด ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. เจนรบ วนัทองสังข์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. สมบัติ อาจทรง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. วนิัย ใจดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. สุรชัย ช่วยคูณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. ถวลัย์ อนันต์ชัยตระกลู ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. สมนึก มีสวรรค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. ธนวฒัน์ อรุณเกษร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ธร์ีพฒัสิฐ หาญสุวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ทินพนัธุ์ พลึิก ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ชัชพมิุข วทิูรัทธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ถวลิ บัวงาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วรวรรธน์ ภกัดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. บันเทิง สิงหาคุณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. กรีฑา ทิพยเ์นตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ชัยนาม ไวยณางค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. อรรถกวี อจัฉริยรักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. กองศิลป์ ปัญญานาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สหพนัธ์ วงศ์สามารถ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
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ด.ต. ยทุธพงษ์ นวลศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. บวรวงศ์ ปิยะธรณ์ธนากลู ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สายเพชร เจตินัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วรีวชัร์ ธ ารงค์ธาราพฒัน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. จริะชัย จั่นเพชร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วนิิต เพชรแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วฒิุชัย เวิ่นเกา่น้อย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ธนวชิญ์ วนัทอง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. พทิักษ์ จา่งแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. มงคล ลุนสะแกวงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. อทิธพิทัธ์ นิลพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. จรีะศักด์ิ ศรีคัทธะนาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. บรรจง ชนามุยา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ทองปาว ทองขาว ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ชัยแดน อนิต๊ะเสน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. กติติศักด์ิ โยคะนิตย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ณรงค์ ยอดสง่า ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วรพจน์ สัตยพานิช ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. เกษฏา หมืน่เสน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
จ.ส.ต. พลวฒัน์ พลคุย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
จ.ส.ต. อมัรินทร์ วลิา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
จ.ส.ต. สุรเดช แผนมะหงิษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
จ.ส.ต. อทิธกิฤต ธนากติติเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สมทิตย์ หมอกเหมย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. กฤษณะ เวฬุวนารักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สัมพนัธ์ แสงดวงมาศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. พสิฐ นาคสมบูรณ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. คุณธรรม ขนัติวงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. จนิวฒัน์ วงศ์เจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ประนม แสงจนัดา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ประเดิม สวา่งสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. อดิเรก ช านาญจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. อนันต์ ผ้ายกก๊ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สุวทิย์ พรมสิงห์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. นิติ เดชาเกรียงไกร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. เสกสิริ หรัิญเขต ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. พรชัย ไหวดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ถวลิ บัวงาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
พ.ต.ต. เฉลียว บุญคุ้ม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
พ.ต.ท. สุนันท์ บัวสิงห์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
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พ.ต.ท. ปัญจนนท์ วจิติรโท ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
พ.ต.ต. ศรัณยพ์งศ์ ใหม่ทองกลุธร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.อ. วษิณุ ไชยสุวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.อ. ยงยทุธ หวานเหนือ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.อ. วนิัย สนิทพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย จนัทร์ลา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ อนิผดุง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. จงุ วงศ์จนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. วฒิุกรณ์ ปลอดโปร่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. เชาวลิต สุวรรณมณี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. วรัิตน์ อตัตะวริิยะกลุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. ชวาล วชัระวารี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. พรียทุธ ยามานนท์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. ส าอางค์ จ านงค์ทรัพย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. สุรพล ออ่นกร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. สังวาลย์ ภูพ่วง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. สนธิ เอี่ยมโพธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. จริเดช ทิวทองทัศน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท.หญิง ธวลัรัตน์ เอี่ยววบิูลธนกจิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. ลภพ แจง้เจยีม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. วเิชียร กล่ินศรีสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. สุนทร วงษ์สา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. ธรีะ สืบสาย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. ประจกัษ์ ไทยพนิิจ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. ศรัณย์ วงศ์วชิระโชติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ รัชตะนาวนิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. ปัญญา พฤติวรพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. ธนิสร แสนพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. จกัรภทัร กลุมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. พทุธพจน์ ค าท่อ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ณรงค์เดช ค้อไผ่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ทรงธรรม นาคสวสัด์ิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ศุภชัย ศรีกรด ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วรกร คุ้มกองสุวรรณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. นพดล ลุนพฒิุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. แสวง โพธิ์แหบ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วเิวก อโนทัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วไิร หาญสนาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ชิษณุพงศ์ ตราชู ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ประสพ สุขภพ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
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ด.ต. ธนากร จงเพยีร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. อนุสิทธิ์ สุดสนธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. กรธรีกนัต์ วรรธน์ศิตระกลู ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สุริยน เคนกดุรัง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. โชคชัย ไล่กระโทก ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ไชยา เทีย่งไธสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. พรรธน์นล ปานเพชร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ทวศัีกด์ิ จไุรย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ธญัพสิิษฐ์ ลอจติร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ปัญญา เชิดชู ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. รุ่งเพชร เสถยีรเขต ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ยศวฒัน์ ศิริเมธาอนันต์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. จณิณะ สอนอุ่น ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. อทุัย ทิพยสั์นเทียะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ไสว อนุรักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วรสิทธิ์ สุดสงวน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ธวชัชัย สระแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. โกญจนาท ชุมหรัิญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วรัิตน์ ระดมสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สัญญา ชะมะที ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ยทุธพงศ์ แกว้อนันต์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สิทธชิัย พฤกราวหิลุย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ไชยยนัต์ ประเมติยาโน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ธนิติศาสตร์ กรณ์งูเหลือม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ไพฑูรย์ หมิพานต์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. พยนต์ วรีะจติต์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. เศวตพงศ์ ทิพยพ์นัธุ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ยทุธกรณ์ มัชฌิมา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ประเจตน์ ธปูหอม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ศุภวชิญ์ วฒันพนัธ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สมทิตย์ หมอกเหมย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วสูิตร มูสิก ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วชิระ สร้อยประสาท ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สมชาย ยาวะโนภาส ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ณรงค์เดช พนัธลีุ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. พนม หน่อค าหล้า ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สีน้ า บ ารุงผล ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. พงศ์ศิษฎ์ ฉุ้นประดับ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สกลรัช อุ่นแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. จนัทร์ ศรีบรรเทา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
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ด.ต. ชาติชาย ตระกลูศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. จติติสุข สุธนีิทัศน์วงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ไพสี เรืองสา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. มาโนช วรชุน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ประเสริฐ สมสุระ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. อคัรฉตัร อปุัญญ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ประดิษฐ์ บุปผา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ธนากจิจ์ ทองขาว ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. กรกฎ แกว้สายฟา้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
จ.ส.ต. จริวตัร สุวรรณพมิพ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
จ.ส.ต. สมชิด แกว้ผักแวน่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ นาคนิยม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
จ.ส.ต. สรวฒิุ พฤกษาชาติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.อ. ไพฑูรย์ บุญเลิศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.อ. สมรรถชัย จนัทร์สุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.อ. ปวเรศ บรรจง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.อ. วทิูล สุวรรณศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.อ. ธรณ์ธญัย์ เอื้อสามาลย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.อ. วภิาส โหม่งสูงเนิน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.อ. ชวน อทุธา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.อ. วษิณุ บรรเทา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.อ. สุริยา ศรีดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.อ. กติติคุณ ฝ่นเรือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.อ. อดุลย์ เกตุกปัตัน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. สหชัย วรรณสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. รุ่งนิรันดร์ จนัทร์มา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ชลธศิ กจิจารักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ปัณณวชิย์ ชวกรเธยีรรัตน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. อนุพงค์ บุญมาก ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. สันติธรรม มณีจนัสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. อลงกรณ์ ฝ้ันกา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ภานุกร นนทศักด์ิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ยทุธนา ลายโถ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. วรีะศักด์ิ เรืองยงค์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. คเชนทร์ ภถูาดงา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. เริงฤทธิ์ กนุอก ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ขรัวทองเขยีว ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. บวร หตัถโชติ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. อนุชิต จองทองหลาง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. เรวติั กิ่งกาหลง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
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ส.ต.ต. กติติคุณ กา๋ยะ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. สัญชัย เจริญสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ปรีชา ดงอทุิศ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. เชาวว์ฒัน์ แกว้กล้า ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ฐิติพงษ์ เล่งระบ า ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ศุภกติต์ คนที ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. วรีะวฒัน์ เฉนียง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ชาย อนิทร์เมือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ปิยะพงษ์ ขนัดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ปฏพิทัธ์ มาแกว้ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. นัทธพงษ์ ค าปลุก ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. นัฐพงษ์ กลยนีย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ภเูบศ ระเบียบ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. วรพจน์ วงษ์ชัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ภวูดล ดุสฎพีงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. สถาพร พศิภริมย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. นิรุทธ์ ผลสวา่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ธรงวทิย์ นุชฉายา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. คมกฤช กาศกล้า ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ พืน้หนิลาด ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
พ.ต.อ. สุขทัศน์ พุม่พนัธม์่วง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
พ.ต.ต. สุรเดช นามโยธา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท.หญิง สายทอง หม่อมประเสริฐ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สุชัย วชิรวทิยากร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. รุ่ง ศรีอยู่ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ทวชิ ทองปลาย ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. สมศักด์ิ โม้แซง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต.หญิง พชัรินทร์ ทองบ่อ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ณรงค์ ทองบ่อ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สนันท์ หวานเสร็จ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.อ. สังวาลย ์ พนัสีทา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. วฒันา พมิพลิา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. บุญเสริม เงินพรวน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. ชาญชัย สงวนศักด์ิศรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. ส าเร็จ จนัทร์วเิศษ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. ทวธุชัย มีระกลู ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท. ดุษฏี จนัทร์พทิักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. ณัฐพนธ์ ดอกชูรุ่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. นิรันดร์ เป็นดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. วรพนัธ์ แกว้มรกต ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
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ร.ต.ต. เสริมศักด์ิ ศิริรัตน์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ต. อรุณ ภาคานาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. กฤษดา จนัทบุรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. จ ารูณ แกน่ยิ่ง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. อนุวฒัน์ ดีมาก ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. พยาม คอนทองค า ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ศุภฤกษ์ สดรัมย์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. พงศ์พนัธ์ ฤทธิ์ศิริ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วชิาญ หาญจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. พรชัย อารามรักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ธรีเดช ไพศาลภกัดี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สยาม โพธิ์งาม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ธรีะพล พงษ์พทิักษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. กฤษฎิ์ ทีปต์ธนาธปิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ประภาส นาชัยนาค ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. พงศ์พนั อทุธาพงษ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วสูิตร จนัทสุวรรณโณ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. อนุภาพ บุญรอด ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ฤทธชิัย นัยบุตร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. กติติชัย บุญสวน ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. เชิดชาย ชูเชิด ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. เทพรัตน์ กะทิศาสตร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ธรีะวฒัน์ นามคีรี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ประวติั ข าปากพลี ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วรีะพล ทาบรรเทิง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สุพฒัน์ รอบคอบ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. เสนอ นาราช ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. มนู พุม่เรือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ยงยทุธ สังขท์อง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. โกวทิย์ วเิชียร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. นภดล สวสัดิภาพ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ประเสริฐ ค าก าเหนิด ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ทองอนิทร์ ประทุม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. นพกฤษฎิ์ พรวฒันธนกติต์ิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ระพพีชัร พรมมินทร์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ศรีสวสัด์ิ ธวิงศ์ษา ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. สรรเสริญ เชื้อสวสัด์ิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. อคัรเดช เพชรกล้า ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ชาญยทุธ ชาญกจิ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ทองใบ คนไว ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
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ด.ต. บัวพนัธ์ เหลาแหลม ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. ภทัรพล ชมภเูพชร ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วชิัย ชูเชิด ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
จ.ส.ต. ศักดินา งามประสิทธิ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. ทศพล ประทีปเมือง ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ส.ต.ต. เรืองยศ วชิรดุสิต ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ด.ต. วรัิตน์ ระดมสุข ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.อ. เกง่ศาสตร์ นวลพงศ์ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองพทัยา
ร.ต.ท.หญิง ขจี นาคเจริญ ภ.จว.ชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี
ร.ต.อ. นิธธินนท์ ภทัร์หรัิญชัย ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
ร.ต.ท.หญิง น้ าฝน ยอดเพชร ภ.จว.ชลบุรี ส.ภ.หนองขาม
ด.ต. ธนากร ทองแสง ภ.จว.ชลบุรี สภ.แสนสุข
พล.ต.ต. วรัตม์ชัย ศรีรัตนวฑุฒิ ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
พ.ต.อ. หงษ์ มัชฌิมา ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
พ.ต.อ. เสรี เสรษฐกร ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
พ.ต.อ. ฤทธิ์ นามสง่า ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
พ.ต.ท.หญิง นิภาภรณ์ ไชยเพชร ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
พ.ต.ท.หญิง ณิชนันทน์    เอกสินชล ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
พ.ต.ท. พนิิจ ดรกนัยา ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
พ.ต.ท. วานิช ชลวนิช ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
พ.ต.ต. สายณัห์ จนัทร์งาม ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
พ.ต.ต. บุญมี สร้อยไซ ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ท. อภชิัย คุณสุข ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ท. อดุร ฉายศิริ ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ท. นวเจตน์ ประมงค์กจิ ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ท. หญิง แสงเดือน  ศรีด้วง ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ท. หญิง สุภาพร ไพจติร ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. อธรัิฐ ทองฉมิ ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. ชัยเดช ค าพชิิต ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. อติชาติ ยิ่งสุต ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
จ.ส.ต. หญิง อญัชลี ศรีเพง็ ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
ด.ต. สุชาติ ศรีด้วง ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. ธนโชติ ต้ังสงบ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. เทพรัตน์ สุนทรแกว้ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
พ.ต.อ. เฉลิมพรรษ์ เปาอนิทร์ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
พ.ต.ท. จตุัรัตน์ รัตนไชยศรี ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
พ.ต.ท. กติติสัณห์ ชะนะ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
พ.ต.ท. กติติธชั สุภารี ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
พ.ต.ท. อนุสรณ์ ทองดวง ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
พ.ต.ท. วสุวชั เกณิกานนท์ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด

  ตรวจแล้วถูกต้อง 
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พ.ต.ต. เสกศักด์ิ อาทรกจิวฒัน์ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ท. ดนัยศักด์ิ นุกลูกจิ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ท. อ านาจ แป้นดวงเนตร ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ท. ยงยทุธ อดุมสินธ์ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ท. ราเชน ศรีเมฆ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. เชิดพนัธ์ บุญล้อม ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. พทิักษ์ จนัทรักษ์ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. วลัลพ มันฑรัตน์ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. ร าไพ สวสัด์ิจนัทร์ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. ไพโรจน์ ทองพดั ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. ศรศักด์ิ เนือ้เยน็ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. อ านาจ พลายยงค์ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. บุญช่วย ภสุูวรรณ์ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. สมพร แสวงหาทรัพย์ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. บุญลือ เกตุศรี ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. วนัชัย อานทอง ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. พยอม ช านาญกลุ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. ชยพล ผ่ึงบัว ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. ศิวดล โฮมแพน ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. อดิษฐ์ อนันตศรี ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. สันธนู ประนมศรี ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. สมเหมาะ บุราคร ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. อรุะชาติ ทองโคตร ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. ยทุธ สมภาร ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. บุญเลิศ ระวงัผิด ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. ชัยณรงค์ มีสมโรจน์ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. ปรีดา วรรณเวช ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. สมัย ส าราญสุข ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. เฉลิมพล แยม้สอาด ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. ประวทิย์ พละศักด์ิ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. สง่า โงนมณี ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. วเิชียร กมุขนุทด ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ด.ต. อทุิตย์ โลมรัตน์ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
จ.ส.ต. วนัชนะ สร้อยแสง ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
จ.ส.ต. อภเิดช พนัธป์ระเสริฐ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
จ.ส.ต. โรจนัสถ์ คันทาคม ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
จ.ส.ต. ปฏพิทัธ์ ป้องหมู่ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
จ.ส.ต. อนุสรณ์ สวสัดี ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
จ.ส.ต. มนัสชัย กณัหาชาลี ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
จ.ส.ต. ธนพล นัทธเีจริญ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
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จ.ส.ต. สมมารถ บุญมาเครือ ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
จ.ส.ต. เอกภพ วรรธโนทัย ภ.จว.ตราด กก.สส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. สิทธโิชค เขม็ขาว ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
พ.ต.อ. บ ารุง ผลพลู ภ.จว.ตราด กส.ภ.จว.ตราด
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ ประดับไทย ภ.จว.ตราด กส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.อ. คงเดช โสวภาส ภ.จว.ตราด กส.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. ธนพล บุตรตะราช ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. วษิณุ เขาวง ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.ต. ศิวฤทธิ์ พนัธรุะ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด

ร.ต.ต. ปัญญา บัณฑิตย์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. อมรเทพ ข าพลับ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด

พ.ต.อ. บุญส่ง ปีกขนุทด ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
พ.ต.ท. ชาญเดช มณีวรสิทธิ์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
พ.ต.ท. อภชิาติิ  ถาวรวริิยะนันท์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
พ.ต.ท. ประเสริฐ ฤทธริาช ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
พ.ต.ท. ชัยภทัร ศรีอาจ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
พ.ต.ท. สนิท นิลบุตร ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
พ.ต.ท. วนัชัย ฉตัรจนัทร์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
พ.ต.ต. จกัรพนัธ์ เหมือนแกว้ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
พ.ต.ต. วษิณุ แพทยพ์บิูลย์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.อ. ทววีฒิุ วงษ์ค าชาว ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. ทัศนะ บอนแดง ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. ศักด์ิไทย ฤกษ์เปล่ียน ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. บุญส่ง จา่กลาง ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. ไชยา สนัน่เมือง ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. คมสัน อรุณไกร ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. ไพศาล สอนส าโรง ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. บุญธรรม ปัญญาภู ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. ปรัชญ์ เพชรสุข ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. เสกสรร ดวงใจ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. สุวทิย ์ กจิควร ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สุดสาคร ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. สุรัตน์ คันทาคม ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. วนัชาติ จลุพนัธ์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. ณัฐวตัร สังขช์ัย ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. เดชะ จตุรภกัด์ิ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. ธนเดช ครุฑศรีคราม ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. นรงค์ โสดก ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. ขวญัชัย บุญพนัธ์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. พชิิต สายกระสุน ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. อดุลยศั์กด์ิ แวน่ใหญ่ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. ธนเดช สาธจุรัญ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด

ร.ต.ท.หญิง จนัทนา ประดับแกว้ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท.หญิง เพาพะงา ถนอมไชย ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด

ร.ต.ต. ลือชัย  ออ่นน้อม ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ต. สมชาย ประกอบผล ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ต. สุชาติ แกว้กล้า ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ต. เสน่ห์ วงษ์ชุ่ม ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ต. อทุิศ สีดา ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ต. ฉตัรชัย เทีย่งสูงเนิน ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ต. วลัลภ สมทอง ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ต. อนันต์ ศรัทธาธรรม ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ต. พลวฒัน์ พานทอง ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ต. มลศักด์ิ ขาวสนิท ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. วเิชต รักกศุล ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ส าเริง วงษ์ภกัดี ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. วชิัย พว่งวงษ์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. พสิษฐ์ โกษา ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. จ าเนียร ทองดี ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. บุญนาค คงคะดี ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. สิทธพิงษ์ จติมณีธรรม ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ไพศาล โอภาส ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ไพรัช เนียมหอม ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. สมบูรณ์ ภูช่ัย ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ชัชวาลย์ ศักดาผล ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ด ารงค์ เหมพร ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. อาคม วงศ์อนันต์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ถนอมศิลป์ วอ่งไว ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. เอกวทิย์ วงศ์ค าผา ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. นพคุณ นพพรรค์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. มานิตย ์ ไชยหงษ์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. เชิดชัย อนิทนิล ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. สมโชค ทิพยศ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ประชารัตน์ เทียนยธุ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. พงศกร บูชา ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ประชาญ พนัธศ์รี ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. โอวาท ศิริวารินทร์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. บุญธรรม อนิทนาม ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ประวทิย ์ เพช็รรัตน์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. บุญเทียม ออ้ชัยภมูิ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. โสฬส ปฏญิาณกลุ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. เทพอาทิตย ์ แพทยสิ์ทธิ์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. สมนึก พรหมสวสัด์ิ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. มานะ อทุัย ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. เสถยีร อิ้มทับ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ทิชาชาติ พานิชสาร ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ณัฐภาค โพธิ์เกษม ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. สมนึก โพธนิาม ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. จกัรรินทร์ เทียมทัน ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. สมบัติ บุญศรี ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. เจด็ด ออ่นละฮุง ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ประวติั เชื้อทอง ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ประยรู ทับมะโรง ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ถนอม ทรงประโคน ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. สุรศักด์ิ ชีมูล ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ส ารวย สมณา ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ค าดี มหามาตย์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. สุรพล พนัธเ์จริญ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ประสงค์ เครือวงศ์กา๋ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. ประสงค์ สารเงิน ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด

จ.ส.ต. เจนรบ ทิพยสุ์วรรณ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
จ.ส.ต. เสกสันต์ อภมิลชัย ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
จ.ส.ต. มานพ ธงศรี ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
จ.ส.ต. จกัรพนัธ์ ผาชะลา ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
จ.ส.ต. อนัษฐพงษ์ พริิยเวชกลุ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
จ.ส.ต. บรรยง สุนัติ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.อ. อนุชิต แยม้ยนืยง ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ สุขสยาม ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.อ. สมศักด์ิ พลขนัธ์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.อ. รัชชานนท์ ศรีภมุมา ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.อ. จตุรพธิ วรรณสุทธิ์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.อ. สุทธศัิกด์ิ ค าภาเกะ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.อ. วรีพนัธ์ จนัทร์โสม ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.อ. สมพงษ์ กาญจนคลอด ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ มาดี ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.ต. พเิดช ราชประโคน ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.ต. ทรงพรต สีฬหสกลุชัย ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.ต. กฤษณะ ดาทอง ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.ต. ถาวร นพพบิูลย์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ โชติผล ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. วฒิุนันท์ สุวรรณรินทร์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.ต. ศราวฒิุ เพง็วภิาศ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.ต. จรูญ อุ่นเมือง ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.ต. กนกสิน ใจบุญ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.ต. ดนัย ยิ้มอนันต์ ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.ต. ศุภรัตน์ เจริญศรี ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ส.ต.ต. อดุมทรัพย์ คณะดี ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด

ร.ต.ต. คมสัน รีละออง ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. บุญถงึ รุดโถ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ส.ต.ต. ธนากร ลิมปสุวรรณ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
จ.ส.ต. เกษฎา สานะพนัธ์ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง

พ.ต.อ. จ าลอง บ ารุงศิลป์ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
พ.ต.ท. พน ประเสริฐศรี ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
พ.ต.ท. ค าพนัธ์ รุณพฒัน์ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
พ.ต.ท. พฤทธิ์ บุญปก ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
พ.ต.ท. วรีะพนัธ์ รักษาทัพ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
พ.ต.ท. ธาวนิ สุขพลู ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
พ.ต.ต. กริะวศิว์ แป้นสมบูรณ์ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. ธนัท สุขส าราญ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. ชณโชค เสนียว์งศ์ ณ อยธุยา ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. ชลธี ศรีวนค้ า ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. สุริยา ฆารประเดิม ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. อนันต์ ค ารังษี ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. ธนะภมูิ เนวะนิตย์ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. ปรัชญา พณิรัตน์ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. ปกรณ์ หมืน่สีเขยีว ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. เสวก ทิมมณีฉาย ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. สุดใจ ล่ีวรุิฬห์ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ มัชยามาศ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. มะนะ เพช็รพงษ์ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. ยทุธพล คณฑา ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. เกษม การยไ์พโรจน์ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง

ร.ต.ท.หญิง วรารัตน์ ลาภดารา ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. สุฑินันฒ์ อิ่มสบาย ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. พยพั วงัคะออม ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ท. ภาสกร กนัประดับ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ต. ธนภทัร แถบไธสง ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ต. ธงชัย โชคก าเนิด ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ต. เทพรัญชัย เมืองโคตร ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ต. อ านาจ ลองงาม ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต. ธรีะ ส่งศิริ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ต. วชิัย พลอยเจิ่ง ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ต. สมเด็จ สุวรรณโข ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ต. วชิาญ สีข า ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ต. สุชาติ ศรีวชิัย ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ร.ต.ต. ชวลิต เอี่ยมคุ้ย ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. อาทร เจยีมอยุ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. สมหมาย สังคนิตย์ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. พงศ์เสน่ห์ จงูกลาง ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. บุญเรือง บัวทอง ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. ณรงค์ วชิัยโย ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. ปชาบดี เขยีวขจี ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. นัทธพงศ์ กล่ินสุนทร ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. เชาว์ อเุทศนันท์ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. ชวลัณัฎฐ์ ศิริสกลุเปมทัต ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. เริงฤทธิ ถดัหลาย ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. วศิิษฐ์ ผดุงพวก ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. ณัฐวฒิุ ทองอม้ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. บุญเลิศ กสิฤกษ์ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. กติติชัย เผดิมวฒันกลุ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. ปัญญา จดัสนาม ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. ผดุง สิมสาร ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. พฒันศักด์ิ อาระหงั ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. การณ์ฉตัร เถื่อนพนม ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. วสูิตร เสวตพงษ์ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. วโิรจน์ จนัทร์ลือชัย ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. ชนาธปิ ตลับเพชร ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. ชาญเกยีรติ บุตรดี ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. เสนอ บุญยางาม ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. ประณต ศิริภธูร ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. จารึก มาลีผล ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. ประเสริฐ ช าปฏิ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. โกสินทร์ ทองใบ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. บุญมี นามสุขี ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. ธรีพนัธุ์ ค ามี ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. ชัยภทัร ขอสูงเนิน ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. ศราวธุ ศรีโททุม ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง

จ.ส.ต. สุทธนิันท์ บัวศรี ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ส.ต.ต. สุนัย พทุธรรมรงค์ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ส.ต.ต. ขจรพงศ์ สุขหลาย ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ องอาจ ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ส.ต.ต. สุรณัณฐ์ ใจปิง ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ส.ต.ต. ศรายทุธ ถาวรพรหม ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ส.ต.ต. นพกรณ์ แสนค า ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ส.ต.ต. สุฤทธิ์ กมุารา ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
พ.ต.ท. วเิชียร ปัน้สุข ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง

ร.ต.ท. สายญั แกว้โวหาร ภ.จว.ตราด สภ.เขาสมิง
ด.ต. ชิงชัย พนิิจแกว้ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
พ.ต.อ. จารึก โชติโก ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
พ.ต.ท. สุกรี    กฤษณรุ่งเรือง ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
พ.ต.ท. นคร  วงษ์เมืองแสน ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
พ.ต.ท. ดุสิต วงศ์ไพรกรณ์ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
พ.ต.ท. มงคล ศิริเวช ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
พ.ต.ท. กตัญญู ศรีคง ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
พ.ต.ท. ยอดชาย วงศ์สุทัศน์ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
พ.ต.ต. อมร หงษ์ค า ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.อ. พนัธศั์กด์ิ มาศิริ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.อ. มนตรี ค ามิง่ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ท. ธนาเดช ปฏโิยเก ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ท. ชิตวนั อนิทรามะ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ต. ทิณภชัร ฐานะปัตโถ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ท. จรายทุธ จนิะ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ต. สันติสุข โพธิ์ไทรย์ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ท. วรีวชิญ์ บัวสันเทียะ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ท. โรมรัน ศรีไกรภกัด์ิ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ท. คมกฤษณ หงษ์ทอง ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ท. เด่นศักด์ิ ลุยตัน ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ท. พสิิษฐ กง๋เจน่ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ดวงนภา ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ต. จนัทร คูณยา ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ท. สมมาศ สมอารมณ์ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ต. เดชาวธุ ด้วงโต ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ต. สนิท โสมเมา ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ต. วนัชัย ดาวเรือง ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ต. สุรชัย ยิ้มเจริญ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ จนัทร์สริพรรณ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ต. สันติชัย เทียนชัย ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ต. สิทธชิัย ไพผดุง ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ต. วฒันชาติ เทียมเศวต ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ด.ต. สอน ใจหมัน่ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
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ด.ต. สมหมาย ชูแกว้ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ด.ต. สมบัติ มัยพล ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ด.ต. ชัยยงค์ สิริศกลวรรณ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ด.ต. อนุศักด์ิ ค าปัญโญ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ด.ต. จรัญ ศรีสุมาตย์ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ด.ต. สัญชัย ยาสระคู ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ด.ต. พงษ์พนัธ์ จนัทร์ขาว ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ด.ต. ประคอง สัตยซ่ื์อ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ด.ต. ฉตัรชัย อนุไพร ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ชัยพร ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ด.ต. อภสิิทธิ์ เสาวพ์าลย์ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
จ.ส.ต. นาวา บุญเพิม่ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
จ.ส.ต. สมพล แสงนุภา ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
จ.ส.ต. พจน์ เขม็ลาย ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
จ.ส.ต. โกศล การชุมนุม ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
จ.ส.ต. ชุมพล วงศ์สวา่ง ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ส.ต.อ. อศิรานุวฒัน์ ดอกกหุลาบ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ส.ต.อ. ชาติชาย เอื้อทาน ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ส.ต.อ. สมศักด์ิ บุญรัตน์ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ส.ต.ท. วรีพรรณ พทุธพงษ์ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ด.ต. ธนยศ ดาวล้อม ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ด.ต. พรสัณห ์ กลุนันท์วรานนท์ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
จ.ส.ต. คณานุรักษ์ ชวดกลางลา ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ด.ต. สม แยม้สี ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ด.ต. วาสนา สารภกัดี ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
จ.ส.ต. กฤษฎา สรการ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ส.ต.อ. อรรถพล แซ่ต๋น ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ส.ต.ต. เจษฏากร พลล้ า ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ส.ต.ต. รัชพงษ์ สมณะ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ส.ต.ต. สุริยณัห์ ถาวรพร ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ส.ต.ต. อาชาไนย อยุศรีรักษ์ ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ไพรศรี ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ส.ต.ต. ชานิตย์ กาบชน ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ส.ต.ต. พนธกร บุญปอง ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ส.ต.ต. เอกพจน์ นิยม ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ส.ต.ต. ณรงค์ จงสมชัย ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ส.ต.ต. ภานุพงษ์ การะเกตุ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ท. มารุต สมบัติบูรณ์ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
พ.ต.อ. บุญชนะ ทองพชัรรัตน์ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
พ.ต.ท. สมยา ด้วงเล็ก ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
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พ.ต.ท. ศึกษา ชาเรณู ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
พ.ต.ท. ศุภมงคล ถนอมนิม่ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
พ.ต.ท. สุนันท์ เปรมปรี ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
พ.ต.ต. เสริมเกยีรติ สืบสาย ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ท. ด ารง สอนสิงห์ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ท. วเิชษฐ พฒันา ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ท. นริศ สะราค า ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ท. ธนพนธ์ แต้มสะระ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ท. ณาคิน ศิริกลุ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ท. ธง อตัถาโชคมณี ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ท. สมจติ คงนุช ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ท. ถวาย ขนัแกว้ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ท. โอภาส อ าพนัพงษ์ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ท. สุเทพ สีหมอก ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ท. วชิิต ล้ิมกลุ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ท. กมล เหสุขสวสัด์ิ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ท. ประยรู วลัิย ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ท. มานิตย์ วเิชียรโชติ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ต. บุญเลิศ มงคลไทร ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ต. ฉลอง เกดิแสง ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ต. วชิาญ วจิารณบุตร ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ต. อ านาจ เกดิขุ้ย ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ร.ต.ต. บรรจบ ดอกกหุลาบ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ด.ต. เผชิญ สารโชติ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ด.ต. เทวฤทธิ์ นพพบิูลย์ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ด.ต. อานันท์ชัย สินทบ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ด.ต. สุวทิย์ สารบัน ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ด.ต. ปราจนี ลาภกระโทก ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ด.ต. สิริพงษ์ นามสุตตา ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ด.ต. วชิาพฒัน์ จนัศรีเจริญ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ด.ต. อนุพงษ์ สืบประดิษฐ์ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ด.ต. อสิระ ลาลุน ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ด.ต. กฤธาดา ใจเทีย่ง ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ส.ต.ต. เชิดชัย โถปาสอน ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ส.ต.ต. อนุสรณ์ จากผา ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ส.ต.ต. ชัยนรินทร์ บุตรจนัทร์ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ส.ต.ต. โชคพพิฒัน์ ภาโสภะ ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ส.ต.ต. บุญโชค บรรเทา ภ.จว.ตราด สภ.บ่อไร่
ด.ต. รุ่งศักด์ิ พณิเสนาะ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ

พ.ต.อ. พษิณุ กิ่งแกว้ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. อภรัิกษ์ เจริญพร ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
พ.ต.ท. ชัชวาลย์ รอดค าวงศ์ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
พ.ต.ท. ธนสาร วรรธนะชีพ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
พ.ต.ท. สุทิน ทองม้วน ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
พ.ต.ท. ไชยวฒัน์ แจบไธสง ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.อ. วมิล วามะลุน ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.อ. จลุสิน จ านงประโคน ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ ชุมภอูนิตา ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ท. สมดี สารการ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ท. ชาญ พรศรีรัตนรักษ์ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ท. ประมวล ศรีเพง็ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ท. ส ารวม ผิวสะอาด ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ท. มงคล กลุชาติ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ท. สุรินทร์ สังขเ์งิน ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ท. วชันันท์ อรุณกติติพร ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ท. นพรัตน์ ใจผ่อง ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ท. ไกรยทุธ ภแูยม้ไสย์ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ท. จ ารัส ฉมิมาฉยุ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ท. ถริวฒิุ พวงจ าปี ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ท. ประครอง ชัยมูล ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ท. สมุทร ม่วงหมี ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ท. กอ่กฤษฎิ์ ประโสตัง ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ต. วเิชียร วดัประตูมอญ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ต. ณรงค์ อดุมพชื ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ต. รุ่ง ล้ิมภกัดีสวสัด์ิ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ต. เติมศักด์ิ วงศ์ค าภู ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ต. วรัิช จติรบรรจง ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ต. บุญนาค หมีทอง ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ต. มนตรี โตวนิัส ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ต. สมศักด์ิ จรุงพฒันานนท์ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ร.ต.ต. นคร เทีย่งตรง ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. วชิัย ทิพวะลี ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. ช านาญ วรสาร ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. ศตวรรษ วรรณคุณ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. สุชาติ สมบูรณ์ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. สุริยา ประเสริฐศิลป์ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. วรีวฒัน์ เรีมศรี ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. วเิชียร แกว้นะรา ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. สมจติ อนิธสิาร ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. สมร บญมาศ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ญาณาธปิ บุรีเพยี ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. อนันต์ โอตฉมิพลี ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. สุทธมิน เมืองไทย ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. อาชัญ วรรณมาศ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ นาค า ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. พเิชษฐ์ ศรีจ าปา ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. ระพี เฟือ่งเกษม ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. ส าราญ เกนิกระโทก ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ด.ต. สรศักด์ิ นาคนวล ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ

จ.ส.ต. สายศิลป์ ชินโชติ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
จ.ส.ต. รักชาติ นิลทะการ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ส.ต.อ. เชวงศักด์ิ พทุธธรรมรงค์ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ส.ต.อ. จกัรกริศน์ บุพศิริ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ส.ต.ต. สุวฒันชัย แกว้ศรี ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ส.ต.ต. ชัยสิทธิ์ สาระพชิญ์ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ส.ต.ต. อาทิตย์ คามะเชียงพณิ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ส.ต.ต. ชยากร ใจสุยะ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
ส.ต.ต. ธชักร สุขสิงห์ ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ

ร.ต.ต. วรัิช จติบรรจง ภ.จว.ตราด สภ.แหลมงอบ
พ.ต.ท. วนัชัย แกว้ไชยะ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ด.ต. ถวลิ ค าดี ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. วรกฤต พลสินธุ์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง

พ.ต.อ. อาวฒัน์ พบิูลยส์วสัด์ิ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ แสวงศักด์ิ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
พ.ต.ท. นิพนธ์ หาญสมุทร์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
พ.ต.ท. วนัชัย แกว้ไชยะ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
พ.ต.ท. ประสาท สามารถกลุ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
พ.ต.ท. พงษ์สันต์ิ พนัธุ์สุระ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
พ.ต.ท. สายณัห์ วนัแรก ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
พ.ต.ท. อานนท์ สุนันทารอด ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
พ.ต.ท. พรเทพ กจิเกษตรกลุ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
พ.ต.ต. บรรเจดิ กระจา่งแสง ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ไกรวงศ์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. รณรงค์ บัวเยน็ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. บุญธรรม แสนราช ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. บุญยนื กลูนา ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. วรีะ ถงึสุข ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. ณรงค์ บ ารุงวฒัน์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. ณรงค์ นันทะบรรณ์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. สมพงษ์ ไทยเจริญ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สุริยนต์ สารีนันท์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. ชัยยะ มะลานาจ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ต. ณรงค์ หลาบมาลา ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ต. สมเกยีรติ วมิานนท์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ต. สายนั แม้นนิล ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ต. เกษม มากบุญ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ต. สมยศ ดีนอก ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. จริวฒัน์ ไตรรักษ์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. พสิิษฐ์ สินจรูญศักด์ิ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ต. ประกอบ โพธิ์เกษม ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ต. พรชัย นนทรัตน์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ด.ต. สายนัต์ คมข า ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ด.ต. ขนุศึก ค าโสภา ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ด.ต. สหพฒัน์ ศิริฆนพฒัน์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ด.ต. สุริยนัต์ ศรีพมิ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ด.ต. กณวรรธน์ เคหะรักษ์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ด.ต. สุรศักด์ิ กล่ินหอม ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ด.ต. พนิิจ ทีพ่มิาย ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ด.ต. ไวยวฒิุ สังขารมย์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ด.ต. สุชาติ ฤทธิ์มหา ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ด.ต. วชิิต แกว้ฉมิ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ด.ต. ธนศักด์ิ แสงทอง ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ด.ต. วเินตร จ าเริญ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง

จ.ส.ต. อภรัิตน์ ขนุพรหม ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
จ.ส.ต. พงษ์พนัธ์ นันทจกัร์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
จ.ส.ต. กฤษณคม สุทธคุิณภพ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
จ.ส.ต. ค าพนธ์ คชารัตน์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ส.ต.อ. ประจกัษ์ เหล็งบ ารุง ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ส.ต.อ. ทศพร พนัธรุะศรี ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ส.ต.ต. เทอดศักด์ิ มืดทัพไทย ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ส.ต.ต. ฉตัรชัย จติรถวลิ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ส.ต.ต. อภชิาต ทุมสุด ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ส.ต.ต. กติติพงษ์ นันทสูน ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ส.ต.ต. เอกราช รักประชา ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ส.ต.ต. อนุรักษ์ พพิธิกลุ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ส.ต.ต. ชาคริต ทิพยแ์สง ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ส.ต.ต. ณัฐพล วเิศษ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง
ส.ต.ต. ภทัรพล ไมล์โพธิ์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะช้าง

พ.ต.อ. สุชาติ สุขถาวร ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
พ.ต.ท. สนธพิร เล็กสถาน ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. วชัเรศร์ น้อยประดิษฐ์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
พ.ต.ท. ส ารอง ผ่องผล ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
พ.ต.ต. ไพรัช มณีพนัธ์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
พ.ต.ต. จตุรงค์ สุขไทย ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ร.ต.ท. วรชัย แจม่ศรี ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ร.ต.ท. สมพงษ์ โสภาศรี ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ร.ต.ท. ชยตุม์ สอนสุด ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ร.ต.ท. สมปอง อนิทร์แกว้ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ร.ต.ท. ชวลักติต์ิ สนองคุณ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ร.ต.ท. ปรีดา ศรีสมจกัร์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ร.ต.ท. ศักด์ิศรี สุวรรณวงศ์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ร.ต.ต. ประภาษ งามลม ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ร.ต.ต. ศักด์ิธนา โกสุมา ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ร.ต.ต. กมล บัวผดุง ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ด.ต. รังสรรค์ สู่สุข ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ด.ต. ภวูศิ ทรัพยป์ระเสริฐ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ด.ต. คมรม พลอยคีรี ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ด.ต. ค าภา ไขแสง ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ด.ต. สมใจ ศรีสุขา ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ด.ต. ถริวฒัน์ ระวชิัย ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
จ.ส.ต. จริะเดช สมเสง่ียม ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ส.ต.ท. คมศักด์ิ คงอยู่ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ส.ต.ต. อนุวตัร ภารสมบูรณ์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ส.ต.ต. พรนเรศ โยทาวนั ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ส.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ วงษ์ตรี ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ส.ต.ต. สิทธพิล เผ่าเฮง ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ส.ต.ต. สิทธโิชค พรหมประสิทธิ์ ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ส.ต.ต. ภมูิพฒัน์ กมลทรา ภ.จว.ตราด สภ.เกาะกดู
ร.ต.ท. พทิักษ์ ทัศนัย ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ท. ทวี มะลิลา ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
พ.ต.อ. จกัรกรินทร์ ทัว่สุภาพ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
พ.ต.ท. ธนันชัย ข าพึง่ตน ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
พ.ต.ท. อภสิิทธิ์ วสุนันต์ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
พ.ต.ท. อรรค์นิธิ์ แสงสุนีย์ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
พ.ต.ท. สถาบัน ซึมกลาง ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ ผลสวสัด์ิ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
พ.ต.ท. ณรงค์ วาริชพงศ์ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.อ. เติมศักด์ิ ผงทอง ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ท. ไพโรจน์ แฝงจนัดา ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ท. สาธติ ช่อเกตุ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
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ร.ต.ท. เทอดเกยีรติ ธนโสวตัถยิกลุ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ท. ปริทัชช์ อนิทสุวรรณ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ท. อ าพล ภูร่ะยา้ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ประเสริฐพลกรัง ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ท. ปรีชา พยอมหอม ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ท. ประทีป สิงหพ์รหม ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ท. จ าลอง อู่อรุณ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เขม็ทอง ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ท. ธงชัย เวชชกรรม ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ท. สุพจน์ ไวยสุศรี ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ต. บุญเชิด เอี่ยมมี ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ อนันต์ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ต. พรชัย ฉะอุ่มประโคน ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ต. ชัย กลุาเพลง ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ร.ต.ต. วรีวฒิุ นาคมี ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. ภานุพงษ์ เขื่อนคง ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. รังสรรค์ สาทลาลัย ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. เอนก ศรีไชย ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. ประดิษฐ์ สินประเสริฐ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. ทศพล พว่งกระสิน ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. ดารนัย คงแคล้ว ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. วสิิทธิ์ มัทยากร ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. สุรพงษ์ พรหมศิลป์ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. ธรีพงศ์ แสนค าเรือง ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. บุญจนัทร์ พนัธภ์มูิ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. สมบัติ นพเวช ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. ธเนตร ศรีสุภาพ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. มานะ พรประสิทธิ์ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. คมสัน นวลใส ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. พงษ์เทพ บุญล้อม ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. คมกฤษณ์ กองศรีนนท์ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. บัญชา แขง็ขนัธุ์ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. ศุภชัย ไชยฤทธิ์ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. สมบัติ วรรณวงษ์ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. บัณดิษฐ์ แกว้พฤกษ์ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. ไพรัช จนิารักษ์ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. พจิติร รัตนธรรม ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ด.ต. สุจวิฒัน์ นิพนัรัมย์ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
จ.ส.ต. ฉตัรชัย บุญธรรม ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ส.ต.อ. หญิง สุนทรี ค านึงการ ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
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ส.ต.อ. ธรีพงษ์ หสัดาวนั ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ บุญมา ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ส.ต.ต. วริิยะ ประทุมทราย ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ส.ต.ต. มงคลศักด์ิ นุน่นาแซง ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ส.ต.ต. วรวทิย์ บุษดี ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ส.ต.ต. จตุพล กล่อมกลม ภ.จว.ตราด สภ.บ้านท่าเล่ือน
ส.ต.ต. ธนวตั ศรีทา ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ร.ต.ท. ธรรมณภทัร คันทรง ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
พ.ต.ท. บริบูรณ์ เชื้อวงศ์ ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ร.ต.อ. อภชิาติ ปะติมา ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ร.ต.ท. สมาน กงทิพย์ ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ร.ต.ท. เดชาธร ผสมวงศ์ ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ร.ต.ท. วนิัย ธมิาททาธนรัตน์ ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ร.ต.ท. กฤตภาส รัตนธนบดี ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ร.ต.ต. สมชัย ปะนัดดา ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ร.ต.ต. ประน้อม สอนสุข ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ด.ต. นเรศ ครุฑสังข์ ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ด.ต. อดิศักด์ิ จรศรชัย ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ด.ต. ภวูนัย อนิทสุข ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ด.ต. ชูเกยีรติ มุกดาสนิท ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ด.ต. ชุติเดช ทองทิพย์ ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
จ.ส.ต. ปรัตถกร ศิลาอาสน์ ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ส.ต.อ. อารี สรรพศรี ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ส.ต.อ. สนัน่ ชินวงศ์ ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ส.ต.อ. หญิง ชนัญดา คุ้มหอม ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ส.ต.อ. อคัรพล ศรีเสมา ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ส.ต.ต. ธนาวฒัน์ ประดับรัตน์ ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ส.ต.ต. จกัรพงษ์ พานนท์ ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
พ.ต.ต. สมศักด์ิ ผลกระโทก ภ.จว.ตราด สภ.หนองบอน
ร.ต.ท. สมชาย บุญมี ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
พ.ต.ท. รณกร รังสีไตรเดช ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
พ.ต.ท. สุชาติ บุญครอบ ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
พ.ต.ท. ปิยะ อุ่นเรือนงาม ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
พ.ต.ท. ธนัตถ์ มัง่มี ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
พ.ต.ต. อมร หงษ์ค า ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.อ. ธานินทร์ ศิริวโิรจน์ ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.ท. บุญลือ ชมชู ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.ท. นุกลู ทิมใหผ้ล ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.ท. สายณัห์ ทองแยม้ ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.ท. ถวลัย์ ชินสอน ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
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ร.ต.ท. สิงห์ นารี ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.ท. รักชาติ เพชรชม ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.ท. ยอดคม อนิไข ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.ท. ศุภชัย หาญนอก ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.ท. สิทธกิร ชัยชนะ ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.ท. บุญชู อนุษา ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.ท. สมโภชน์ แสงภกัดี ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.ต. ผดุง สลาประโคน ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ออ่นนวล ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.ต. สุทศ ทองมะไฟ ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.ต. พรชัย ปิจดี ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ร.ต.ต. บุญส่ง ยะ๊หมืน่ ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ด.ต. สิทธพิงษ์ แยม้สุข ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ด.ต. เสรีย์ อิ่มพรหม ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ด.ต. บรรจบ สมพงษ์ผ้ึง ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ด.ต. อาคม ศรีสันต์ ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ด.ต. วฒันา สิทธศิาสตร์ ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ด.ต. สุริยา ขนัธวุาร ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ด.ต. สมชัย บุญเยน็ ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ด.ต. สมบัติ วงษ์ส าราญ ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ด.ต. ครรชิต วงค์ตาแสง ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
จ.ส.ต. ขจรศักด์ิ วเิชียรชัย ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ส.ต.อ. ชาคริส เยน็สุข ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ส.ต.อ. อศัวา สิงหนุต ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ส.ต.อ. สมถวลิ แปงชมภู ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ส.ต.อ.หญิง อญัชลี สินพนูผล ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ส.ต.อ. สายนัต์ ประกอบแสง ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ จนัทร์ตาธรรม ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ ปาผัด ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ อภุยัพนัธ์ ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ส.ต.ต. สราวธุ บุญเรืองเศษ ภ.จว.ตราด สภ.ไม้รูด
ด.ต. วสูิตร สายวฒิุ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล

พ.ต.ท. ชัยกฤต วชิิตมาก ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
พ.ต.ท. รชต บริสุทธิ์ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ร.ต.ท. วชิัย ทศพนัธ์ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ร.ต.ท. จตุรงค์ ต่างหู ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ร.ต.ท. กติติวฒัน์ วงศ์ษา ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ร.ต.ท. วฒิุชัย สิมลี ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ร.ต.ท. แสวง สุวลักษณ์ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ร.ต.ท. พงษ์ศิลป์ ศรีอดุม ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
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ร.ต.ท. พฒิุเดช ป้อมสุวรรณ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ร.ต.ท. ลิขติ  พานัง ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ร.ต.ท. สุชิน ชาวบางพรหม ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ร.ต.ท. ทวปี เสนาะศัพท์ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ร.ต.ท. สุเทพ นาคพงศ์ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ร.ต.ต. ช านาญ จนัทร์เชื้อ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ร.ต.ต. อาทิตย ์ รอดปุย๋ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ร.ต.ต. วมิล อนิตะ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ด.ต. สุเทพ โสดา ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ด.ต. ติณณภพ เอี่ยมส าอางค์ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ด.ต. สุริยา จนัทรัตน์ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ด.ต. ชูศักด์ิ พกัตร์ผ่อง ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ด.ต. ไพบูลย์ บุญลับ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ด.ต. ไพริน ค้อชากลุ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ด.ต. มงคล  สิงหส์มบัติ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ด.ต. กมล ชุ่มแจม่ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ด.ต. วนิัย บุญเฉลียว ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ด.ต. เวยีงชัย เสโส ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ด.ต. ชูชาติ สารภกัดี ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ด.ต. มานพ ช าปฏิ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล

ส.ต.อ. เลอพงษ์ เครือพนัธุ์ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ส.ต.อ. วชิร มณีเกตุ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ส.ต.ต. ปฏภิาณ ธาราดล ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ส.ต.ต. กนัตพฒัน์ เอี่ยมสอาด ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ส.ต.ต. สราวฒิุ วนิทะไชย ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล
ส.ต.ต. ทศพล บุพชาติ ภ.จว.ตราด สภ.ด่านชุมพล

ร.ต.ต. อนุศาสตร์ กองศรี ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ร.ต.ท. กอบ นพแกว้ ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
พ.ต.ท. เศรษฐพงษ์ สุประเพยีร ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
พ.ต.ท. ประกาศ ไหวดี ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ร.ต.ท. สงวน วงศ์ใจค า ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ร.ต.ท. พรชัย มาลาพนัธ์ ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ร.ต.ท. เอื้อองักรู แกว้เมืองกลาง ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ร.ต.ท. วสันต์ ยนัโกเศศ ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ร.ต.ท. พจิติร ทะชัยวงศ์ ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ร.ต.ท. กอ่พงษ์ ศรีผา ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ร.ต.ท. ชนินทร์ ธรรมศานติบูรณ์ ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ร.ต.ท. ไพบูลย์ พวงล าเจยีก ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ร.ต.ท. ชัด กทิี ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ร.ต.ต. ไสว สุขสถาน ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
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ร.ต.ต. พจน์ปรีชา เสนาะล้ า ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ด.ต. พษิณุ โนนค าภา ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ด.ต. พเิชษฐ ชัยมงคล ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ด.ต. สมบัติ เปีย่มพาน ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ด.ต. ชุมพล ผลสวา่ง ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ส.ต.อ. หญิง มณฑาณัฏฐ์  ศักด์ิวงษ์ศรี ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ส.ต.ต. เกรียงศักด์ิ พรมวงษ์ ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ส.ต.ต. พฤทธิ์ จงภทัรนิชพนัธ์ ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ส.ต.ต. วรภทร์ วงษ์พนิทุ ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ส.ต.ต. กฤตภาส สกลุโชติ ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ส.ต.ต. จริวฒัน์ มหาวงษ์ ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ร.ต.ต. ธนเชษฐ พรหมทา ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ต. สมโภค ศรีชูจติร ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
ร.ต.ท. วเิชียร นุม่ตูม ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ท. ประทีป ธนาคุณ ภ.จว.ตราด สภ.อา่วช่อ
ร.ต.ท. บุญชู ศรีกงพาน ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ด.ต. สัจจะ พานิช ภ.จว.ตราด สภ.เมืองตราด
ร.ต.ท. ส าราญ อิ่มหมืน่ไวย ภ.จว.ตราด สภ.คลองใหญ่
ร.ต.ท. ประจกัร์ บรรทะโก ภ.จว.ตราด ฝอ.ภ.จว.ตราด
พล.ต.ต. อทิธพิล อทิธสิารรณชัย ภ.จว.นครนายก ภ.จว.นครนายก
พ.ต.อ. มานพ เกษร . ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
พ.ต.อ. ช่วงศักดา บุรณศิริ ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
พ.ต.อ. สีหศั์กด์ิ สร้อยศรี ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
พ.ต.ท. อภวิฒิุ สงวนสุข ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
พ.ต.ท. วสุิทธิ์ พทัมุข ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
พ.ต.ท. ภวูดล วรรณา ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
พ.ต.ท.หญิง อารีรัตน์ นิติวงศ์วรกลุ ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
พ.ต.ท. ไมตรี รุ่งเรือง ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.อ. นัฐพล ชมศิริ ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ท. ธนะรัชต์ ก าเนิดดี ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ท. ส าเนา ทองหยวก ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ท.หญิง ฐิตารีย์ ค าเวยีงจนัทร์ ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ท.หญิง วราภรณ์ พรมชาติ ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ท. สมพงษ์ ไทยเจริญ ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ท.หญิง ชัญญาวร์ี สวา่งอารมย์ ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ท. มานิตย์ พลูกลาง ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ท. รัตนะ แขมโค้ง ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ต หญิง โศจภิคั ค าศรี ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ค าพรม ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ต. พรชัย ศุภเฉลิมรักษ์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
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ร.ต.ต. เยี่ยม ส าราญมน ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ต. สมคะเน พนัธวารี ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. สันติ น้อยลา ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. อทุัย ออ่นหวาน ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ปรีชา สบูท่อง ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ด.ต. ชลอ จติตะเสวี ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ด.ต.หญิง อบุลรัตน์ แหลมไธสง ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
ส.ต.อ. มานพ บุญอนิทร์ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ส.ต.อ. สถาปนิก น้าเจริญชัยมงคล ภ.จว.นครนายก ฝอ.ภ.จว.นครนายก
พ.ต.อ. ชัยพร ทองนาเพยีร ภ.จว.นครนายก กก.สอบสวนฯ
พ.ต.ท. ณัฐวฒัน์ จติบุณยก์ลุธร ภ.จว.นครนายก กก.สอบสวนฯ
ร.ต.อ.หญิง พริดา ศรีพรหม ภ.จว.นครนายก กก.สอบสวนฯ
ร.ต.ท. สุพงษ์ บุญช่วน ภ.จว.นครนายก กก.สอบสวนฯ
ร.ต.ท. เชาวนาถ โคกกรวด ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ต. วริณทร วชัระคิรินทร์ ภ.จว.นครนายก กก.สอบสวนฯ
ด.ต. มานัตย์ ยบุลนิตย์ ภ.จว.นครนายก กก.สอบสวนฯ
ด.ต. วโิรจน์ แดงดี ภ.จว.นครนายก กก.สอบสวนฯ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ โปปัญจมะกลุ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
พ.ต.ท. วรภพ จ าปาเงิน ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
พ.ต.ต. อนุรักษ์ ตรีเนตร ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
พ.ต.ต. ชวนิ แสงพาณิชย์  ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.อ. มานพ หงษ์ทอง  ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ท. ชิติพทัธ์ กลัยาวงศ์ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ท. อนุชาติ เครือบโสภา ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ท. ชาตรี ปิน่รัตน์ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ท. ถาวร ผาดไธสง ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ท. วศิิษฐ์ ขาวแกว้ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ต. ชาติชาย พนูทา ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ต. พฒันาศักด์ิ แกว้สี ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ต. สราวธุ สีแกว้ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ต. ศุภชัย ออ่นทรัพย์ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ต. กติติ มีอาษา ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ต. สถติย ์  มาลัยรัตน์ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ อิ่มทรัพย์ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ต. สุเวทย์ เนตรโรจน์ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. ณรงค์ ทองอนิทร์ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. แมน ประสพบุญ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. สมบัติ เจริญจติร์ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. ศรายทุธ ยางศิลา ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. ศรายทุธ วงศ์เอี่ยมสวสัด์ิ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
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ด.ต. กมล มัน่คง ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. มณนคร พรมสโร ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. หนึง่บุรุษ ยทุธจวงจนัทร์ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. นิติรัฐ ค าเหลือ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. สงการ เขตจนัทึก ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. สุเทพ คัมภริะ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. ชยตุ โคตรวฒิุดก ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. กติิภมูิ เจริญศรีประเสริฐ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. พสิิทธิ์ ตู๋ปาน ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. ช านาญ กนัปวน ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. อทิธพิร สิทธปิระสงค์ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. ปณิธาน กมลหตัถ์ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. โสภณ ยี่โกเฮง ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. รังสรรค์ วงษ์ค าหาญ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. จรีวธุ โตชัยภมูิ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. สมชาย        เหลืองหอ่ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ด.ต. สราวธุ เจริญธรรม ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. สุรกจิ ลาภจติร ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. ธนะพงษ์ พมิพพ์ทิักษ์ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. อนวชั บุง่สุด ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. ตะวนั ทวไีชย ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. นาด เอนกพงษ์ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. ธณีกลุ เถื่อนหาวลา ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. อนุรักษ์ สุขเปีย ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
จ.ส.ต. รุ่งสุริยา สบูท่อง ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
จ.ส.ต. อศันัย กนิรี ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
จ.ส.ต. ศักรินทร์ คณะธรรม ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ส.ต.อ. ชุติพนธ์ บุญพร้อม ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ด.ต. สมบัติ บุญอนิทร์ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
พ.ต.ต. ชวนิ แสงพานิชย์ ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ท. วรเทพ ศิลป์ประเสริฐ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. ทัตเทพ โยธาศิริ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ต. วรพล เกยีงขวา ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ร.ต.ต. ศรสินธิ์ กลุยะดิษฐ์ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ด.ต. ปรีดา เนือ่งไชยยศ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. พนม คชรินทร์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. ส าฤทธิ์ นาคขนุทด ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. นพวงศ์ ไชยลาภ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. สวา่ง กองขนุชาติ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ส.ต.อ. มนตรี ศรีโชค ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.อ. สุริยะ ยอดพลิา ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.ต. เกยีรติชัย ค าสวสัด์ิ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.ต. ดนัย ยามโสภา ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.ต. ณัฐพล ขนุหอม ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ส.ต.ต. เนตินันท์ ผานิ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. ศรายทุธ ยางศิลา ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
จ.ส.ต. รุ่งสุริยา สบูท่อง ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
พ.ต.อ.   รณภพ พรอรุณ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
พ.ต.ท. สง่า ทางธรรม ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
พ.ต.ท. วรรณะ คงคารัตน์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
พ.ต.ท. ชนชล หาญชนะ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
พ.ต.ท. ประเสริฐ เชิดชู ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
พ.ต.ท. ไพรัตน์ เงินประเสริฐ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
พ.ต.ท. นฤดม ตะบองทอง ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
พ.ต.ท. พชต วงศ์ประณุฑ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
พ.ต.ท. ทรงยศ วรรณสาตร์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
พ.ต.ท. ธรีะศักด์ิ สีแสง ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
พ.ต.ต. ปรัชญา จารุพงศ์ปรีดา ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.อ. อ าพนัธ ์  แสนสีจนัทร์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. สุชัด      มานะทัศน์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. วรีศักด์ิ บาลโสง ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. ธนากร โคกกรวด ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. ชลอ ประภากรศานต์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. กมล นนคนมัน่ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. อ านวย    พึง่ทรัพย์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. พชิิต      เพช็ร์รุ่ง ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. สุรพล       สุขประเสริฐ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. ปริญญา     เลิศรติภทัร์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. มานิต       มีสาระภี ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. ไพศาล  พนัธวุฒันา ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. เดช            น้ าเงิน ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. ภริมย ์  สินชู ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. สวา่ง กลีบล าใย ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ แช่มช้อย ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ต. เสนาะ       มัน่เพช็ร ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ต. ชวลิต          บุญมี ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ต. สมศักด์ิ    คงมัน่ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ต. สนอง โทนะกลู ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ญาณวฒิุโท ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. กติติคุณ มีศรีแกว้ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
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ร.ต.ท.หญิง กิ่งมณี จอมวเิชียร ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท.หญิง พรธรีา สมอหอม ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. ธนาธปิ   บัวเพญ็ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ต. สุทัศน์   สุวรรณไพรัตน์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ต. อ าพนัธ ์    ศรีจ าปา   ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ต. สุนทร   แจง้ประดิษฐ์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ต. สุกฤต สุภกัดี ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ต. มานะชัย  บัวเจริญ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. อศิรา ทองอนิทร์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. สุรชัย ชมภนูุช ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ต. สมพร ออ่นน้อม ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. วพิฒันกจิ บุญวาสนา ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. กฤษฐ์สพล บุญมี ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. ฑีฆาย ุ           ผดุงฤกษ์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. นัฐดนย์ พทิักษ์ศิลป์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ต. ประทวน เพช็รตะคุ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย วรรณมูล ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. นิธกิร ฉมิพาลี ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. ฐานเศรษฐ์ ยวงสะอาดธนา ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. สถติย์ เรียนวาที ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. ประกอบ พึง่ทอง ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ พมิพดี์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. อมร          ดุงโคกกรวด ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ณรงค์              จ าอวด   ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. พชิิต            ค าทา   ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. สวสัด์ิ     เดือดสันเทียะ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. สมเกยีรติ   ดีเส็ง ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ไกรกลุ ทองแกว้ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. มานพ   ปัน้ชู ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ศุภชัย  ชื่นวโิรจน์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. รณชัย รุ่งเรือง ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ศาสตรา   กาละปัตย ์  ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. สมควร   แสนปัญญา ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. นุตรศิลป์      ศรีแสน   ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. อมร       ดวงพรม ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. กฤษณ์บัญชา  นาคฤทธิ์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. อฐักร ขวาค า ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. สุคนธ ์    พงษ์ราษี ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. อมรวชิช์ แกว้ทอง ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. วรีะยทุธ   เจริญบุญ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
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ด.ต. วงศ์วริศ เชิดสกลุธนศักด์ิ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. โชค      จ านงชอบ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. รัญจวน   รักษาภกัดี ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ธนยศ ศรีโยธา ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ธรีะ     แซวประโคน ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. รัฐาธปิัตย ์ ช่วยคูณ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. สมบัติ บุญอนิทร์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. สุชาติ      รักถนอม ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. สมชาย        ม่วงจนิดา ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. สุระจติร์ แกว้ปัตตา ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. มานพ     แสงแกว้ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. นิพล        วาติมุข ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. บัญชา โพธิ์ประดิษฐ์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ชัยสิทธิ์ อดุมเวช ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ศิริศักด์ิ พนัธดี์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ   แวน่รัมย์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ทวี สงครินทร์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ประจวบ ขตัติยะ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. วเิชียร      ใจบุญ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ศักดา      อยู่สุข ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ศิริศักด์ิ    พรหมบุตร ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ประวติั    วฒิุสาร ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. สมจติร  สิงหแ์หลม ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. สุภเดช    เสมอใจ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. พนัธรัตน์  หมัน่ตลุง ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. สนธยา    ข าเจริญ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ชัยพร      นามค า ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. วนัชัย         ชัยรังษี ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. สุเทพ   ล่ิมเงิน ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. เอกลักษณ์  บุราณรมย์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. วเิชียร  วทิยาภมูิ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. มงคล     ปัจฉมิบุตร ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ประภาส ยอดสิงห์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. พชิิต      นีระพนัธ์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. โชคชัย    เครือพนัธ์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต.หญิง เพญ็ประภา ค าลือ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ประยงค์    ปะนัดเท ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. เสกสรรค์  สิงหท์ี ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. พทุธสี   หมัน่จติร ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. นุกลู      พนัธจติต์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
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ด.ต. ยทุธนา    วจิติรวงษ์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. ธนิพนธิ์      ศรีหล้าเดโช ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. เอนก       เชาวนพานิช ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. วชิัย        แสงภกัดี ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต.หญิง ลัดดาวลัย ์ สารการ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต.หญิง พรรษกร นวลโฉม ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. นิกร          จนัทร์ขาว ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ด.ต. อนันท์      ปาสาเขา ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
จ.ส.ต. นิพนธ ์ เฉลยพจน์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
จ.ส.ต. ยทุธภมูิ สุวรรณ์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
จ.ส.ต.หญิง ศรีจนัทร์ จลุละ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
จ.ส.ต.หญิง วภิา นาคะจะ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ ส่ิวส าแดง ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
จ.ส.ต. วชิาญ ไชยวเิชียร ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
จ.ส.ต. สมภพ เครือเพช็ร ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
จ.ส.ต. โกศล รัฐการววิฒัน์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
จ.ส.ต. เอกสิทธิ์ คณธชั ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
จ.ส.ต. ธนิต บุษบงค์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
จ.ส.ต. รักเกยีรติ เขม็มลฑา ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. สุทัศน์ รุ่งรัศมีวริิยะ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. ณรงค์ชัย ประกอบศรี ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. ธรียทุธ กล่ินจนัทร์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. ภาณุพงศ์ ปิน่ละออ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. อคัเรศ อุ่นฟอง ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. กฤษดา ปิน่ละออ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. โกวทิ แกว้สีใส ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. ชัยรัตน์ ศรีพยอม ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. ณัทพงศ์ รักภกัดี ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. ธรีพงษ์ ทรงอาจ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. นิคม คงประพฒัน์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. ภษูิต ศรีสุพรรณ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. มงคล แทนรินทร์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. จกัรพนัธ์ หอมชิต ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. อโนเชาว์ ชาวฟู ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. ธรีะพล ทองค า ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. ชินตนัย รักษานา ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. ธรีพล หนูช้างเผือก ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. ทิวา ปฏตัิง ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. ฐิติชัย พมิวงษา ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.อ. นิคม หาญทนง ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
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ส.ต.ต. โชคชัย สายชมภู ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.ต. ชัชชัย มูลผล ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.ต. ช านาญ แสงกล้า ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.ต. ณัฐพล พมิพห์นู ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.ต. สุพศิ ยนต์ไชย ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.ต. สุริยา เลือกสรรค์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.ต. อทิธกิร ธรีศรัณยานนท์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
ส.ต.ต. นิวฒัน์ ช่วยวงศ์ ภ.จว.นครนายก สภ.เมืองนครนายก
พ.ต.อ. คมกฤษ ศรีผ่องงาม ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
พ.ต.อ. ยงยทุธ มาศิริ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
พ.ต.ท. นิพนธ์ มหนิทรเทพ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
พ.ต.ท. เอกชัย ศรีระหงษ์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
พ.ต.ท. มนต์ชัย ไชยกลู ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
พ.ต.ท. สงัด พนัไธสง ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
พ.ต.ต. รัชพล นุริตมนต์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
พ.ต.ต. ธนันท์วฒิุ ธนันท์วฒิุวงค์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.อ. ธนาธปิ ธรีะวรัญธร ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.อ. เมธาสิทธิ์ อนุลีจนัทร์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.อ. ส าราญ พลไชย ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. สุนทร สุวลักษณ์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. สมบัติ แพนลา ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. อาทิตย์ คะองักุ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. อสิเรส วงศ์ชาติ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. นพพร จงดี ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. นิรันดร์ จนัทร์โฮง ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. เอกเดชา แกว้พลิา ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. สมนึก โพหา ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. วรีะวฒิุ พฒุซ้อน ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. ล าจวน นาคหล่อ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. บุญธรรม เพช็ร์นิล ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. ประวทิย์ โชติเทียนทอง ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. สมวงษ์ โบถส์ขาว ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. เชือนศักด์ิ นวลสนอง ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. บุญเลิศ ทองอนิทร์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. ทวี ประกอบเสียง ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. บรรดิษฐ์ สกลุแท้ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. ธนพล ศรีสอาด ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. นิพนธ์ ทัดประดิษฐ์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. ช้อย มณี ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ท. เสนาะ มณีน้อย ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
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ร.ต.ท. จกัรพงษ์ ตันจอ้ย ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ต. บุญเลิศ แต้ประยรู ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ต. กติิพงษ์ เชียงทอง ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ต. วรพงศ์ ชะลูด ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ต. ประมวล ศรีครินทร์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ต. ประเสริฐ กอ่กอง ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ต. สมเดช ลออ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ต. ออ เวยีงจนัทร์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ต. จ านงค์ เปรมสุข ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ต. อ านาจ เกดิมณี ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ต. บรรจง บุญจนัทร์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ร.ต.ต.หญิง พชิญาภคั คงเจริญ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. วนัชาติ ปรีเปรม ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. กฤษฎา คงชุ่ม ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. ประวทิ ปัญญา ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. วรีพล ปัตตะเน ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. ไพรวลัย์ ฤทธิ์เทพ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. ณัชพล วงษ์ดี ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. ศุภมิตร ศรีสองคอน ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. มนตรี นาชัยเวศ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. ธนัช ครองสมบัติ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. จรูญ โคตรศรีวงศ์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. อดุลย์ เมาะราษี ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. สมศักด์ิ เทียนงาม ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. วรีะศักด์ิ โพดตะ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. กฤษณา นาหล่อง ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. อคัรเดช กจิประสงค์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. ธงชัย นุม่สารพดันึก ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. ธนวฒัน์ กนัท า ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. ไชยวฒัน์ เมฆสุวรรณ์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. ยงยทุธ จรีะออน ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ด.ต. เนรมิต ปฏบิัติ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
จ.ส.ต. กติติภพ บูรณ์เจริญ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
จ.ส.ต. อนันต์ ด าริหส์ระน้อย ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
จ.ส.ต. พงศภคั ไขมุ่กด์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ส.ต.อ. คณิศร คงสืบชาติ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ส.ต.อ. ทิติพงษ์ ธทิา ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ส.ต.อ. ไพโรจน์ นาแพง ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ส.ต.อ. วรีะวฒัน์ บุญสิทธิ์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ส.ต.อ. สัมพนัธ์ ถนอมจติร ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
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ส.ต.ต. กรีติ จนิา ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ส.ต.ต. เอนก ลีคะ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ส.ต.ต. วทิยา สืบวงษ์ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ ฮุยอวน ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ส.ต.ต. ศาสตราวธุ โมรัษเฐียร ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ส.ต.ต. สุจนิดา รักเนตร ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ส.ต.ต. ปราโมทย์ ดีสะเมาะ ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ส.ต.ต. ธติิพล แอมสูงเนิน ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
ส.ต.ต. ปิยะณัฐ มหาแสง ภ.จว.นครนายก สภ.บ้านนา
พ.ต.ท. ชัชวาล กล่ าน้อย ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
พ.ต.ท. ศุภฤกษ อยู่ไพร ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
พ.ต.ต. พสักร พรหมอยู่ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
พ.ต.ต. จทุาวฒิุ ช่วงไชย ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
พ.ต.ต. พสักร พรหมอยู่ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
พ.ต.ท. ปรีชา ปรึกษา ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ร.ต.ท. วนิัย ตุ้มสังขท์อง ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ร.ต.ท. ยิ่งยศ จนันา ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ร.ต.ท. ประมวล มณีนิล ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ร.ต.ท. พชิิต ทิพยช์าติ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ร.ต.ท. สกล แกส้พรายตา ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ร.ต.ท. วสุิทธิ์ ประทุมศรี ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ร.ต.ต. รุ่งเพชร สีดา ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ร.ต.ต. รักเกยีรติ ปัดนา ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. ประสิทธิ์ รจนัย ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. วรีวฒัน์ รัตนบุปผา ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
จ.ส.ต. สังเวยีน นิระพงษ์ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
จ.ส.ต. นพพล อนิทรักษ์ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. บรรจง สอนบาล ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ร.ต.ท. ภมูิดล ธรีกลุ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ร.ต.ต. เสฏฐวมุิ คุยแกว้พะเนาว์ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. สมหมาย ถนอมรัตนกลุ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ส.ต.ต. อศัวนิ สิงหโ์ตทอง ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ส.ต.ต. ธนากร มุขเพช็ร ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ จนัทร์เมฆา ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ร.ต.ต. บรรเทา พรมพนัธ์ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. เนิน เดินริบรัมษ์ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. รัตนกลู บรรธร ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. สุนัย ช านาญค้า ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. ชัยยา สร้างการนอก ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. ประศาสตร์ แสนโคตร ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
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ส.ต.อ. อ านาจ ภมูสะอาด ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. ธวชั ศิริมงคล ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
จ.ส.ต. เศษฐพงษ์ ฉววีรรณ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ส.ต.อ. จริวฒัน์ วฒิุวรศิริ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. เจด็จพงษ์ อรรคนันท์ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. ประจกัร อรรคนันท์ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. ชัยณรงค์ เพยีรชนะ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. มานะ เทียมสงวน ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. วษินุกร กลุชิต ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. ศรัณย์ สุขเจริญ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ส.ต.ต. ธวชั เพประโคน ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ส.ต.อ.หญิง ปราณี มาตร์สิงห์ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. วรพล บุญปัญญา ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ร.ต.ท. สุรชัย กมลวบิูลย์ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ส.ต.อ. นราพงษ์ เฉดิจงัหรีด ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. ธนาภณ ทองมี ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. ทะนารัตน์ อนิทรีย์ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ด.ต. นภดล พงษ์รัตน์ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
ส.ต.อ. ดืเรกฤทธิ์ พระเพช็ร์ ภ.จว.นครนายก สภ.องครักษ์
พ.ต.อ. ธวชัชัย สนิกวาที ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
พ.ต.ท. จ ารอง สงแพง ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
พ.ต.ท. สาโรจน์ กองทอง ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
พ.ต.ท. ปราโมทย์ ราษีมิน ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
พ.ต.ท. ประยทุธ รุ่งเป้า ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.อ. อนุภาพ ไตรณรงค์ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ท. คงศักด์ิ หนองแสง ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ท. ถนัตย์ ประสงค์ศรี ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ท. ทวี ขดัทา ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ท. ธนากรณ์ เครืออน้ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ต. บ ารุง ข าโคกกรวด ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ต. พงษ์นวฒิุ เลิศปวรีีรัตน์ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ท. วฒันา จนัทร์หอม ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ต. วลิาศ ทัพพโิรจน์ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ต. ธรียศ สมานวงศ์รักษ์ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ท. วรีะชัย นามสุนา ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ต. กติติวฒัน์ บุญเขยีน ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ต.หญิง นุดี พลึิก ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ต. บุญธรรม ยะนินทร ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ต. ไพรัตน์ จวนเจริญ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ต. สุรพล พลนอก ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
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ร.ต.ท. สงบ แดงดี ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ต. พณศักด์ิ พมิพดี์ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ร.ต.ต. วฑูิรย์ พานนิล ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. สมจติร สามสาลี ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. เสน่ห์ สิงหล์า ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. อรรณพณรัณ เอื้ออาจวชิัย ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. วชิาญ กลับหอม ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. ณรงค์ กองชุมพล ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. ไสว พานโน ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. โอภาส พุม่จนัทร์ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. อชุิต วาจาสัตย์ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. วรัิช กองขนุชาติ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. เส็ง สามัคคีภริมย์ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. ประจกัษ์ นุริตมนต์ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. ไพบูรณ์ นนกระโทก ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. มารุต เหลือจอ้ย ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. เมธา จติรมัน่ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. เชิด ทองเปลว ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. สมชาย สิทธมิหาทรัพย์ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. ชินบัญชร ซ้ิมเจริญ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. มนตรี แยม้บางยาง ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. สัญญา แจม่ใส ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ด.ต. สวา่ง กองขนุชาติ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
จ.ส.ต. ณรงค์ กระฉอดนอก ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
จ.ส.ต. ภาณุพงศ์ นามแยม้ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
จ.ส.ต. โฆสิตชณัฎฐ์ บุบผารักษ์ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ส.ต.อ. เจษฎา เรียนวาที ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ส.ต.อ. ชาญชัย ธรรมกจิ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ส.ต.อ. บัญชา อะพรรัมย์ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ส.ต.อ. เพช็รเกษม มะลิเพง็ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ส.ต.อ. สมบัติ กลจติร ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
ส.ต.อ. รัตนพล แกว้วเิศษ ภ.จว.นครนายก สภ.ปากพลี
พ.ต.อ. จติรภาณพงศ์ อุ่ยเจริญ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
พ.ต.ท. วชัระ ผลาผล ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
พ.ต.ท. เศรษฐา มากล้น ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
พ.ต.ท. สถาพร ค าหร่ิง ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
พ.ต.ท. ฤทธชิัย ทองเลิศ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
พ.ต.ต. วชัระ พมุมา ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.อ. มานพ หงษ์ทอง ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ท. มงคล ลารินทา ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
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ร.ต.ท. มิตร ไชยรบ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ท. มนตรี ไกรรักษ์ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ท. ธญัพสิิษฐ์ อบทอง ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ท. ถาวร ถาวรสาลี ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ต. กฤษติเดช พระโพ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ท. ส าเร็จ พรมชาติ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ออ่นศรี ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ท. ประกอบ พุม่ดี ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ท. จติร วนันุวาส ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ต. เชาวลิต สุวรรณพนัธ์ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ต. สุรชัย พนัธว์ริิยากลุ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ต. อธคิม สุขทวี ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ต. ทรงพล สุขสวสัด์ิ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ต. ศรสินทร์ กลุยดิษฐ์ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ด.ต. พธุ แสงทะมาตย์ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ด.ต. ปรีชา อนันตกลุ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ร.ต.ต. ประสงค์ ธรรมดิษฐ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ด.ต. สมชาติ เจริญสุข ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ด.ต. ชัยรัตน์ มูลค า ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ด.ต. สุระ แสงรัมย์ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ด.ต. พธิา มาชัยภมูิ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ด.ต. ประเทือง พรมรินทร์ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ด.ต. วรเศรษฐ์ ธมัมากจิเจริญ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
จ.ส.ต. ดิลก นังตะลา ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ส.ต.อ. ธรีะยทุธ นนทะวงศ์ ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
ส.ต.อ. สิงคาร มนสุโทน ภ.จว.นครนายก สภ.ดงละคร
พ.ต.ท. สมพร สุพลสงคราม ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
พ.ต.ท. สมพงษ์ เชื้อเชิง ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ร.ต.อ. มงคล โคตรอาสา ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ร.ต.ท. จรีะพนัธ์ เดชประไพ ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ร.ต.ท. มารุต โพธิ์สอน ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ร.ต.ท. นิรันด์ วนัตลา ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิระพี ทูค ามี ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ร.ต.ท. วรัิตน์ โพธิ์ไชยโย ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ร.ต.ท. โกวทิ มีอาษา ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ร.ต.ท. อมัพร บุญเพือ่น ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ร.ต.ท. อนันต์ ทองสะอาด ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ด.ต. สามารถ มะณี ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ด.ต. นิธภิทัร์ สิรภทัรกติต์ิธนา ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ด.ต. ส าเริก ปุดประโคน ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
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ด.ต. สุทธศัิกด์ิ กติติวจิติร ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ด.ต. สุรเชษฐ์ สุขเสริม ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ด.ต. มานัตย์ ยบุลนิตย์ ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
จ.ส.ต. อคัรินทร์ อารีภกัด์ิ ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
จ.ส.ต. สิงหนาท เทียมพลกรัง ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
ส.ต.อ. มนต์ชัย สอนบุญตา ภ.จว.นครนายก สภ.นาหนิลาด
พ.ต.อ.       กลยทุธ ด่อนแผ้ว ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.ท.      นิติ ทองออ่น ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.ท.      ปัญญา เรือนดี ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.ท.      วชิรพนัธุ์  โพธริาช ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.ท.      สมพงษ์ ศิลาวงษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.ท.      หสัพล โพธิ์ทอง ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท.          เทวญั ภมูิฐาน ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท.          ราเชนท์  เดชา ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท.           ธนกฤต วฒันวงศ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. พศิาล ภนูุช ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ตรี ผลกานนท์ ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท.       บรรจง  ภูร่ะหงษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท.        มานพ   วรวาท ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต.           วนัชัย เพง็ปาน ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต.             เสด็จ รู้เสง่ียม ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต.     สายชล  ทับทิม ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต. มาโนช สุขวลัิย ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต.               อธคิม ศรีพทุโธ ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต.  ศักด์ิอนันต์  สุวรรณกล่อม ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. สมชาย โพธิ์ทอง ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ส.ต.อ.          กติิศักด์ิ ช่างต่อ ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ส.ต.อ.          ชายชาญ บุญสวสัด์ิ ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ส.ต.อ. จริวฒิุ วงษ์นิล ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
จ.ส.ต. เอกฤทธิ์ สุพรรณพนัธุ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
จ.ส.ต. สกล  บรรลุ ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. พชรธชั สมานกติติธร ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ลิขติ สิทธพิร ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ภาวดล เมฆะธรรมเดช ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ปรีชา ไพรสันต์ ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต. ขรรค์ชัย วอนเกดิ ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต. นิวติั เบ้าลี ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. พสิิษฐ์ มะลิวลัย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. ศุภชัย ต่อมค า ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. ทองหล่อ บุญศิริ ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
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ด.ต สมาน วนันา ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. บัญชา ธญัญาวฒิุ ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. ไพศาล ขนุอาษา ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. วรุฒ จติตะบุตร ภ.จว.ปราจนีบุรี กก.สส.ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.ท. นริศ ตาดสุวรรณ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
พ.ต.ท. เตชิต วงษ์บุตร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ร.ต.ท. อเุทน เผ่ือนสูงเนิน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ร.ต.ท. สมบัติ มาวนิ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ร.ต.ท. สมเกยีรติ อตัโต ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ร.ต.ท. สุวทิย์ เทียมเพง็ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ร.ต.ท. ลิขติ โตสุข ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ร.ต.ต. อภเิชษ กมิาลี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ร.ต.ต. เผ่าพงษ์ พมิพค์ า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ร.ต.ต. ประสงค์ อยู่สุข ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ร.ต.ต. ปพน ยะโสภา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ร.ต.ต. สายชล โรจนวรรัตน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ด.ต. จ ารัส ศรีบุญมี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ด.ต. ประชา อยู่เมือง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ด.ต. สุชาติ บุญลือ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ด.ต. วฒันพร บุญลือ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ด.ต. พเิชษ บุญลือ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ด.ต. พงศ์พนัธ์ วงษ์สุบรรณ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ด.ต. ประทีป ตัวอยา่ง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ด.ต. จกัรพนัธุ์ ชมพนัธุ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
จ.ส.ต. เอกพงษ์ อตัตะโน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ส.ต.อ. สนธยา พรหมศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ส.ต.ต. ภาณุพงษ์ ชาวแหลง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
ส.ต.ต. ธนชิต แสนหาญ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว
พ.ต.ท. สมชัย   มงคลวงษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
พ.ต.ท. นภดล  นาคจู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
พ.ต.ท. สอาด  นุชา  ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
พ.ต.ท. ภาคสุวฒัน์  ชมถนอม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
พ.ต.ต. โอภาส  บุญลือ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
พ.ต.ต. วชัรชัย      ศิริวชิัย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ท. ณัฐชนน  นึกรักษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ท. นิติพฒัน์  เหมะกลุเศรษฐ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ท. ธฤษณุ  ศิริกา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ท. สมพร  มาลีเลิศ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ท. ธรีชัย  สรรเสริญ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ท. ณัฐพล  กบรัตน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
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ร.ต.ท. สมชาย  พฤษไพบูรณ์กจิ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ท. ภกัดี   กองแกว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ   บุญลือ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ท. ประสงค์   สรรคพงค์วฑิิต ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ท. ศิริชัย แสนจ าสาร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ต. วฑูิรย ์  ภมูิมาลา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ต. สรศักด์ิ  สัตยซ่ื์อ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ต. บุญสม  อุ่นหะวงค์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ต. ศิลป์ชัย   พมิพว์ฒัน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ต. สุรพล  ฑีฆะบุตร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ต. บุญช่วย   วงษา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ร.ต.ต. เสกสรรค์   อทุธสิงห ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. ไพรัตน์   สิงหท์น ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. จรัญ   ผาวนัดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. นิวฒัน์   ช่วงไธสง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. ชัยสิทธิ์   ยทุธตระกลู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. จริุนทร์   มูลค า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. สมพล    พนัธุ์สมบัติ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. จริะเดช   แววศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. บัญชา จมิพา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. ชยพล   ขนุาพรม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. กณัหา   ดวงจ า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. สัญญา   จนัทาทอง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. พรเทพ   ค ามะสิงห์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. อ านวย  แฝงฤทธิ์หลง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. เอกรณัฐ   จติน้อม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. ธนกฤต   กณัฑสิทธิ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. ทรงศักด์ิ   เสลารักษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. วรีะ   กจิสะสม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ด.ต. วรีะวฒัน์   ท่าลาด ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
จ.ส.ต. อนิรุทธิ์  เจริญจติร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
จ.ส.ต. พงษ์พนัธุ์  โพธิ์นิล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ส.ต.อ. อนุวฒัน์  นังตะลา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ส.ต.ต. ศุภวชิณ์  งามละมัย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ส.ต.ต. อมรศักด์ิ  สุวรรณกล่อม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
ส.ต.ต. ณรงฤทธิ์  นอบน้อม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมโหสถ
พ.ต.อ. ณรัฐ รัตนจนิดา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
พ.ต.อ. ปัญญา วรุิณพนัธ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
พ.ต.ท. ทวี กติิวริิยกลุ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
พ.ต.ท. นาวนิ สินธรัุตน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
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พ.ต.ท. นุวตัร์ จตุัรัส ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
พ.ต.ท. กติติศักด์ิ ธราพร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ สนามชัย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
พ.ต.ต. วรวฒิุ งามวนั ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.อ. ประยรู ทันแกว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.อ. ชัชวาล แสงสุวรรณ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.อ.หญิง กญัญลักษณ์ วริิยวรพงศ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. จกัรพล ใจเชื่อม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. กฤษณะ ล้ิมรัก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. สุรวฒิุ        มัชมณฑล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. ทวศิีลป์      แจม่แป้น ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. กติตินันท์        พว่งมาลี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. อนวชั    พรมปะ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. สมัคร บุญประคอง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. เดชน์ สงวนตระกลู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. ประพนัธุ์ ทองจนัทร์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. อภยั ประชานอก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. วนิัย                มานะดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. สุพล ไชยอดุม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. ส าเภา ครูศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. ประวติั วรีะคม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ เจยีมวไิล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. เอกชัย ยิ้มละมัย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. ภาณวฒิุ ถนอมสิงห์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ท. วรพจน์  ภทัราภยั ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ต. นิธโิรจน์ ธนจนัทร์มณี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ต. บรรลือ ต่างประโคน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ต. สุวฒัน์ ยะสาวงษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ต. ส านวล เอี่ยมกล่ัน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ร.ต.ต. สรรเพชร โพธิ์ชู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ธรีวฒัน์ สีลาดเลา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. เสนาะ แพงมา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. สมเกยีรติ ทองสุข ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ประเสริฐ ศิรินัย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ประกวด ชาภคู า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. พจน์ จมูแพง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. สมพร สิงหน์้อย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. วโิรจน์ หาญยิ่ง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ประวนิ ไชยค า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. สุริเยศ ชิณวงษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
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ด.ต. ปรีชา สันดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. บัญชา ใจอาษา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ธนวฒัน์ โพธิ์พุม่ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ยรรยง วรรณโกฏิ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. สุริยา ศรีวชิา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. นิรันดร์ นามพลิา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. กฤษณ์กรกฎ กรเกตุ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ถาวร ศรีกลุจร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. นัทธพงศ์ อนิทะโชติ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ณัฏฐสิทธิ์ หงษ์หนิ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. วเิชียรโชติ แกว้บุตรดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. บุญส่ง สายค าวงค์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ธวชัชัย เพิง่จนัดา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ประกอบ ศุภกรพาณิชย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. จริชาติ หอมสนิท ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. สุรสิทธิ์ สิงหแ์กว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ประทีป สุวรรณไตร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ธนพล บุญภกัดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. เผด็จ ปูเวสา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. นิคม คลังภเูขยีว ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ประกาศ โพธิ์วดั ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต.หญิง  รดา ชิณวงษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ศักด์ิดา  บุญทรัพย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ไพ กฤษหมืน่ไวย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. วรวทิย์ จนัทะสิม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. วทิยา คันทรุขา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. พยอม ศรีอบุล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ณรงค์ เจริญสุข ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ฉลาด ข ารัก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. สุชาติ พลิาแพง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. แสงเทียน กระจา่งโพธิ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. สุรพล เวยีงนนท์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. มนตรี เฮงแกว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. จามิกร เดชประไพ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. กฤษณชัย นาโถ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ศุภกจิ ดอนผา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. สุกจิ มานะทน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. อนุชา เจยีมจกัร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. สุรพงษ์ เทพบุตร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. จงยทุธ เสวนันา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
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ด.ต. อนันต์ โตโคกสูง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. สุนทร ปราบพาล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. สยาม รักพร้า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. อรรถวฒิุ เนือ่งจ านงค์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. ชาญชัย อนุวงษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. วชิาญ ธงยาม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ด.ต. สุรัตชัย บุญโยธา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
จ.ส.ต. ส าราญ แยบกสิกรรม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
จ.ส.ต. จริภทัร ดอนมอญ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
จ.ส.ต. เด่นนฤมิท อาระหงั ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
จ.ส.ต.หญิง นิตยา โง่นชาลี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ส.ต.อ. คมกริช วชิัย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ส.ต.อ. อทิธกิร แสนป้อง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ส.ต.อ. นัฐพงษ์ จงรักษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ส.ต.อ. ยทุธสาร ศรีลาวงษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ส.ต.อ. พนัธกานต์ ขลิบเงิน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ส.ต.อ. จกัรกฤษณ์ แปลงสาร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ส.ต.อ. อภพินัธ์ เปรมอ าพล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ส.ต.อ. ธานี กนัประกอบ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ส.ต.อ. สุริยา จนัทาพนู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ส.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ พลดงนอก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ส.ต.ต. นุกลู ขาวศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ส.ต.ต. นิกร สอนส าโรง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ส.ต.ต. ศกลวรรธน์ ดวงพระจนัทร์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
ส.ต.ต. ทศพร ไขกล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรีมหาโพธิ
พ.ต.อ. สุชาติ ปราณี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
พ.ต.ท. สุพจน์ อ านาจมัง่คง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
พ.ต.ท. นฤเบศร์ กงัวานพนิชย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
พ.ต.ท. เอนก อุ่นจนัทร์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
พ.ต.ท. ประวทิย์ จนัทนา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
พ.ต.ท. กงัวาล พากเพยีร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
พ.ต.ท. พพิฒัน์ จา่งแกว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ร.ต.อ. สหวสัส์ ดาทอง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ศรีสุลัย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ร.ต.ท. อมร สีค าเวยีง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ร.ต.ท. ชัยนาท ทนงจติร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ร.ต.ท. สาโรช บุบผา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ร.ต.ท. มณี แสงชยาภา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ร.ต.ต. โกสุม  นวลสนิท ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ร.ต.ต. ปฎภิาณ ปัตชิต ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
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ร.ต.ต. บรรลพ ฉมิพลี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ร.ต.ต. ไชยนัต์ สายเมฆ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. ชุมญาติ ทรงศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. พรชัย มาลาศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. พสัดูล สิมสาร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ง่วนทอง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. พรชัย ศรีวรฏงักนันท์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. รักษ์พงค์ ช่างต่อ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต.หญิง นภา ช่างต่อ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. ทนุเกยีรติ โสพรม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. ประชัญ อนิตา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. รัสมี วาระโว ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. ชวะลิตร สุดไตร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. จรุง ศรีกอง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. อนุชา หวนัทา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. ศิราวฒิุ ศิลา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. พชิิต บุญเล้ียง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. ปิยะ จนันา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. ไพฑูรย์ พจน์ฉมิพลี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. วรีะวฒัน์ บุญศร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ด.ต. วรายทุธ์ ซ้ิมเจริญ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ส.ต.อ. พทิักษ์ มาสแสง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ส.ต.อ. ศรัทธา ปาวรีย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ส.ต.อ. ปัญญา บุตรอ าคา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ส.ต.ต. ทิพากร หนูช้างเผือก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ เดชศร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคียน
พ.ต.ท. ธรีะศักด์ิ  เจริญศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
พ.ต.ท. มงคล จนัทร์พลอย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
พ.ต.ท. เริงกฤตยชญ์ รักชาติ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
พ.ต.ท. ปัญญา  วงศ์จนัทรา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
ร.ต.อ. ชาติชาย มวยมัน่ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
ร.ต.อ. พนขณัฑ์ รัตนเนตร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
ร.ต.ท. ติพล วาดโคกสูง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
ร.ต.ท. กติติกาญจน์ กรมลี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
ร.ต.ท. พนัธณ์รงค์ ประดับวงศ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
ร.ต.ท. บุญเสริม โคผดุง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
ร.ต.ท. พายพั เทศนา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
ร.ต.ต. ชาญ  มณีเวยีง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
ร.ต.ต. ฟมิล์ราช เทวนิรัมย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
ร.ต.ต. สิริโชค ประดับการณ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
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ด.ต. ปรีชา  จนัทร์โพธิ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
ด.ต. อนุชา กาศสมบูรณ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
ด.ต. นิยม  สุวรรณา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
ส.ต.ต. วชิา ซุ่มทองหลาง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง
พ.ต.อ. ทรงศักด์ิ ชัยรักษา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ฮะกาว ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
พ.ต.ท. สัญญา ศิริโสภณ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
พ.ต.ท. มงคล โท้เป๋า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
พ.ต.ท. ปกรณ์ ขนุเภา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
พ.ต.ต. ประสพชัย ค าปิตะ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
พ.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ เจริญคลัง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.อ. ปรีชา จลุโพธิ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.อ. สุวทิย์ ซุยจรูล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.อ. เดช ภมูิสถาน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ท. ชูศักดื โยธาพนัธุ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ท. ประกติย์ เขยีดค า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ท. สิทธชิัย ปากพลีนอก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ท. พรีพฒัน์ เทียงค า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ท. พบิูลย์ สิงหว์รัิตน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ท. มนเฑียร แสงฮวด ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ท. สมพงษ์ แยม้สังข์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ท. เขยีนทอง เนือ่งมัจฉา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ท. สุวฒัน์ บุญประเสริฐ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ท. ธานี จนัทรรัษา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ท. ไสว สรหงส์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ต. ขวญัชัย แดงประยรู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ ท าสอาด ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ท. วชัรชัย ปะปุนไร่ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ต. สมหมาย ท่าขา้ม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ร.ต.ต. ช านาญ จนัทร์เชื้อ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. นิคม สุขพว่ง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. เสน่ห์ ปัน้ทิม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. อนันต์ เผ่าหอม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. พเิชษฐ์ ชัยวฒันาอารี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. สมพร ชิ้นออ่น ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. ธนาศักด์ิ บุตรปาละ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. ชด มากยิ่ง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. อดุมศักด์ิ เจริญสุข ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. ชาตรี พรมทอง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. กรุงไกลราษฎร์ สุดสีทา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
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ด.ต. สมทบ ทับขวา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. อดุม สาอตุม์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. อ านาจ จนัแดง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. สนัน่ ขอมกิ่ง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. อ านวย นาคใหม่ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. พงศา เพชรรัตน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. รัชตะโรจน์ นันท์ปรเมษฐ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. ขจรศักด์ิ สุวรรณกล่อม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. เอกภมูิ สกลุเดช ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. เหมหะราช ครองยทุธ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. สันตพงษ์ บุปผา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ด.ต. สมชาย กองทอง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
จ.ส.ต. เอกชัย ศรีสอาด ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
จ.ส.ต. อดิชาติ สุดสีทา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ส.ต.อ. ศักดา คามะปะใน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ส.ต.อ. อกุฤษฎ์ กวานดา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ส.ต.ต. สิงหา พลสอน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
ส.ต.ต. โกเมนทร์ แกว้ดวงดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่
พ.ต.อ. ประโชติ กนัหะ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
พ.ต.ท. สุพจน์ รักการ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
พ.ต.ท. ประติพฒัน์ ภมูลี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
พ.ต.ท. สุเทพ สมใจเพง็ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
พ.ต.ท. เฉลียว ปิน่แกว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
พ.ต.ท. สมศักด์ิ นารอด ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
พ.ต.ท.หญิง เทียนเงิน กองพงษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
พ.ต.ต. จริะพงษ์ รอดเงิน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.อ. เจริญ บุญสิทธิ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.อ. พรชัย เทียมพตัร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.อ. สิทธพิล โสภาถวิฒัน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.อ. ชวภณ จอมศรีลา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.อ. จมุพล ทฤษฏสุีข ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.อ. วชิาญ สมตัว ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ศิริเดช ศรีมุล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ถริวฒัน์ ณ ระนอง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. วรวฒิุ ต้ังมนัสสุขมุ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ถริวฒัน์ เยี่ยมออ่น ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท.หญิง ชลธชิา วาระสิทธิ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท.หญิง วลัญชรัชฎ์ ค าแกน่ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ด ารง ทองลบ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. วเิชียน เลียงเล็กจ านงค์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
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ร.ต.ท. เรืองศักด์ิ เนือ่งกจิ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. อธวิฒัน์ ขวาระคร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. เรืองยศ จวบกระโทก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ดอนศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. วรากร สายแวว ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. สุมิตร อคัรเนตร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. สิทธโิชค บุญโต ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. หตัพตั ใจโปร่ง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. วไิล แพนลา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
วา่ที ่ร.ต.ท. สุรเดช มูลอา้ย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
วา่ที ่ร.ต.ท. หญิง นฤมล ควรร าพงึ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. วชิัย แวน่สุข ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. จรัส ช่างสี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ชลอ ค้ าชู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. มนู แสงส่ง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. พสัินต์ิ สกลุแสง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. เรืองศักด์ิ เนือ่งกจิ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. เชาวลิต อา่งแกว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. คมิก วยัโพธิ์ศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท.หญิง ขจรศรี แสงฉวี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ บุญยะศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ท. สมหมาย เขยีวออ่น ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ต. สมาน บุญแกว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ต. สังวาล พรมอนิทร์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ต. ธนกร หนูโดด ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ต. สราวธุ หวงัฝูงกลาง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ร.ต.ต. ศัรณยพ์งค์ เพชรด้วง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. เกษม พนัธุ์โภคา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. พษิณุ แสงมงคล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. วชิาญ โอสถานนท์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. สมนึก ดงจนัทร์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ชาตรี จฑุาพรรัตน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ภาณุสรณ์ ภาคะ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ไพฑูรย์ เอื้อเฟือ้กลาง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. วเิชียร ทวญีาติ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. เขมชาติ ภูเ่นติ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. สมพร เกตุค า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ไพรัชช์ ธาดา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. มานะ บุญหอ่ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. เทียนหรัิญ สุดทอง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
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ด.ต. ประสูติ ขนัธรัิตน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ฉลาด ทองละมุล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. อาดูล วนัจิ๋ว ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. กติติ กวุะสาร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. กจิพนัธุ์ อภกิรกวี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ศุภรัฐ เกดิศิริ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. เผ่า งามบุญช่วย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. มนตรี ศรีษะภมูิ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ชัยยนต์ สุวรรณ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. วเิชียร หาญชิงชัย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. วชัรินทร์ วระแสง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ฑีระพล ปิน่ขนุทอง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ประเสริฐสิฐ ผงผาย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. สมปอง ทองประสงค์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. อ าไพ โพธิ์ศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. นิธทิัศน์ รัตนวรรณี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. รณฤทธิ์ หมัน่มา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. วทิยา นาถวลิ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. อทุัย ภมูี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. หญิง รัชนีกร วงษ์รอด ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. จ านง ศรียาโยชน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. สมประสงค์ เพช็รรัตน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. สุรินทร์ สาสะเดาะห์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. บวร เอมจตุัรัส ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ชัชวาล ทองทศ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ชัยยทุธ สิงหโ์ตเจริญ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. สมพงษ์ วนาปกรณ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. สมบูรณ์ สัตนาโค ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ชัยมงคล ชัยยะ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. หญิง ปฐมพร พรุิณทรณ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. เรืองเดช ทาดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ภมูิดล ราชวงค์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. วนิัย ค าประเสริฐ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ฐิติพงศ์ อนิทะเว ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ปราโมทย์ ออ่นวงษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ไกรพล พมิประสาร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. เทวนิทร์ เนืองพนัธ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ธนัส พนิิจงาม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. สมโภชน์ วรรณชาติ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ภานุภสัสร์ อนินอก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
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ด.ต. พพิฒัน์ ไชยพนิิจ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. บัณฑิต ไชยมูล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. วฒิุชัย องค์ยา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. สุเมธ อนิเอี่ยม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. เศกสรรค์ ชุณหเพสย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. บุญยนื ปรางค์จนัทร์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. เอกชัย สุวรรณโชติ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. กติติโชติ อนิอุ่นโชติ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ไพฑูรย์ บุญมา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ทนงศักด์ิ ด้วงทอง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต.หญิง ภชัรา นิลศร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ด.ต. ส าเริง ทนพทุธา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
จ.ส.ต. อนุชาติ ทองมนตรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
จ.ส.ต. สมศักด์ิ ชูเพง็ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
จ.ส.ต. วทิยา สิงแสง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
จ.ส.ต. พนัธพฒัน์ ยวงสะอาดธนา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
จ.ส.ต. สุรชัย ตามสีรัมย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. วทิยา สวา่งแกว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. เศกสรรค์ ไชยสอน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. ณรงค์ ศรีอนิทร์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. ธทีัต ค ามา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. มงคล ชุมลี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. กรวกิ เรือนพมิพ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. ณัฐพงศ์ ศรีประยา่ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. เทวญั เล็กศิริ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. ยงยทุธ ถนอมลาภ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. สิทธศัิกด์ิ ค าแกว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ ทาโพนทัน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ พลศรีราช ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. ชิดชัย พรมพทุธ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. ชานนท์ สภาศิริกลุ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. วนัชาติ มานะต่อ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. วชัรินทร์ พอ่ค้า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
ส.ต.อ. กติติพงษ์ ปัญญาภู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.เมืองปราจนีบุรี
พล.ต.ต. วรีะชัย วสุิทธอิทุัยกลุ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.อ. บุญญสิทธิ์ วอ่งไว ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.อ. วชิาญ ขยนังาน ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.ท. เริงศักด๋ิ คดีธรรม ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.ท.หญิง มณฑาทิพย์ เหรียญอารีย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.ท. สุทัศน์ นามกรณ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
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พ.ต.ท. สุเวช โตงาม ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.ต. พนัส บุญอนิทร์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.ต. อาทร จติรถิ่น ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.ต. วรียทุธ ทิศกระโทก ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.ต. กรณ์พงษ์ สุขวสิิฏฐ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.ต. วาริพล ค าแขก ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.อ. ธนพล วงษ์บุปผา ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.อ.หญิง รัตติกาล ขนุเภา ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.อ.หญิง กติติยา อุ่นหะวงค์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ปราโมทย์ ปราบภยั ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. นิตินัย เวชกจิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. โมยนิ ฉอ่กระโทก ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ไพทูรย์ บุญโสม ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. สุนันท์ มาป้อง ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. อศัม์เดช งามแสง ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ไพบูลย์ กองศักดา ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. เอกพงศ์ เนียมจนัทร์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. วมิล สานพภา ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. รังสรรค์ จนัทกลุ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. สนอง ศรีประยรูวงษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ธงศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. สมชาย  แกว้อดุร ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. ภวูนาท บุญมี ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท. วโิรจน์ โพธงิาม ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท.หญิง ทิพา ศรีรักษา ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท.หญิง นุติฑิตา หมวดหอม ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท.หญิง กาญจนา พลูศรีสวสัด์ิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท.หญิง จริาภรณ์ เจนสัญญายทุธ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท.หญิง ส าเภา อนิทร์พรม ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ท.หญิง ลัดดาวลัย์ สร้อยแสง ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต. โกเมนทร์ แกว้ดวงดี ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต. ววิรรธน์ แสนสระน้อย ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต. บุญสม อุ่นหะวงค์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต. ธราเทพ สังขศิ์ริ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต. สุชาติ ล้ิมกลุ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต. ฉตัรชัย หอระตะ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต. ปิยะ สุหร่ายคิมหนัต์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต. วนิัย บุญสร้าง ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ร.ต.ต. เกษม ร้อยพทุธ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
วา่ที ่ร.ต.ต. ณัฏฐ์ณกฤษ์ วงษ์ชอุ่มเครือ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
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ด.ต. วราวฒิุ ค าอุ่น ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. ชัด นามสงคราม ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. อดิศักด์ิ ยอดศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. พสิษฐ์ สารค า ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. วชัรพล วงศประจ า ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. อธวิฒัน์ หายทุกข์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. ส่งเสริม เพยีงกระโทก ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. ประดิษฐ์ ทัศนา ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. สุเทพ แสงสุข ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. รังสรรค์ แสนจนัทร์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. อนุสิทธิ สังสะโอภาส ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. วชิัย สีนนท์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. สุทิน อวยกลาง ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. ปราโมทย์ ออ่นวงษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. สามารถ สมยา ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. จกัรกฤษณ์ เพชรสังหาร ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. กฤษฎา บุญสวสัด์ิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต. อ านวย เลิศวมิลลักษณ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ด.ต.หญิง ธญัมน โพธิ์ชู ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
จ.ส.ต. อภชิาต ไชยราช ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
จ.ส.ต. มงคล ชิณแสน ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ส.ต.อ. ศักด์ิชัย โอชวงษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ส.ต.อ.หญิง วรรณภา ชมสาร ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ส.ต.อ.หญิง วรรญา ชาติต านาน ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ส.ต.อ.หญิง บุศรา ต่างประโคน ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ส.ต.อ.หญิง กนกอร ฉายศิลป์ ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ส.ต.ต. โกเมนทร์ แกว้ดวงดี ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ส.ต.ต. ศุภกฤต แสงมณี ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
ส.ต.ต.หญิง สุภาพร แกว้แหยม ภ.จว.ปราจนีบุรี ฝอ.ภ.จว.ปราจนีบุรี
พ.ต.อ. วนัชัย พทิักษ์ตันสกลุ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
พ.ต.ท. สมบัติ พอดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
พ.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ แสงจนัทร์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
พ.ต.ท. สราวธุ ศรีรักยิ้ม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
พ.ต.ท. พทิักษ์พงษ์ ครองชนม์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
พ.ต.ท. พลากร สลีแดง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
พ.ต.ต. นพรุจ ณ  รังษี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
พ.ต.ต. อาทิตย์ ศรีปราชญ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.อ. มนูญ ต่อแต้ม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. ธนยศ ธรีนิมมาน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. เชิดศักด์ิ พนัธุ์พานิชย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
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ร.ต.ท. ประยรู สอนศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. ประกาศศักด์ิ ค าภรีะ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. เศกศิศฐ์ ฉมิมาแกว้จรรยา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. แสงดาว บุญกณัฑ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. พชรพล รอดไสว ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. วชิาญ รุ่งเรือง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. สมบัติ วงัวล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. ประยงค์ มิง่อรุณ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. สมชาติ วฒันใย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. อ านาจ เดชสุภา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. สมเดช อกัษรดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. อฏัฐวร์ี ฮามกลุ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. เฉลิมเกยีรติ โภคา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. ณรงค์ บัวศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. อ านาจ แสงแกว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ เจยีมจกัร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ต. สมพร หลีกชั่ว ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ต. สายชล ศรีสมบัติ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ต. เสมา เพิม่พนู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ต. อนุพงษ์ สละสวสัด์ิ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ต. ธงชัย ชมภทูอง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ต. สุวรรณ ใจชื้น ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ต. สมชาย พมิพว์ฒัน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ต. ล าจวน นึกรัก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ต. แสวง บูระทิศ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ร.ต.ต.หญิง พสัสกลุ อกัษรดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. อนันต์ เผ่าทหาร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. นพดล พนิิจ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. ค านวณ ซ าศิริ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. เอกศักด์ิ สุวรรณกล่อม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. มนัส สมมิตร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. ชูวทิย์ หล้าหบิ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. อธปิัตย์ ทุมมา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. บุญฤทธิ์ แช่มสา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. อดิศักด์ิ ยอดศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. ราชภมูิ วงศ์กองแกว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. คชาพงศ์ ขติัสะ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. เมษา วงศ์ษา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. ภริมย์ แยม้กล่ิน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. สมบัติ เดือนเป็ง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
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ด.ต. วนิิจ แท่นค า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. สุวฒัน์ นุชประเสริฐ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ อยู่เมือง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. ธนัท เปีย่มเจริญ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. วฑูิรย์ น้ าเหนือ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. สราวฒิุ สุจติระหะ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. ทวศัีกด์ิ เจยีมจกัร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. มณฑา ศิลา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. ผดุง บุบผา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. สุชาติ สุขสวสัด์ิ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. มนตรี จนิดาภู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. สุนทร ยทุไธสง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. ช านาญ นามไธสง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. ศรีศักด์ิ ร้อยพทุธ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. อธภิทัร พมิเสน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. ฐิติพงศ์ อนิทะเว ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ด.ต. มาโนช ปราบภยั ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
จ.ส.ต. ประพฒัน์ บรรดาพมิพ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
จ.ส.ต. ดุลยวทิย์ บินกลาง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ส.ต.อ. อนุภาพ วสูิตรศักด์ิ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ส.ต.อ. กติติพงษ์ สีหะบุตร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ส.ต.ต. สนธชิัย วงษ์ศรีแกว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ส.ต.ต. ศุภกร ชมภู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
ส.ต.ต. ณัฐกติต์ิ รันละโคตร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจนัตคาม
พ.ต.อ. ถาวร ดุลยวทิย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
พ.ต.ท. กษิเดช สกลุรัศมี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
พ.ต.ท. นิยม องิคยะกลุ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
พ.ต.ท. สุระ สิงหท์น ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
พ.ต.ต. จรดล สร้างเอี่ยม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ร.ต.อ. ณัฐชวฒัน์ ชื่นนอก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ร.ต.อ. พงศ์พล สินจงัหรีด ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ร.ต.ท. อภนิันท์ สุวรรณอมัพร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ร.ต.ท. สัญญา ไชยโสด ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ธงศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ร.ต.ท. ไชยะ ฉายแสง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ร.ต.ท. สุรพล สุขเกษม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ร.ต.ท. ไสว เพช็รสมบัติ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ร.ต.ท. สมพงษ์ ถริสุวชิชากร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ร.ต.ท. จารุวตัร สุขอยู่ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ร.ต.ท. สุชิน สินพร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
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ร.ต.ต. ทวนทอง ทับมุกข์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ บุญประสิทธิ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. ส ารวย คลองมีคุณ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. สุภี เชิดชู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. แกน่ณรงค์ บัวออ่น ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. ธวชั ทองดา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. สถติ เดือนฉาย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. สมควร นาอนิทร์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. นพพล นิลสอน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. อนุวฒัน์ หายทุกข์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. จรีพงษ์ ด าดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. กติติศักด์ิ อากาศ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. ภานุวฒัน์   จนีเจอื ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. ฐิติวชัร์ เจริญรัตน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. รังสี ทองค า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. บัญชา อนิต๊ะปัญญา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. บรรจง พรมขนัธ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ด.ต. ประวติั สัจเขต ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
จ.ส.ต. พลวรรธก์ ทองฟกั ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
จ.ส.ต. สมชาย สวสัดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ส.ต.อ. ภาคภมูิ ภญิโญทรัพย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ส.ต.อ. วรีะยทุธิ์  ชัยชน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ส.ต.ต. เจนยทุธ ค ามัน่ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ส.ต.ต. อนิรุช เสนค า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ส.ต.ต. พงศกร ค าวชิัย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
ส.ต.ต. พชัรพล สารรตน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.บ้านสร้าง
พ.ต.อ. ประพจน์  เทพวตัร์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
พ.ต.ท. ถาวร สุขสารพนัธ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
พ.ต.ท. สิทธพิลว ์ สิริธานิยภกัดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
พ.ต.ท. ประเมศฐ์  พมิพอ์ภกิฤติยา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
พ.ต.ท. เรืองสิทธิ์  ศรีสุวรรณ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
พ.ต.ท. เชาวลิต  เกษมโชติพนัธุ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.อ. กจิติพงษ์  จนัทร์ค า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.อ. โกสินทร์  บุญชู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. กมล  โยงรัมย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. ประทีป พวงผ่อง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. เจนณรงค์  ละครรัมย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. ยทุธภมูิ  ด ารงธรรม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. สุชาติ  ล้ิมกลุ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. อศัวนิ  ทิพยโ์อสถ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
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ร.ต.ท. สุพฒั  ท านานอก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. วรพล  แสนรินทร์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. อาทิตย ์ คันธยิงค์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. ประเสริฐ นาดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. ประวติั  ยาขนัทิพย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. เสน่ห ์ สุขไทย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. เสกสรรค์  ค าโฮง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. ไมตรี  ชูวงศ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. สุวมิ  ทุมมันตา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์  จนัทร์ส ารวม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. สวสัด์ิ เอมโกษา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. ค ารณ  เถามะนะกลุ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. เขม็ชาติ รักภกัดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์  ชาดิษฐ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ธนะสีลังกรู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. สุดใจ  มุทรพฒัน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. สุชาติ  แสงสวา่ง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. ภทัรชัย  จริะธราวฒิุ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ท. วชิาญ บุญแกว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ต. เส็ง  ทัพซ้าย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ต. สมดี  พทุธา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ต. ประถม ทองประสงค์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ต. สมชาย  เหล็กสูงเนิน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ต. ส าอางค์  ทุมประสิทธิ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ต. นิคม  ทองประสงค์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ร.ต.ต. พรศักด์ิ สันป่าแกว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ  ใจจง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. เทพจกัร  สังขศิ์ริ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. อนุพงษ์  ทศพนัธุ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. วชัระ ถาวร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. สมาน  ดอกเคน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. ธนิกร  แกว้ค าบ้ง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. กติติ นาคสวสัด์ิ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. ปริญญา  จนัโทรัตน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. สถติย ์ แสนวเิศษ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. ไพรวลัย ์ ภมูี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. กฤชนัท  ปัญญาภู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. เสรี  ดีแสวง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ  คุ้มสุวรรณ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. พทิักษ์ เอกฉตัร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
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ด.ต. วนิัย นนบุญ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. สันดร วงษ์สอน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. ววิชัชัย แสนเลิศ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต. ประมวล ทองประสงค์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต.หญิง ทิพวลัย ์ ส้มภู่ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ด.ต.หญิง ศรีวรรณ์ สุขเจริญ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
จ.ส.ต. ฐิติวชัร์ สีดาวงษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ส.ต.ต. ธรีะศักด์ิ  พนัดวง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
ส.ต.ต. อารัช  อนันตนิกร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี
พ.ต.อ. ทวศัีกด์ิ ผลเกดิ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
พ.ต.ท. สวสัด์ิ ดวงแป้น ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
พ.ต.ท. ปาพจน์ สีทองเพยี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
พ.ต.ต. ปกครอง ตมิศานนท์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
พ.ต.ต. โสภณ พรามณี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.อ. มิตรชัย โยธาพนัธ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.อ. วทิูรย์ วงค์ใหญ่ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.อ. วโิรจน์ เจริญชัย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.อ. อลงกรณ์ วอ่งวโร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ ทรงประโคน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. ส ารวย ช่างฟอก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. สุระชัย ค าพลงาม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. โกวทิ กดัไธสง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. พพิฒัน์ ศิลา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. จาตุรนต์ สงวนประสิทธิ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. วฒัพงษ์ จ านงอดุม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. ศักรินทร์ เกดิผล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. ธนาวฒิุ ทับสมบัติ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. สมคิด มีอาษา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. ช านาญ ศักด์ิรัตน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. สุชด ลาภไธสง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท.ญ สุมารินทร์ กองผาพา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. โกศล ศิลา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. มโน ออ่นสุระทุม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. ปกรณ์ ทองไพรวรรณ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. อทุิศ กลุยดิษฐ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. เกรียงไกร บุญภกัดี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. พนิิจ สามารถ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. สุระชัย ยงวาณิช ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. ประดิษฐ ชมผาสาท ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. ประมวล ปีไทยสงค์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
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ร.ต.ต. เชิดชัย คนสอน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ แสงสวา่ง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ต. ประหยดั พฤพล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ต. สมมาด เคนเหลา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ต. วนิัย สรรพกจิไพบูลย์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ต.ญ พมิมาดา ศรีจนัทร์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. มังกร ถมมา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. สุนันท์ ทุมมา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. การัณย์ เงาทอง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. บัญชา ธปูประสาท ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. เสถยีน ขวญัเผือก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. สมปอง สมหมาย ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ต. ประวทิย์ ทองกร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ต. ชัยวฒิุ ใสสอาด ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. สมาน เฟือ่ยมี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. ถวลิ ลอยล่อง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. ช านาญ วงษ์นิล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. เจริญ อ่ าคง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ท. ทอง บัวหอม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ต. พชรพร แสงทอง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ต. ดิลก บุญเพง็ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ต. ไพรสณฑ์ พนัธพ์รหม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ต. ล าพอง ขชูาวนา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ต. บุญเกื้อ จนัทะวาศ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ต. บุญมี เกตุหอม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ต. อ านาจ ชาญธนู ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ร.ต.ต. ณคร ชัยจ า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. ธรรมนูญ สุขวเิศษ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. วฒัน์ แกว้ขาว ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. กฤตภาส ด่านกองหมืน่ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. ถวลัย์ สุระขนัธ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. เอกเดชา มานะอฐัสิน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. จริะศักด์ิ ชลารักษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. ทินกร แกว้โสนด ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. ขนัติ สมศรีษะ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. ศรุต เคนรัง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. สมฤกษ์ ชาวน้ าออ้ม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. สงบ จุ้นสวสัด์ิ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. คมศักด์ิ วชัรคุปต์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. ธนอรรถ บุญสวา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
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ด.ต. ชัยชนะ จนัทร์ศรีชั้น ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. ประถม โพธขิ า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. สุชาติ สิงหธนานนท์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. ชาตรี ออ่นเชื้อ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. วรีะพงษ์ แสงดึก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. ปรเมษฐ์ณกร ศรีประสงค์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. บัญติ ดาเวช ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. สุเทพ พลสิทธิ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. จตุรวทิย์ ศรีอดุร ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. นิเวศน์ ซุยจรูญ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. อรรณพ ทัพขวา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต.ญ เญจมาศ สุทธธิรรม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. ชีวนิ เลิศศรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. สุชาติ เปียสันเทียะ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. พงษ์เพชร กองค า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. ภกัดี เผือกพนูผล ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. จมุพล ศิลา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. สมชาย สะโม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. สมชาย ไชยชุน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. สุรสิทธิ์ วงษ์ศรีแกว้ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. ถาวร ผลาวงศ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. วรีะ แสนออ่น ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. สุชีพ ปิยะเจริญเกยีรติ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต.ญ. รัตนชนก ชีวะเสรี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. พทิักษ์ อุ่นมี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. ทองทิพย์ นึกหลีก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต. วชิระ อปุระถา ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ สุทธโิยชน์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
จ.ส.ต. ไพบูลย์ ภมูิโคกรักษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
จ.ส.ต. วชิัย สอนสี ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ส.ต.อ. วฒิุชัย สุริยะวงษ์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ส.ต.ท. อตัถพล หล าบางช้าง ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ส.ต.ต. บรรลือฤทธิ์ ทองดีนอก ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ส.ต.ต. ธรีะศักดกิ์ แววน า ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ส.ต.ต. วรีะวฒัน์ ค าแสน ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ส.ต.ต. ภวูนิัย สุทุม ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
ส.ต.ต. อเนก สังกะสิงห์ ภ.จว.ปราจนีบุรี สภ.กบินทร์บุรี
พ.ต.อ. ไตรศูล เนียมทรัพย์ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
วา่ที ่พ.ต.อ. สวสัด์ิ เยน็ประสิทธิ์ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.ท.หญิง ลินดา ผุดผ่อง ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
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พ.ต.ท. ชูเกยีรติ ชูจนัทร์ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.ท. ศิรกฤศ พุม่พวง ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.ท.หญิง ณปภชั ศรีพนมธนาการ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.ต. สุวตัร หอมจนัทร์ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.อ. ชารุวตัร สุสม ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท.หญิง เยาวมาลย์ เพช็รสูงเนิน ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ไชยยงค์ สุสม ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ธนวฒัน์ เจริญร่ืน ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ธวชั เขง่ทรัพย์ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.อ.หญิง นภสัร อไุรแข ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.อ.หญิง เกวดี วงษ์รวยดี ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.อ.หญิง พชิดา ซ่อนกล่ิน ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. นพดล บุญกศุลธรรม ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท.หญิง มานิดา วรวสุิทธวิงศ์ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. สุชัย ประสิทธชิากร ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ทรงกลด บุญเนียม ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.อ.หญิง จรีาภรณ์ พรมมา ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. จรัญ ศรีอนันต์ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. รัชพล กาญชนะ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ต. จตุพงษ์ เมตตาจติต์ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ต. ประเสริฐ ติวาสิริพงศ์ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ปรีชา เปีย่มพงศ์สาน์ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.อ. มานะ เกล้ียงพร้อม ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท.หญิง อรเพญ็ มุง่ต่อกจิ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท.หญิง พมิลรัตน์ สุขส าราญ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. ประมินทร์ ขนัส ารี ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท.หญิง กฤติยานี อุ่นเรือนงาม ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ทรงพล จงเจริญมัน่คง ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. สุรินทร์ ค าหาด ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. วรีะเชษฐ์ ชยานนท์ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. วทิูรย์ ธาราดล ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ด.ต.หญิง ดารณี นวลศรี ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.อ.หญิง สิริมา สาสีดา ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. กติติกานต์ บุญช่วยเหลือ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
วา่ที ่ร.ต.ต. ชาญชัย สุวรรณวงษ์ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.อ. นัฐวฒิุ สมศรี ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท.หญิง สุจติรา มฤทจนิดา ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. อธคิม ทรัพยท์วสิีนสุข ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.ท. ปราโมทย์ ณ รังสี ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ต. ภคัพงษ์ แสงมณี ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ต.หญิง ยวุดี เนตรทอง ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
วา่ที ่พ.ต.ท. ประภาส สุขศิริ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.อ.หญิง เสาวณี ปะวะโข ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.อ. สมไทย ค าวฒัน์ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. ชัยกฤต เตารัตน์ ภ.จว.ระยอง ฝอ.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ สินธปุระเสริฐ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.ต. ชวลัทัต สะอาด ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.ต. บัณฑิต เหล่าสุทธวิงษ์ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.ต. อดิศร จนัทร์สุวทิย์ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.อ. เมฆา สารีพนัดอน ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.อ. ฐานันดร แกว้บุดดี ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.อ. สุรัตน์ หลาบมาลา ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. เดชา ปัญญาครอง ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. ไพวรรณ จ าปาลาด ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. อธคิม ทรัพยท์วสิีนสุข ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ต. จกัรวฒิุ สมชาติ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ต. วนัชัย โคลงชัย ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ต. อดิศักด์ิ บุบผาชาติ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ชาลี บุญเลิศ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. สมบัติ คนงาน ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ปพศั บุญประเสริฐ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. บรรเจดิ ทิพยอ์ทุัย ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. พศิาล หมีเฟือ่ง ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ไพรัตน์ ฤทธเิดช ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ชัยรัชต์ สุขล้วน ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. เศวก เณรพทิักษ์ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. พรเทพ หมอยาดี ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. สุรพชัญ์ภณ อิ่มสมบูรณ์ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. จงตรอง ชอบยิ้มหอม ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ดิษกร เม่นทอง ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. พสัินต์ ยนืมัน่ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. อดุร ใจทาวงศ์ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. สุมิท กระสินธ์ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. อตัพล เพยีพยคัฆ์ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ประธาน ยิ่งยง ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ธนันณัฎฐ บุบผาชาติ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. อภชิัย คูณมา ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. วรีะพฒัน์ ด้วงเอย้ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. วทิัศน์ รวยพงษ์ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ธญัญา บุราณรัตน์ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. มานพ พฤกษชาติ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. อดิศร นรุตต์ิเพิม่สิน ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. สายลม เทศเล็ก ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.ต. กนกพฒัน์ น าหาโชค ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. วรรณเทพ อยู่ไทย ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ท. สุรเดช มณีพทิักษ์ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ต. พนัส ปรารถนา ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ร.ต.ต. ชยพล โอทาน ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ศุภวศิว์ ปวรรณพงษ์ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. อนันต์ ล าดับชั้น ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. อดุร ยมจนิดา ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. สมัย บุญเยี่ยม ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ประหยดั ผิวศิริ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. พงศพศั สายธนู ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ด.ต. ปัญญา ศรีไศล ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.ต. โกวทิ ขนัขวา ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.ต. วยิเดช นามสวา่ง ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.ต. ศักด์ิกฤษณพงษ์ ค าโม ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.ต. เชาวว์รรธน์ สินน้อย ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.ต. จาตุรงค์ ตระกลุไทย ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.ต. วรีภทัร์ จนัทร์ศรี ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.ต. ทศพล จนัทร์น้อย ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.ต. สุทธศิาสตร์ พรหมสถติย์ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.ต. ภาณุวฒัน์ บริบูรณ์ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.ต. ชยดล อนิทร์เมือง ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.ต. เด่นนภา ลาภาพนัธ์ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.ต. นวกฤษฎ์ มุลเสนา ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.ต. ทศพล สิมมาพมิพ์ ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ เวชสถล ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.อ. พรีะพงษ์ เหล่าธนาวนิ ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
พ.ต.ท. ไชยดิษฐ์ ปัญญาเหมือนสกลุ ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
พ.ต.ท. มนูญ เจริญศรี ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
พ.ต.ท. ภาสกร ทุนทรัพย์ ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
พ.ต.ท. ศักด์ิศรี นาเทเวช ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
พ.ต.ท. ถาวร นาใจเยน็ ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
พ.ต.ต. วรัิตน์ เทศทอง ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ร.ต.อ. เจริญ เดชพว่ง ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ร.ต.ท. วชัระพงษ์ บุญธรรม ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ร.ต.ท. วรีพงศ์ จ าปาแดง ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ร.ต.ท. ศักยสั์นต์ ปัชฌาชัย ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. ณรงค์ ตองติดรัมย์ ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ร.ต.ท. สราวธุ คนขยนั ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ อกัษรดี ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ร.ต.ท. อดูล โสภาเพชร ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ร.ต.ท. ไพบูลยว์ทิย์ กระต่ายทอง ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ร.ต.ท.หญิง ลัดดาวลัย์ ครุปิติ ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ร.ต.ท. วราวฒิุ สัพโส ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ด.ต. บุญลือ สุขศิริ ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ด.ต. นิพฒัน์ ไพรณรินทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ด.ต. บุญยนื ชาวเนิน ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ด.ต. กาศิชาติ วนัทอง ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ด.ต. ณัฐธนพงษ์ อุ่นหล้า ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ด.ต. ไพรวลัย์ ภารวตัร ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ด.ต. ส่งเสริม ศิริสุวรรณ ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ด.ต. สรวศิ ทองค า ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ด.ต. อ านาจ สาครจนัทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ด.ต. ไพทูรย์ พระสวา่ง ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ด.ต. สมพงษ์ ช านาญสินธุ์ ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ด.ต. โกญจนา โสธธิรรม ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ด.ต. ปรีชา แมนประโคน ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
จ.ส.ต. อนันต์ วนะภติู ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
จ.ส.ต. จงวฒัน์ ส่ิวส าแดง ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
จ.ส.ต. สุธน ฟุง้ขจร ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
จ.ส.ต. หนุน สุขชิต ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ อรัญมิตร ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ส.ต.อ. ธนะบดี ประดิษฐ ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ส.ต.อ.หญิง จนัทร์จฬิา ชื่นใจชน ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ส.ต.ต. สุธารักษ์ จกัษุอนิทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
ส.ต.ต. พชัรพล ฉายกระจา่ง ภ.จว.ระยอง สภ.ส านักทอง
พ.ต.ท. บดินทร์เดช แสงอรุณทวี ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
พ.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ ธรรมสุขสรรค์ ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ร.ต.อ. นพดล บุตรวงศ์ ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ร.ต.ท. คมวงกต แสงปัก ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ร.ต.ท. พทิักษ์ วรรณศิริ ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ร.ต.ท. ช านาญ ปรีชา ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ร.ต.ท. รักชาติ เพชรชม ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ร.ต.ท. วทิยา จ าเริญสัตย์ ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ร.ต.ต. สมัคร เถาหมอ ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ด.ต. ศรุต พนัธุ์รักษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ด.ต. รังสรรค์ ค าแหง ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
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ด.ต. นิธศิ ขอมีกลาง ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ด.ต. วทุธยา จา่ภา ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ด.ต. กษิด์ิเดช ศรีนาเมือง ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ด.ต. พายพั อภญิ ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ด.ต. บรรพต มุกดาสนิท ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ด.ต. อทิธมินต์ วฒันธชัพงศ์ ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ด.ต. สุพฒัน์ ธรุะอบ ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ด.ต. ณฐกร สุวรรณโณ ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ด.ต. ธรีะศักด์ิ จนิตนา ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ส.ต.อ. ธนพฒัน์ นิยมญาติ ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
ส.ต.อ. ธรรมรัตน์ อู่ทรัพย์ ภ.จว.ระยอง สภ.น้ าเป็น
พ.ต.อ. คมสัน ชัยเจริญศิลป์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ส.ต.อ. อ านวย อนิทะปัญญา ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. สุมิตร ไชยคิรินทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
พ.ต.ท.หญิง วลัยาพตัร แกว้น้ า ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. อรรถพล ค าหวาน ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. สวสัด์ิ สารรัตน์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. อธพิชัร์ ดีพลู ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. วโิรจน์ สุวรรณวงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. สุธน หมืน่สุข ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. สังเวยีน เรืองภกัดี ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. ศักด์ิชัย พรมนาม ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ส.ต.ต. วสัสะ บุราณรัตน์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
พ.ต.ต. ฐานวฒัน์ โฆษิตดิษฐ์วฒัน์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. ธนัช คล้ายสุวรรณ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. ประสิทธชิัย วอ่งไว ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
พ.ต.ท. กฤษนะ วนะบดีนิมิต ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. ชิดชัย ไชยณรงค์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ส.ต.ต. นพอนันต์ แสงทอง ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.อ. ทศพล เปรมกมล ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
จ.ส.ต. วชัระพงษ์ รุ่งเรือง ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. สมบูรณ์ แกว้งาม ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. วฒันา แขพมิพนัธ์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท.หญิง มาลัยพร อายยุนื ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ส.ต.อ. อดิศร เนตรสังข์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
พ.ต.ต. ประวทิย์ ถาษีชา ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
พ.ต.ท. กติติทัศน์ เพชรดี ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ หยดุรัมย์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. ประสิทธิ์ อปุชิต ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. ทศพร พรหมประวติั ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
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ด.ต. กิ่งเพช็ร เกี้ยวมาศ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. สมควร แกว้งาม ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. สุริยน ลันดา ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
จ.ส.ต. สุชาติ ผิวผ่อง ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. สมหมาย วงศ์อา้ยตาล ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. เกษมสันต์ ขวญัเมือง ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.อ. ภมูิสิษฐ์ มากเขยีนไป ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. เมธี ซ่ือก าเนิด ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ต. พนัแสง ดิเรกโภค ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. จรัส ไชยบุญเรือง ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. ประสงค์ โอนนอก ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. ไพบูลย์ ทองบัณฑิต ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. นาวนิ บ ารุงพงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. ประมวล เทศบุตร ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. อธรัิช ผิวผ่อง ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. ฉลอง ชิณโคตร ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
พ.ต.ท. พล คอนเอม ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
พ.ต.อ. ผดุงศักด์ิ ซ่ือก าเนิด ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ส.ต.อ. พริะศักด์ิ เทือกดอนหนั ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. สมศักด์ิ ณ วดัใหม่ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. บูรพทิัศน์ เทพวงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ต. ไพรัตน์ แกว้หาญ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. สันติ ชาติอานนท์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. ศักด์ิดา แพงโคตร ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ส.ต.ต. วโิรจน์ มุลเมือง ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. ธนภทัร คงสบาย ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. อ านาจ ลาภภญิโญ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. เมธี ซ่ือก าเนิด ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. พงศ์ภคั สีหาวงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ส.ต.ต. วสุ บุราณรัตน์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. สุพจน์ มีกศุล ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. มนูญ ลาภตูะมะ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. คันฉตัร บุตรบ้านเขวา ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. ปิยชาติ หลิมพลอย ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ส.ต.ต. สมศักด์ิ สุวรรณเกดิ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. จ านง ศรีวรรณวงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. ประจนิ คล้ายเกตุ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. ค ารน นาคเกษม ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ส.ต.ต. ศราวธุ ขา่กระโทก ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. ฑรรณธรณ์ บุญสาลี ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
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ด.ต. อศิเรศ โคมทอง ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. อ านวย ทรงประโคน ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. ณัฏฐาชัย วนันา ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
จ.ส.ต. สุเมธ แสงกระจา่ง ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
จ.ส.ต. พภิพ ฤทธิ์ปล้อง ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
จ.ส.ต. เดชภวิฒัน์ ปัน้รูป ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. ทรงเกยีรติ อารีวงศ์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. วนิัย ประภาโต ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. อสิระ อว่มอิ่ม ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. อภชิัย ไชโย ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.อ. ฉลอง ครองเมืองแสน ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. กฤษณพล โยคมา ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. อาคม แกว้หารอด ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. สุริยา กลุบุญญา ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. ประสงค์ พฤกษาชาติ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. อนุวติั อุ่นกอง ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ส.ต.ต. ทาดา เจริญศรี ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
จ.ส.ต. สุริยา สันติวฒันา ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
พ.ต.ท. พรชัย กิ่งสวสัด์ิ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
พ.ต.ท. ชโลธร เปรมปรี ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. วษิณุเดช เศรษฐไตรรัตน์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. อนุชิต สืบสนอง ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. สิทธชิัย สาระอาวาส ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. สมเกยีรติ ปิน่สุข ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ส.ต.อ. ธนัทกนัต์ อภญิ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ส.ต.อ. วทิวสั มงคลสวสัด์ิ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. ไสว พวงเกษ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. นพกร สถาปวศิณุชัย ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. นิยม ทรงบัณฑิตย์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. แสนพล สารค า ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. พลูจติ สารการ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ อคัรเดชนิธพิงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. พรีศักด์ิ รักษาสุข ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
พ.ต.ท. อรรถรส ครองราชย์ ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. วฒิุนันท์ ขนัทองนาค ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ร.ต.ท. ทะนงศักด์ิ วารีศรี ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
ด.ต. ชนะ คุ่ยข า ภ.จว.ระยอง สภ.นิคมพฒันา
พ.ต.อ. เทอดเกยีรติ วริิยสถติยก์ลุ ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
พ.ต.ท. ประกอบ บัวนวล ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
พ.ต.ท. สมชาติ สังขเ์งิน ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
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พ.ต.ท. ศิริชัย สมุทรชีวะ ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ร.ต.อ. สมพร จนัทร์ภงูา ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ร.ต.ท. วนัชัย ลาดนอก ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ร.ต.ท. ชัยวฒิุ ช่อประทีป ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ร.ต.ท. ประสาน ชัยพฤกษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ร.ต.ท. ถวลิ หน่ายนวม ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ร.ต.ท. โสภณ ประเสริฐธรรม ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ร.ต.ท. อดุมศักด์ิ พรมแด ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ร.ต.ท. วรีะวตัน์ จลุละนันท์ ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ร.ต.ท.หญิง ปนัดดา กล่ินจนัทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ร.ต.ต. ปราโมทย์ อ าพนัธท์อง ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ร.ต.ต. สุเทพ เฉลิมวงศ์ขจร ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ร.ต.ต. เกษม ทรงบัณฑิตย์ ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ด.ต. ดุสิต วงเวยีน ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ด.ต. สมัส ยนิดี ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ด.ต. สุนทร กจิเจริญ ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ด.ต. วรัิตน์ กจิสมัย ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
ด.ต. ไพโรจน์ ศรีสัตยานุกลู ภ.จว.ระยอง สภ.หนองกรับ
พ.ต.ท. ชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
พ.ต.ต. สากล ค ายิ่งยง ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.อ. วบิูลยศั์กด์ิ สุนารักษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ท. จติรต์ชาย อิ้มบุญพทิักษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ท. กติติพงศ์ โง๊ะบุดดา ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ท. สิงภยั เสือเปรม ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ท. สุขสันต์ จลุศรี ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ท. พาน ยอดสิงห์ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ท. สมเกยีรติ พว่งพลูทรัพย์ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ต. สุทธาดล จอมพล ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ต. ณรงค์ ปลดปลิด ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ต. ขจร วเิชียรประเสริฐ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ต. ไชยา หาญมานพ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ต. ต่อ มังคะลัง ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. มงคล พรมพากล ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. อทุิศ พนัธป์รีชา ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. ฤทธิ์ แกว้กอง ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. สุดใจ เรืองทิพยพ์พิฒัน์ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. โสพล สุรกจิ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. ส าราญ อตุตะลอง ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. ปกครอง ศรีสวรรค์ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. นพดล เจริญทรัพย ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
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ด.ต. วนัชัย อนิธาระ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. อรรถฤทธิ์ บาลธนะจกัร ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. อนันต์ชัย สายบุญสา ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
จ.ส.ต. ศักด์ิชัย วงศ์รักษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ท. สุเชษฐ์ เทพชารี ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.อ. ปราโมทย์ สดสระน้อย ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.ต. ธานินทร์ เปล่ียนเกดิ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.ต. อภชิาติ อปุโคตร ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.ต. พชิัย มูลนิกร ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.ต. วชัรา ไชยะนาม ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ ถนิสถติย์ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
พ.ต.ท. อ านาจ ภษูิต ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ท. ภาณุพงศ์ ด าดง ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ท. สังเวยีน ผ่องใสศรี ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ท. ทองสุก วลัิยแลง ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ เพยีรดี ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. ฉตัรธง ปลีประโคน ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ต. อนุมัติ ทองมาลา ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.อ. สุขสรรค์ โคตรสิงห์ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.อ. นิกร ฉายวไิล ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ท. บัลลังก์ บุญฤทธิ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. ส ารวย ค านึงครวญ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.ต. ถริวชิญ์ ยิ่งยง ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.ต. กติติ ปัญญานันทประทีป ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. วรชัย ทองแม้น ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. จงรักษ์ โถรัตน์ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. พรีพรรษ วชัรกาญจนภู ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ต. สุทัศน์ นักบุญ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ต. สุรพล สุขแกว้ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. ธาตรี กลางมณี ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. สุวฒัน์ เนือ่งโคตะ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. เสมา สุขสวสัด์ิ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. มนูญ สามารถกลุ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. สุพจน์ โพพะนา ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.ต. อ านาจ แกว้ยอด ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ ค างาม ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.อ. บุญมา แสงศรี ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.ต. สุพรรณพงษ์ มณีศรี ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.ต. พงษ์วสุิทธิ์ บุตรธนู ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. พชิิต ระบกเวยี ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สมหมาย รู้เง่ือน ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
พ.ต.ต. วรัิตน์ ยอดเสาร์ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.ต. จฑุาทิพย์ เพญ็ชาลี ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ต. วรัิตน์ พลอยคีรี ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. ไพบูลย์ ชุมพร ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ด.ต. ชุมพล เวชกามา ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
พ.ต.อ. อภชิาติ ไชยบุญเรือง ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
พ.ต.ท. เจตนิพทัธ์ แจง่แจง้ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.อ. สมบูรณ์ หติจ านงค์ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ท. สมัย เรืองศรี ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ท. ศุภสวสัด์ิ ปัญญาเมธี ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.ต. ศุภชัย หลงทอง ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.ต. กวพีฒัน์ น้อยทา ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ส.ต.ต. กรีฑาพล ชัยจ า ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
ร.ต.ต. ภคัพงศ์ จนัทร์พุม่ ภ.จว.ระยอง สภ.เพ 
พ.ต.ท. ทวี กดุแถลง ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
พ.ต.ท. อนุรัตน์ ทองโต ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
พ.ต.ท. พนูศักด์ิ นานันท์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
พ.ต.ท. กฤตพงษ์ โรจน์รุ่งศศิธร ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
พ.ต.ท. เทพดลย์ นามวงศ์ษา ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท. บุญโฮม อนุกลู ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท. จ านง ระงับภยั ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท. ชัชพล โหมมาลา ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท. พราว กระจา่งแสง ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท. กณวรรธณ์ พทิักษ์วงศ์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ เพชรสะแก ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท. ราชัน เหมือนชอบ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท. วชิัย ไชวเิชียร ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท. อดุลย์ ทองสหสัโชติ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท. ธงชัย กาสีใส ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท.หญิง กลันิกา วงษ์แสนค า ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ต. สมศักด์ิ บุตะกะ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ต. มนูญ เหลาสา ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ต. บุญรอด สุทัศน์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ต. อนุพงษ์ ประพนัธ์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ต. สุรินทร์ เจริญชล ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ต. ณรงค์ วงศ์เสนาะ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ต. โสภณ ปลดปลิด ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ต. ดนัย พุม่พวย ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. พงศ์ธร อนิทร์แสง ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. จ านง เสาะแสวง ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. ประเดิม อุ่นละมัย ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. ณัฐวฒิุ นันทะเสนา ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. จริศักด์ิ ช่อเชิดชูวงศ์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. มาโนชน์ บุญสม ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. เสริม ล าโกน ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. ฑิตติพงษ์ มัง่ค่ัง ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. อภชิาติ แกง่ศิลาลัย ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. สมบัติ วงศ์มีศรี ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. พเิชตชัย จนัทัง ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. พพิฒัน์ สิทธศัิกด์ิ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต.หญิง ธญัญาภรณ์ ประกอบการ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. ประดิษฐ อนิตา ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. เชษฐพร แจง้ประจกัษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
จ.ส.ต. สุนัน บุญเปร่ียม ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ส.ต.อ. นิทัศน์ อทุัย ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ส.ต.อ. สุพจน์ โพธิ์เล็ก ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. ณัฐพล ฉา่ท่วม ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. สวงษ์ ชาญถิ่นดง ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ด.ต. ทินกร ประกอบสุข ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
ส.ต.ต. เชิงชาย ล้อตระกลูนุกจิ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านค่าย
พ.ต.อ. กมัพล ลีลาประภาภรณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
พ.ต.ท. ชาติชาย ร่ืนถวลิ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
พ.ต.ท. ทนุเนตร ปิตุเตชะ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ ใจซ่ือ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
พ.ต.ท. ประสงค์ พุม่หว้ยรอบ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
พ.ต.ท. เขม็ชาติ สุวะศรี ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
พ.ต.ท. สาธร พนาลิกลุ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
พ.ต.ท. สมบัติ ชื่นคุณากร ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
พ.ต.ต. ธเนศ เปีย่มสรศักด์ิ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.อ. ปรีชา สามารถ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.อ. ชยพล บุญชู ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.อ. สงกรานต์ พลเยี่ยม ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.อ. สนอง จนัทร์มาก ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ท. สุรพล รอดวเิศษ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ท. สมคิด ศรีวชิัย ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ท. ชัชวาล เพช็รนอก ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ท. ธวชัชัย ชิณโคตร ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ท. วชิัย พานิชย์ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ท. พษิณุ มีอดุร ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
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ร.ต.ท. กนัติพจน์ เอี่ยมส าอางค์ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ต. สุรินทร์ พวงจนัดา ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ท. สุพศิ ศรีประดิษฐ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ท. วนิัย วชิัย ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ท. วบิูลย์ อารีญาติ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ท. จงฉตัร อาภรณ์หรัิญ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ต. สมคิด ธาราดล ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ต. บุญเลิศ หล าเจริญ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ต. ภมูภสัส์ สีรัตน์เจริญ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ต. เฉลิม โตสัมฤทธิ์ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ร.ต.ต. ส าเริง มาสาลี ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. สมศักด์ิ ราชดา ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. พงค์ศักด์ิ รัตนะ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. นันทวฒัน์ ดอกประโคน ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. มานพ แดงมณี ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. ศุภณัฐ สมอารมณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ยงัใหผ้ล ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. นราพงษ์ บุญโจม ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. ธวชั บุญชู ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. เนติธร หอมกล่ิน ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. ทศวรรษ ราชประโคน ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. วโิรจน์ ไชยชนะ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. ทวี ราชประโคน ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. บรรจง สุนทร ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. สิทธเิดช ดาวศรี ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. ภมรรัตน์ ศรีงาม ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. อภชิาติ  ยนืหยดัชัย ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. พฒันเชษฐ์ โพธิ์ทอง ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. นรินธร ภมูิศิริวรพงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ด.ต. ประเวศน์ อนิทมา ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
จ.ส.ต. ทรงพลชัย วนัทอง ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
จ.ส.ต. นิพนธ์ สมบูรณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
จ.ส.ต. ชัยรัตน์ ปราณนัทธี ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ส.ต.อ. อภรัิกษ์ นิสัยมัน่ ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ส.ต.ต. ประสมศักด์ิ ชินบุตร ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ส.ต.ต. สุรสิทธิ์ แสนสุข ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ จนัทร์ลา ภ.จว.ระยอง สภ.วงัจนัทร์
พ.ต.อ. สมชาย สุนทวนิค ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
พ.ต.ท. สมบูรณ์ อิ่มใจ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
พ.ต.ท. ชวลิต สุธรรมมาจารย์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พ.ต.ท. มานพ ภชุชงค์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
พ.ต.ท. รันทร ศิริพลพรม ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
พ.ต.ท. วฒิุนันท์ จนัทร์สวา่ง ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
พ.ต.ท. ชนะวงศ์ มีวริิยกลุ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
พ.ต.ต. เรืองกฤษณ์ ศิริมาจนัทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
พ.ต.ต. อภชิากร แต่งเกล้ียง ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.อ. ดนัย ทองนาค ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.อ. สามารถ รักอภยั ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.อ. ปฏภิาณ อนิสุ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.อ. วเิชียร ค าชุมภู ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.อ. วรีะ วฒันาณรงค์ชัย ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.อ. นวธันันต์ ฉ่ าแสง ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.อ. ธนา วเิศษชัย ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. โกมล ทองค า ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. แดนชัย บุญปัน๋ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. วชิิด ศรีจดุานุ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. ชวนากร ทองดีนอก ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. นิติธร เทือกลาด ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. ดนัย ถอืดียิ่ง ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. อดิเรก พนูวลัิย ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. ธนกร ธรรมรักษา ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. สกลุ อนุสรณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ บัวทอง ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. สมยศ บุญรอด ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. ประจวบ น้ าจนัทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. ปรีชา ศรีทา ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. สมยศ เทียมปาก ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ต. ประเสริฐ เกตุมณี ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ต. สุจนิ ภชุชงค์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ต. สมหมาย ประมาณ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ต. เทียนชัย นุชประเสริฐ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ต. ยศทวี มัง่มี ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ต. อทิธพิล คูบวรศักด์ิชัย ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ต. พยอม บุญเรือง ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. พงษ์สวสัด์ิ พานชมภู ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ณรงค์เดช จสูวสัด์ิ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. อภชิัย กลัยา ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ทวปี อารีราษฎร์พทิักษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. วรีะ วฒันเจริญพร ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ชอบ จงประกอบ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. บรรลือ ไขสังเกต ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. วรีะศักด์ิ เดชพรม ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ชินกฤต พฒิุประภาส ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. เจริญ ค าอนิทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. เอกนรินทร์ แสงมณี ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. วกิรานต์ บุญสินชัย ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. วนิัย สุวรรณอมัพร ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ชูชีพ เพช็ร์ยิ้ม ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. คมสัน เหลืองเจริญ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ทรงเกยีรติ ภกัดีนอก ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. สมพร ชาวขา่ว ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ศุภฤกษ์ สีนวล ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. โกวทิ สุวรรณเกดิ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. สมควร ไกยนารถ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. อนุชา สนัน่เมือง ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. วรีะพงษ์ อนัปัญญา ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. เสมอเทพ เวชชศาสตรื ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. วชิาญ ทิพนาค ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. สราวธุ รัตนงค์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. วรรณพจน์ กง๋เจน่ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ธวชัชัย สุบิน ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ชัยยา สารบรรณ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. สมนึก มุสิกสุวรรณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. พงศ์วฒุ พงศ์เฉลิมกจิ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. กฤตพส การีรัตน์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ศตพงศ์ กองตัน ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. กฤษณะ วงษ์ชื่น ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. เสกสรรค์ บัวซ้อน ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. สมบัติ จนัทะโคตร ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ประเสริฐ ภมูิกระจา่ง ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. สงคราม วนัสา ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. สมคิด ศิริ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ทวี พมิพจ์นัทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. พชร ผิวรัตน์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ด ารงค์ วงศ์ทิพรัตน์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ขจรศักด์ิ บุญรอด ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. อ านวย เครือวงั ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ทศพล สีดาธรรม ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ปริญญา อปุระถา ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
จ.ส.ต. อดุม เหลือวชิา ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

จ.ส.ต. นิวตัร์ โททอง ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
จ.ส.ต. อดิเรก วดัเขา้หลาม ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
จ.ส.ต. คธาวธุ อทุรักษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
จ.ส.ต. รวนิทร์ วงศ์สูง ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ส.ต.อ. วชิยา พมิพส์กลุ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ส.ต.อ. กมัปนาท ผิวนวล ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ส.ต.อ. ภานุพงศ์ เภารอด ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ส.ต.อ.หญิง  กนก ศรีมาชัย ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
พ.ต.ท. วชิาญ พวงทอง ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. สุขเกษม สอนบุตรสา ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ต. สนิท สุขผ่อง ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ถนอมศักด์ิ ไสยกจิ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. อนันต์ จตุัรงค์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. พพิฒัน์ จนัทร์เกษม ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. สมชาย ชัยขนัธ์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ส.ต.อ. นาทภมูิ มิตรภมูิวบิูลย์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ท. สมเด็จ อนุโภชน์ (ช่วยราชการ) สภ.แกลง
ร.ต.ท. บัญญัติ สมหา ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ต. วเิชียร สร้อยผาจกุ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ร.ต.ต. ชาตสุธา วชัรปราณี ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ทองทัศน์ ทองโยธา ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. กนัตพชิญ์ ทองนาค ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. วชิาญ ทิพนาค ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
ด.ต. ชัชพสิิฐ นิลแกว้ ภ.จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง
พ.ต.ท. สมศักด์ิ สังขท์อง ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
พ.ต.ท. ดุรงค์ สุวรรณโชติ ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
พ.ต.ท. กฤต ธติิทัศไนย ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
พ.ต.ท. พพิฒัน์  อภญิ ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ร.ต.อ. พนัธุ์ฐิติ ศิริมูล ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ร.ต.ท. สายนัต์ ปัญจรักษ์ ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ร.ต.ท. อ านวย พงษ์นัยรัตน์ ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ร.ต.ท. มานัส เกดิมาดี ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ร.ต.ท. ธวชัชัย วงษ์ภกัดี ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ร.ต.ท. พนัธว์ธุ ศรีสุนา ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ร.ต.ท. ศุภชัย  ขนุทา ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ร.ต.ท. เชน ขาวนวล ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ร.ต.ต. เสถยีร พลูสนอง ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ร.ต.ต. ปพน เทพนา ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ร.ต.ต. ณรงค์ พมิพชิัย ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ร.ต.ต. พฒันพงษ์ เมตตา ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
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ด.ต. วสิาร เวหนะรัตน์ ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ด.ต. พฒันา สูงหา้งหวา้ ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ด.ต. ชัชวาลย์ โอโ้ถง ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ด.ต. ธนาชัย หนาสมัย ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ด.ต. ศานิต ทิพยล์ะมัย ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ด.ต. บัญชา รัตนพงษ์ ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ด.ต. สมเจตน์ พงษ์นัยรัตน์ ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ด.ต. บรรจง ปล้ืมเกษร ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ด.ต. สุเทพ นพตลุง ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ด.ต. ธนัท พรวงค์เลิศ ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ด.ต. อดิเรก วงษ์จ าปา ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ด.ต. ธรีะวฒัน์ บ ารุงการ ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ด.ต. ชาญณรงค์ เมืองแกน่ ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ส.ต.อ. สภกัด์ิ บุราณ ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ส.ต.อ. วโิรจน์ สุวรรณโชติ ภ.จว.ระยอง  สภ.บ้านกร่ า
ส.ต.ต. อรรถพล บุญลิลา ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านกร่ า
ส.ต.ต. กฤษดา พลพทิักษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านกร่ า
ส.ต.ต. ณัฐพล เพง็นุน่ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านกร่ า
ส.ต.ต. รัฐพล บุญเรือง ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านกร่ า
ส.ต.ต. อนุพงษ์ ตรงต่อกจิ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านกร่ า
ส.ต.ต. ธรีพงศ์ มุสาเหม ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านกร่ า
ส.ต.ต. ศรัณยพงษ์ สุรศัพท์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านกร่ า
ส.ต.ต. บดินทร์ กองจนัทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านกร่ า
ส.ต.ต. ณัฐภทัร์ วงศ์รัตนมัจฉา ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านกร่ า
ด.ต. บุญธรรม เต็มชุ่ม ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านกร่ า
ด.ต. วทิยา อนุาริเณ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านกร่ า
พ.ต.อ. จตุวฒัน์ กิ่งบัวหลวง ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
พ.ต.ท. สุเชาว์ ขมสนิท ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
พ.ต.ท. มานพ ประสาท ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ต้ังความเพยีร ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
พ.ต.ท. สุระพล จติรักษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
พ.ต.ท. สุรชัย สุพนัธชุัยกลุ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.อ. วชิิต ต้ังจติรวฒันากลุ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.อ. มงคล ประไพ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.อ. สุขเกษม สอนบุตรสา ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ท. ณัฐกฤต คงลอด ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ท. สมบัติ สาระลึก ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ นามประภา ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ท. เฉลิมพล เหมปัน้ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ท. จริะชัย มาตยจ์นัทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
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ร.ต.ท. ธนเดช ขอดภเูขยีว ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ท. วชิิต ทานัน ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ท. ประเวช ผ้าเจริญ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ท. เรวตั อภญิ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ท. วรัิตน์ พทุธเกษม ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ท. ปริญญา บุญยิ่ง ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ท. สมชาย สละชีพ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ท. นรินทร์ จนัทร์เสน ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ท. ไมตรี ฤทธรัินต์ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ท. วรเดช ผงทอง ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ท. พงษ์สวสัด์ิ กณุโฮม ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. พสัิณฑ์ ค าถวาย ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. ก าพล ชังละออ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. พชิิต ชวนชื่น ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. วนัชัย เต่าทอง ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. ประสงค์ ดิษสะกนุ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. วชิัย พว่งพนัธุ์ไผ่ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. เฉลย ป่านแกว้ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. วชิาญ พลับสะอาด ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. สนธยา ภกัดี ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. ประชา ผ่องสีใส ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. นิเวศ บุญเรือง ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. นิสิต มุกดาสนิท ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. สมพศิ หอมหวาน ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. ภานุพงศ์ น้อยนาช ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. สยาม ธรีพรพนัธกจิ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ เฉลิมโชคชัย ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. ชัยภทัร ใจดี ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. สมบูรณ์ เครือวลัย์ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. สุทธพิงค์ ชุมภู ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. มงคล แกน่พะวา ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. ชาญ วนัช่วย ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ร.ต.ต. นวพล โทมี ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. ชาตรี พวิชุนทด ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. ณรงค์ ไชยพรมมา ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. สมบัติ พมิลสกลุ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. ประโยชน์ พนมเพลิง ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. สุรเทพ แกว้เกตุ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. สันติ พลวนั ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. วสุพล นามนัย ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ชัยยา สมพรชัยกจิ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. ยิ่งศักด์ิ จนัทร์ประยรู ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. ภวูนารถ รัตนภมูิพฒัน์ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. สุที อว่มบุตร ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. อภบิาล มากหลาย ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. เอกสิทธิ์ แสวงการ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. พรประเสริฐ เมฆอรุณ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. ยงยทุธ รสฟุง้ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. ศักด์ิระพี ทับเมีย่ง ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. ธวชั โสภะถา ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. สุวฒัน์ ภาโสภะ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. ดลธรรม สิทธบิุศย์ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. สวรรค์ เกตุมาก ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. วรัิตน์ สัมมานิตย์ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. ยทุธนา สง่าอนิทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. อดุลย์ มัง่ค่ัง ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. ชัยธวชั ดอกสร้อย ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. อนุลักษณ์ ร่อนลอยหา ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. จ าเรือง พะวงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. เมษา เสาวคนธ์ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. วนิิจ ค าวงศ์ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. ศุภชัย เพยีรพทิักษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. ยทุธชัย ใจต ามา ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต.หญิง มณีวรรณ บุญพทิักษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. บุญส่ง บุญมา ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. สุชาติ ศิริเจริญ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. ยอดยทุธ อนิทร์เมือง ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. สุปัญญา พรมเป ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. วโิรจน์ ประทุมวี ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. สุทธิ อารอบ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ส.ต.อ. กมล งานดี ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ส.ต.อ. เมธี ทองนาเมือง ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ส.ต.อ. ด ารงค์ คุณสวสัด์ิ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ส.ต.อ.หญิง เพญ็วดี พริิยะวณิชย์ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ส.ต.อ. ณรงพล เหงาพรม ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ส.ต.ต. อนุพงศ์ จติร์พมิาย ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ส.ต.ต. เดชนันท์ กองสุข ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ส.ต.ต. รัชภมูิ มีอดุร ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง

ธนากรณ์ ธกิาร ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ส.ต.ต. ภควฒัน์ สงสม ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
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สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. เอกนรินทร์ ทิพยเ์สภา ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ส.ต.ต.หญิง วรรณวชิญา ทองส าฤทธิ์ ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ ธรรมสาโร ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ส.ต.ต. สุนทร บุญนิยม ภ.จว.ระยอง สภ.แกลง
ด.ต. ประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ส.ต.ต. วรศักด์ิ นานันท์ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ส.ต.อ. วชัระ ชัยเสรีกลุวฒัน์ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. สันทัด ทรายสุวรรณ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. อนันท์ ปักเคทาติ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. ประหยดั แสงสุธา ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. คัคนานต์ สาคะรัง ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ส.ต.ต. ชัยวฒิุ แกว้นะ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
พ.ต.ท.หญิง จริาภรณ์ ใหม่พมุมา ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ พทิักษ์เพง็ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. บรรจง เหลืองหอ่ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. วชิัย ทีปัน่ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ต. ณรณัฎฐ์ ตันชุน ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
จ.ส.ต. พนัศักด์ิ จนิดา ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. นพดล เลไธสง ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. เสนาะ แกว้หล้า ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. ส าเภา หปูระโคน ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
พ.ต.ท. เจริญ วทิิตกรกลุ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. บุญลือ จนัทร์นก ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. รัฐศาสตร์ แสนศรี ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
พ.ต.ท. วราวฒิุ นิตยวนั ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ต. บุญรอด สนามชัย ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. เกรียงไกร ประชุมพนัธ์ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. มานพ สนองกลุ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. สุรพล ไชยศรี ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ส.ต.ต. ติณณสรณ์ อรรถานิธิ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ส.ต.ต. อนุชา สุภาผล ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. สิทธา ช่อเกตุ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. พเิชษฐ พทุธาเทพ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. นรินทร์ สินชัย ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. คมสรรค์ จปุะมัตตัง ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. พสิิษฐ์ พบโชค ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ส.ต.ต. นัฐฐา ละประโคน ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. ชาตรี เบ็ญณรงค์ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. นิธนิันท์ ศรีรุด ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. ประสิทธิ์ จวงจนัทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
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ร.ต.ท. สนอง สุขเจริญ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. นิโรจน์ คงเกษม ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. ชวากร ทรัพยอ์ร่าม ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ส.ต.ต. เทวญั กล่ินบัวแกว้ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ส.ต.ต. อดิเรก งามข า ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. บัญชา สุทธวิรัิตน์ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. ชาติชาย สีสังข์ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. ทรงยศ วงศ์ท้าว ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. ธงพล ธงกิ่ง ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ส.ต.อ. ปรัชญากรณ์ ฉายาพร ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ส.ต.อ. กมัปนาท อนันต์ศรี ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ส.ต.ต. คมสัน ณาณพนัธุ์ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ส.ต.ต. อาทิตย์ อนันต์ศรี ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ส.ต.ต. สันติภาพ นาคทับ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ส.ต.ต. ธนะเมศฐ์ ขนัทส าราญจริสิน ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.อ. วโิรจน์ เพช็ร์บุญ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. สมโพช พรมจนัทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. สมจติต์ ค าพึง่ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. วรพจน์ มหาผลศิริกลุ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. ล าจวน เพช็รศรี ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. จติรกร โพธิ์เฮือง ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. อศัม์เดช ไพรอนันต์ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. ฉตัรชัย ภมูาตย์ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. ไมตรี พากลุ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
พ.ต.ท. ดรัณภพ สระทองอยู่ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. ประทวน สร้อยสน ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. อารี แม้นนิล ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
พ.ต.ท. พศิิษฏ์ พลูทรัพย์ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. สมฤกษ์ เทีย่งตรงดี ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ต. ณรงค์พล คิดประโคน ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. อทิธกิร ค าอาจ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. โกวทิย์ วฒิุพนัธ์ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. ผดุง มัน่เหมาะ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ร.ต.ท. ไสว วยิาภรณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. ชยตุ สันติไกรกลุ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. ณัฐพล พยงุวงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
พ.ต.ท. สมพงษ์ แสงเพญ็ออ่น ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
พ.ต.ท. ฉตัร ณรงค์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
พ.ต.ท. พนัธศิริ พนัธศิริ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
พ.ต.ท. วทิยา ผลิตวานนท์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
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พ.ต.ท. ธรีณัจต์ เมธาอรรถพงศ์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
พ.ต.ท.หญิง นริศรา นฤเบศไกรสีห์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
พ.ต.ท. อาคม บุญแสง ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
พ.ต.ต. โกศล เกดิมณี ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. ด าฉลวย ส าคัญยิ่ง ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. พงศ์ศักด์ิ มนต์ประสิทธิ์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. นันทวฒัน์ สุพรหม ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. สิทธเิดช วะสมบัติ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท.หญิง สมัญญา อุ่มอยู่ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย สินปราณี ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. สุวสันต์ พลิาโสภา ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. พงษ์พชิิตพร ดวงกง้แสน ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. วโิรจน์ เล็กรัตน์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. ล าพงุ สีเขยีว ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. สมคิด ยะราช ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. อนุรัตน์ สมจรรยา ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. อ านาจ จ าปาพนัธ์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. สรร มีศรี ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ ชารีคง ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. ปกรณ์ ประทิศ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. สมมาตร มงคลวงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. จกัรภพ อนิรัญ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ต. ราศรี ศรีทา ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ต. โชคชัย จริะวงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. อรรถพร รัตนวจิติร์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. ส าเนียง แจง้ธรรมมา ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. พมิล บัวพล ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. สุรพล มาถา ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. เอกศักด์ิ พลูสุทธิ์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. สมุทร ภริูปัญญาวรกลุ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. จรัส ทรัพยส์มบัติ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. มนูญ ประวะโน ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ทองปัญจา ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. สานิตย์ จนัปุม่ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. วรีะชัย แสนแสง ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. สังเวยีน ชีตะลักษณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. ยงยทุธ ด่ืมโชค ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. คุณวฒิุ การหมัน่ดี ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. สุรสิทธิ์ สิมมาสุด ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. กฤษณะ อตุรา ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
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ด.ต. สนธยา สนิทจติรตรานนท์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. สายนัต์ ไชยนาม ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. บ ารุง บุญแสวง ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. ราชวงษ์ โชติสวสัด์ิ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. สุนทร นามแกว้ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. สุวทิย์ สงคราม ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. เลิศชาย อปุัญญ์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. ชิตติวฒัน์ อนิรัตนสมบุญ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. อดุมศักด์ิ นิมิตรสุข ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. ภริูวฒัน์ เศษสุวรรณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. กติติ เชิดโฉม ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. สมศักด์ิ พลเยี่ยม ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. ล าไพ วรจติร ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. สานิตย์ พรงาม ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. ทรงศิลป์ สุสม ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. เสกสันต์ สวนมอญ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. ฑวฒัชัย จนัทร์สวสัด์ิ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. ไพบูลย์ เดชเดชะ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. สาโรจน์ นาพมิพ์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. สัตยา จงเรียน ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. ค าพร หลักดี ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. สุกนั ทุมสงคราม ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. จตุรงค์ รินไธสง ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. เลิศนริทธิ์ มะณีเลิศ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. น าศักด์ิ จนีประโคน ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
จ.ส.ต. ประมวล สง่างาม ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ส.ต.อ. ชาณณรงค์ มาตรา ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ส.ต.อ. ธวชัชัย ชาญประโคน ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ส.ต.ต. จกัรกฤษ พวงมาลา ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ส.ต.ต. อนุรักษ์ สีสมดี ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ส.ต.ต. กฤตภทัร เรืองเดชวงศ์ ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ส.ต.ต. สิทธพิงษ์ สุขโข ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
ส.ต.ต. ปิยชาติ เชี่ยวชล ภ.จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง
พ.ต.อ. ประเสริฐ มาเหม็ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
พ.ต.ท. ประเสริฐศักด์ิ จนัทร์ประเทศ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
พ.ต.ท. สันติสุข บุปผเวส ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
พ.ต.ท. ไพรุจ ต้นเขยีน ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
พ.ต.ท. อทุิศ ธรรมสมบัติ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
พ.ต.ท. ธรีะพงศ์ วรการพงศ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
พ.ต.ท. การกฤศ กาญจนสุวรรณ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
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พ.ต.ท. วนิัย มองเชิง ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ร.ต.อ. สุทัศน์ ปะส่ิงชอบ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ร.ต.อ. ประจวบ ผอมทอง ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ดิษฐศรี ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ร.ต.ท. สมภาษณ์ นันทนพบิูล ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ร.ต.ท. สมชาย ทรัพยสุ์ข ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ร.ต.ท. สวสัด์ิ พุม่พวง ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ร.ต.ท. สุเชษฐ์ เทพชารี ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ร.ต.ท. กฤษดาพงศ์ ค าสังวาลย์ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ร.ต.ท. นิพนธ์ ศรีสวา่ง ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ร.ต.ต. ไพบูลย์ มงคลศิลป์ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ร.ต.ต. วรัิตน์ ปลงจติร ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ร.ต.ต. อภยัชน ค าสุข ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ร.ต.ต. บรรเทิง สุวรรณเกดิ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. ภทัรภมูิ ค าเกี้ยว ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. เมธาสิทธิ์ บุญช่วย ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. จกัรพนัธุ์ พนัธุ์โยศรี ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. เสกสรร กองสุข ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. ชวลิต ดิศโยธนิ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. สมจติร์ นิลสมบูรณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. พมิาน บ่อไทย ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. ทองอนิทร์ พรมศิริเดช ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. อดุร ทันดา ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. ชัยประเสริฐ โม้สา ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. ศุภชัย รัตนวงษา ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. กล้าหาญ เหมปัน้ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. สุพดั วาระพลิา ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. สิทธชิัย คล้ายพนัธุ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. สุวรรณ จนัทร์งาม ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. บุญครอง บุตรจนัทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. ชาญชัย ใจพนิิจ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ด.ต. นิพนธ์ กดุหอม ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ส.ต.ต. เวธน์ ธนาภรณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ ยงัวารี ภ.จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา
พ.ต.ท. ธนศักด์ิ ศรีสุพรรณ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
พ.ต.ท. สมบัติ ตรึกตรอง ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
พ.ต.ท. พงษ์รัก เหล่าภกัดี ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
พ.ต.ท. วรรณวฒิุ แสนเสนยา ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.อ. เลอศักด์ิ มัน่สมบูรณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ท. ไชยา แอบกล้า ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
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ร.ต.ท.หญิง ฟา้แกร่ง ลาธลีุ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ท. จริเดช หุน่ทอง ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ท. นิติธร ป้องศรีนาม ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ท. กอ้งภพ ฉอ่กระโทก ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ช่างไม้ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ท. รชต สมอชลนาวนิ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ท. ชนสิษฎ์ เกดิศิริ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ท. สุทธพิงษ์ เงินทอง ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ท. อมรรัตน์ อภยั ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ท. ฉตัรชัย เจริญพร ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ช านาญช่าง ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ จนัดาห์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ท. สมควร พึง่ฉ่ า ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ต. วชิา ผ่องสีใส ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ต. ศิรสิทธิ์ ชมภบูุตร ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ร.ต.ต. มานพ นิยมการ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. สมชาย ร่ืนรมย์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. สุพนัธ์ กอมาตย์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. อกัษร จนัโท ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. ชวลิต ศักด์ิดี ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. ทรงศักด์ิ ต่อมค า ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. สุวทิย์ ศีติสาร ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. เทียมทัน ทะส่วย ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. ภวูสิทธิ์ สมนึก ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. ปฏภิทัร วมิุติ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. ชยาวทัน์ อทุธการ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. ณรงค์ โชคศิริ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. กรัยเลิศ จนัทร์เอน ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. รุ่งโรจน์ อศัวกลุก าเนิด ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. ธงชัย จนัทคาม ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. พตัรพงษ์ คงคาลัย ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. ยทุธภมูิ ธมิาทาน ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. ธนาวธุ ชุรีกรณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. ณราวฒิุ จนัไตร ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. สิทธชิัย คนึงเหตุ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. สุพจน์ แป้นแกว้ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. ธรีะวฒัน์ เจริญใจ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. วนัรบ ร่ืนอารมณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. อนุชา วริิยาภรณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ด.ต. สถติย ์ ไสววรรณ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
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จ.ส.ต. สุริยา ร่างเจริญ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ส.ต.อ. เฉลยศักด์ิ พละเดช ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ส.ต.อ. เอกราช ไพยรัตน์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ส.ต.ต ประภสัสร ศรีสนัน่วงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
ส.ต.ต นครินทร์ ผลาผล ภ.จว.ระยอง สภ.ปากน้ าประแสร์
พ.ต.อ. เชาวศิ์ริ บุญศิริโยธนิ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.อ. สุภาพ นาคทอง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท. เทอดศักด์ิ นนตะพนัธพ์พิฒัน์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท. มานิตย์ บุฒมาเลิศ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท. ศราวธุ กองสุข ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท. ไชยาจติต์ จนัทะแสน ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท. เกรียงไกรวธุ บัวกล้า ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท. ยทุธชัย โพธิ์รุ่ง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท. วรีะวฒิุ มีไล้ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท. ธนเดช ชมเชี่ยวชาญ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท. ปราโมทย์ คงคาลัย ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท. ปิยภทัร โภคินรัชปิติ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท. สราวธุ เอี่ยมส าอางค์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท. อานนท์ สืบศรี ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ต. วรัิตน์ เตชนันท์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ต.หญิง นิสากร กล่ินผกา ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.อ. เสถยีร รัชพงษ์ไทย ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.อ. วทิยา นิตยสุข ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.อ. วลิาศ กมุไชย ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.อ. พพิฒัน์ สมนึก ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.อ. ชัชวาลย์ ไชยพา ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.อ. เสนอ รัตนพลแสน ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.อ. อธวิฒัน์ อภวิฒิุชัยกติต์ิ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. ธวชั หนอสิงหา ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. เลิศศักด์ิ วงัคีรี ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. ทองดาว โคตรหลักค า ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. อดุม ศรีสงค์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. ชนุตร์ ปานทอง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. ประพนัธ์ พทิักษา ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. ไพศาล วงศ์สุวรรณ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. ยทุธนา ศรีฤทธิ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. เอกชัย วงศ์กล่ินกรุด ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. สุชาติ ดุสดี ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. สุโรม แกว้ใส ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. สมอง ราชมะโรง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
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ร.ต.ท. แสวง ประศรี ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. ธญัญ แพงไทย ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. ถาวร ค าวตัร ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. สัญชัย จริะสกลุ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. ทองคูณ ขอนรัง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ นันทสูน ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. สุวนิัย ศรีจนัทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. สันติ ปักการะโถ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. ณัช ผันอากาศ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. รัชพล สีมาวรพงศ์พนัธุ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท.หญิง เสาวนีย์ แกล้วกล้า ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. คมกฤต แจน่ประโคน ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. ถนอม ค าภาพงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. สมพงศ์ ผลศิริ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. วเิชียร โกทัน ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. สมาน พฒุดี ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. สามารถ บุญเทีย่ง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. สมปอง เขม็หมืน่ไวย ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. ทองค า ค าลือ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. สมัย พชืพนัธุ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. โกมล ชื่นชู ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. สมใจ สุปิงคลัด ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ท. ธรีะ สีดา ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. โฆษิต บุบผาชาติ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. สมนึก เกตุโคกกรวด ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. ธ ารงค์ นามวงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. นิพจน์ ฟุง้ขจร ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. พรพชิัย จนัทร์เปล่ง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. มานพ มรกฎสระน้อย ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. วนิัย เมีย้นศิริ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. ณรงค์ วเิศษศรี ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. สุเทพ มากอง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. ชัยณรงค์ เขยีวหวาน ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. บัญชา พรพรหม ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. อนันต์ นิคมคาย ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. ประสาน มารศรี ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. จริกติต์ิ บุญสม ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. บันเทิง ประเสริฐ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ร.ต.ต. สุทัศน์ โสมววิฒัน์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. จรุญ บุกบุญ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
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ด.ต. สมภพ บัวบุศย์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ประยรู เส็นสด ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. อรุณ หอมระร่ืน ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สุเทพ นาสมนึก ภ.จว.ระยอง สภ.มาบตาพดุ
ด.ต. สุวชิ วงค์ค า ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. มานพ เพง็ตะคุ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สมพร ยอดอนั ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. บุญญเกยีรติ ค าสอน ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. จกัรพงศ์ แสนอุ่น ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ณภทัร สุนทรดิษฐ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ธชัพงศ์ วงศ์ทิพรัตน์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. วนัชัย เจยีรักสุวรรณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. นิรันดร์ กอเซ็ม ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. บัณฑิตย์ รอดเสง่ียม ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. กติิชัย ผลวเิชียร ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. บุญเหลือ ขวญัประเสริฐ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. พษิณุพงษ์ พงษ์สระพงั ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ชัยวทิย์ สุขจติธรรมกลุ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ประพฒัน์ เสียงวลัิย ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. วชิัย รัตนะ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ณัฐพลวฒัน์ ศรีวชิา ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. วรวฒิุ จนัทร์เพญ็ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. พชิัย เล่ียมสุวรรณ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. พยงุ ศรีสุวรรณ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. พงศธร เหล่ามะโฮง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ชานน กจิประมงศรี ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ชูชาติ สวงิ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ก าพล หวานระร่ืน ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ประภาศ กมิทอง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ทศพล ประสมทรัพย์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ภาวศิ กอ้นพรหม ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. กรกต นพเกยีรติ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สาโรจน์ เมืองอดุม ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. วชิิต ค าชะนาม ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. บุญศรี น้อยสองชั้น ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. พรีะพล พรมบุตร ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ประยรู ฤทธแิผลง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ศิลา เล้ียงหรัิญ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. วเิชียร แหมไธสง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. เมืองแมน มาแกว้ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. สิทธพิร ตามรภาค ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. กฤษณะ บุญยะรัตน์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ทวี บูรสิทธิ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ยทุธนา ปาริกวงศ์ชาติ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สมบัติ บุญต้ังแต่ง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สราวฒิุ ขนัประมาณ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สุพรรณ ไวยค า ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. อโณทัย เจริญผล ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. วทิยาธร ไชยสาร ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. กศุล มหาโยธนิ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. วสันต์ ชลาสินธุ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ศรศักด์ิ รากแกว้ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ศักด์ิชัย เสือแกว้ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สมศักด์ิ นคร ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สมศักด์ิ ผ่องแผ้ว ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. มานะ ทองเซง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ภกัดี วจิติรการกลุ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. บรรเจดิ สุขจนิดา ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สมศักด์ิ บุญญาภา ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ชัยวฒัน์ บุญมี ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. หดั ชารีรักษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. บรรเจดิ เสือจอ้ย ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. วฒิุวงศ์ จติตรีบุตร ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สง่า โชติช่วง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ประยทุธ รอดมา ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. จนิดา โพธิ์ทอง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ทองทด บุญมี ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. เกษม สู้สงคราม ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สุพจน์ หนองเหล็ก ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. วรีะ นาหล่ง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สมคิด พืน้แสน ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สมโภชน์ พรหมจนิดา ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. พงศ์ธร วบิูลยอ์รรถกร ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สุเชษฐ์ ชุ่มชูจนัทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. อาทิตย์ กาฬสินธุ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ปรีชา ขนุทอง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. วรรธนพงศ์ เจริญพนัธวงศ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. พรีพฒัน์ สีหา ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. เกษม จติไธสง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. จรัญ ขวญัพรหม ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ชัยชนะ สุวรรณรินทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ประพทัธ์ ศรีสุขโข ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. อ านวย บ ารุงวงค์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ อดกล้า ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สุนทร พนิไธสง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. นพพร สิทธโิชค ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. อนันต์ เทพาสรรค์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ธรีะพงษ์ เชื้อวงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ประธาน ศรีฑา ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. พเิชษฐ์ ดีพนัธุ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ปิชา ยนืยง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ยทุธชัย แทนสูงเนิน ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สุพจน์ โพพะนา ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. สุระชาติ แกว้บุรี ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. เสกสรร ชาภกัดี ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ศุภณัฏฐ์ วาดวงษ์ศรีภู ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. วรีะพลย์ อาษากจิ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. อทุัย ไชยปุริวงศ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. อดุม สุระสุข ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต. ปัญญา บุญยางาม ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
จ.ส.ต. นิรุช พนรเขต ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต.หญิง อารดา วงค์ค า ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต.หญิง น้ าฝน เหลืองออ่น ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต.หญิง อรวรรณ แทนสูงเนิน ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ด.ต.หญิง ปวณีวชัร์ อดิพฒัน์ตระกลู ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
จ.ส.ต. ชาตรี มัน่หมาย ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ เสาเปรีย ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.อ. นิกร ไมขนุทด ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.อ. ประกาสิทธิ์ โสหนองบัว ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.อ. วชัเรนทร์ เหลือผล ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.อ. กฤตพล ตุ่นกระโทก ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.อ. วฒิุศักด์ิ อุ่นวเิศษ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.อ. ศุภชัย เสริมเหลา ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.อ. ธนูศักด์ิ ไชยแสง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.อ. สมปอง มัง่ค่ัง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.ต. ชินวฒัน์ เขอืนอก ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.ต. ชัยรัตน์ ณัฐพทัธนิษย์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.ต. สุชารีย์ เฉลิมพาล ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.ต. เทพพทิักษ์ โปร่งจติ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.ต. พรีะพฒัน์ นันทวงศ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
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ส.ต.ต. สหสันัยน์ สัมพนัธว์งศ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.ต. จกัราวนิ จ าปาไชย ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.ต. ทองพลู ดวงไข ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.ต. พงษ์พทิักษ์ ศิริชนม์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.ต. สิทธชิัย เครือวงั ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.ต. สุทธลัิกษณ์ นามแสง ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.ต. ถริพทุธิ์ นิธถิริธมัรัตน์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.ต. อภยิตุ วรรณพฤกษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.ต. ประณัฐฐา สุวรรณสม ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.ต. วณัฐพงศ์ รอดทรัพย์ ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
ส.ต.ต. ปฏวิติั ประชุมชน ภ.จว.ระยอง สภ.เมืองระยอง
พ.ต.อ. สมฤกษ์ ค้ าชู ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
พ.ต.อ. ฉตัรชาย อนิทรพกุ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
พ.ต.ท. อ านาจ พุม่วงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
พ.ต.ท. ประเสริฐ เตชะมา ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
พ.ต.ท. วฒิุพงษ์ ทับแสง ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
พ.ต.ท. ลัทธศักด์ิ ภถูี่ถว้น ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
พ.ต.ท. สุวทิย์ วจะสุวรรณ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
พ.ต.ท. วฒิุชัย จติไพบูลย์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
พ.ต.ท. กมล วฒิุสมวงศ์กลุ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.อ. อนันต์ การดี ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.อ. สุพจน์ สวนสอน ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.อ. ณัฐพล น้อมพทิักษ์ประชา ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.อ. พงศ์พพิฒัณ์ หาศิริ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. พาศิรายทุธ แสงศรี ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. เกยีรติกรีติ ทรัพยพนูไพศาล ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. คมเดช ศรียางนอก ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ ฟกัแกว้ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. ชัยมณฑล พรมงคลพทิักษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. ถนัด วรรนิวาส ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. พษิณุนนท์ ศรีตรัยทัศน์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. ธนภทัร นางาม ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. พชรพล บูรณะเรข ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. เชิดชัย วงษ์ไพศาล ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. สากล ชุ่มกิ่ง ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. ชัย มะคาทอง ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. จรูญ ภาคมฤกษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. สมชาย โยธารักษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. เอนก ปีจตุัรัส ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ต. อดุลย์ ภคูงคา ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
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ร.ต.ท. สิทธชิัย พรหมสิงห์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. นิกร เพง็เลีย ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. ชัชวาลย์ มีชาญ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. ณรงค์ จนิจา ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ จนัทสิทธิ์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ท. ณัฐวฒัน์ ศรีอนิทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ต. ชาญยทุธ พืน้สันเทียะ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ต. ส าเร็จ ผลงาม ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ต. อมัพร รังศิริ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ร.ต.ต. ศักด์ิชัย ธรรมมูลตรี ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. พนัสนิคม เชษฐสิงห์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. พสุิทธิ์ บุรุษโชติ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. ธนวฒัน์ ไขสังเกตุ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. สุขชัย อารีรอบ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. ลือ จนัตุ่ย ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. ทวี ทรายแกว้ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. สมบัติ ธรรมสุข ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. สุรพล ข าโอด ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. รวมพล ทองอม้ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. ปราณต์ เปลวรินทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. นฤมิตร พวงจนัทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. ยทุธ แกว้ภมูิแห่ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. วนิัย ปุยงาม ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. วนัชัย เสริมสุข ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. นิฬปฉฐัฆ์ สังขว์งศ์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. มนูญ เสนาวงศ์ษา ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. วชิาญ หมืน่กดุเลาะ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. พมิพา ศรีสุทัศน์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. อทุิตย์ จนัทบูรณ์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. วทัยา พรมตา ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต.หญิง นิรามัย บุญพทิักษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. ธรีศักด์ิ จติรเวช ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. ส ารวม พฤกษ์เกษม ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. ยงยทุธ มาตรเกล้ียง ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. นิคม ปัน่เอี่ยม ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. บินศรี ปัญญาเพยีร ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. ทศพร จนัทร์งาม ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. จ ารัส พลเยี่ยม ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. สุนทร ต้ังธนกลุภกัดี ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ด.ต. ชลอ โมนะ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
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ด.ต. บัญชา ศรีสนธิ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
จ.ส.ต. สุพา อสิพงษ์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ส.ต.อ. ฐากร เสมอภาค ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ส.ต.ต. ทศพร แสนสุภา ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ส.ต.ต. อตัถนันต์ นาจารย์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ส.ต.ต. ตรีฤฉตัร อปุฮาต ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ส.ต.ต. ณัฐพล ศรีกาญจน์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ส.ต.ต. เกริกฤทธิ์ ตาค า ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ส.ต.ต. ชัยยนัต์ แลบสูงเนิน ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ส.ต.ต. ฉตัรชัย ผ่องใสศรี ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ส.ต.ต. เจษฎา ศรีบุตตะ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ส.ต.ต. อเุทน นามวงศ์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
ส.ต.ต. ทรงชัย เจอืจนัทร์ ภ.จว.ระยอง สภ.บ้านฉาง
พล.ต.ต. ยิ่งยศ เทพจ านงค์ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
พ.ต.อ. ณภทัร ศรีบรรพต ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
พ.ต.อ. ชัยรัตน์ ศรีเอี่ยม ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
พ.ต.อ. ธานีวฒัน์ เตียงพทิักษ์ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
พ.ต.อ. อภรัิกษ์ เวชกาญจนา ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
พ.ต.อ. สมนึก มัชฌิมา ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
พ.ต.ท.หญิง รุ่งวดี เจริญศักด์ิ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
พ.ต.ท. รุ่งระววีลัย์ ชาสมศรี ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
พ.ต.ท. อนุวฎั เทียนทอง ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
พ.ต.ท. ธนัตถ์ ดวงบัณฑิต ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
พ.ต.ต.หญิง จารุมาศ สวา่งพร้อม ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
พ.ต.ต. ประพนัธ์ ศรีเหมือย ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ร.ต.อ.หญิง พรทิพย์ ดาราศร ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. ประสงค์ สุขหอม ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. นพรุจ สละทาน ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. ศิรสิทธิ์ วฒันะโสภาคย์ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. ษุสเขต ประโพสังข์ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ร.ต.ท.หญิง สายสุนีย์ ค าสิงห์ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ด.ต. ณนฌกร บ่างกองกลู ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ด.ต. นิคม ขยนัสการ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ด.ต. วชิาญ หลักทรัพย์ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ด.ต. อนุชา กณัหารี ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ด.ต.หญิง ทิพากร การุณวงษ์ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ด.ต.หญิง นฤมล สุ่นศรีเมือง ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ส.ต.อ. สิริชัย บุญหาญณรงค์ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ส.ต.อ. ปริญญา ค ามาลา ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ส.ต.อ. ธวชัชัย โต่นวธุ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
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ส.ต.อ.หญิง กาญจนา ค านึง ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ร.ต.ต. สุรพล ทองหล่อ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ ยิ้ววอ่ง ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ร.ต.ต. นิวฒัน์ เขม็ภู่ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ด.ต. นิคม ขยนัสการ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
พ.ต.ท. พลิาศลักษณ์ ออ่นด า ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ด.ต. สมเจตน์ ยอดยิ่ง ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. เดชน์ สงวนตระกลู ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ส.ต.ต. กฤษกร สอนโส ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ส.ต.ต. คมสัน เขม็ทอง ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ร.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ เสร็จกจิ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ร.ต.ต.หญิง สุวรรณา เอี่ยมจ ารัส ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ร.ต.ต. สุรสิทธิ์ มะลิซ้อน ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ร.ต.ต. ส าเริง รู้แผน ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ด.ต. วฑูิร ศรีนครเขตต์ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
พ.ต.ท. ธนัตถ ์  ดวงบัณฑิตย์ ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ร.ต.ท. กติติวรรชษ์ เตชะดี ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
ด.ต.หญิง ชลิดา เชื้อเกษม ภ.จว.สระแกว้ ฝอ.ภ.จว.สระแกว้
พ.ต.อ. ภาคภมูิ ศรีลาภะมาศ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
พ.ต.ท. พฒันพงษ์ ทรงเจริญ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
พ.ต.ท. อกุฤษฏ์ สีทานอก ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ร.ต.อ. สุทธพิงษ์  อนิทสิทธิ์ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ร.ต.อ. สมัชญ์ นาคพน ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. ปิยกร  พรมมา ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. ทองอนิทร์ สีสมญา ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. อศัวนิ ก าเหนิดสุข ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. อทิธพิล ใจเกษม ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. บุญสนอง พะหงษ์รัมย ์ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. อานนท์ เพช็รพะเนาว์ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ สารวตัร ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ร.ต.ท.หญิง จรรยมณฑน์ เรืองศรีบัว ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ร.ต.ท.หญิง จรีภรณ์ ทิตะโคตร ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. ณรงค์  บุญเรือง ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. วนัชัย  ถาวรสินธ์ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. นิกร ศรเดช ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. มณี เร่ิมสูงเนิน ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. ไกรราชกช  พลรัตน์ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. กมัปนาท โสมวงค์ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. นิติศาสตร์ สังชม ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. เสรี สุขลาภ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
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ด.ต. พพิฒัน์ ราชสีห์ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. ประเสริฐ  กอ้งสูงเนิน ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. ประเทือง  ออ่นสวา่ง ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. พจน์  สวา่งพงษ์ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. ประสิทธิ์  ครูสอน ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. พเิชษฐ์  ชัยยะ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ นพเกล้า ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. พรีพล  แจง้ค า ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. สมโพธิ พวงผกา ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. ด ารงศักด์ิ อนิเกดิ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. ไชยณรงค์ หอมประไพ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. วสันต์ สวา่งวรรณรัตน์ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. เทิด จนัทิศ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ด.ต. สุขมุ บุญมาโนน ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. พนิิจ สรรพกจิไพบูลย์ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ธนงค์ชัย ศรีทอง ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. จกัริน  อยู่บุญสุข ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. อนุ  เล่ียมมะณี ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ธวชัชัย  พงษ์ศรี ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. คชา นรศาสตร์ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. กฤษฎา  จั่นเพช็ร ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ศราวธุ บุญเกษม ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. วสันต์ จนัทร์พรม ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ส.ต.อ. ประดิษฐ กะจะเดิม ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ส.ต.อ. สกลุ  แกว้ค าใต้ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ส.ต.อ. อนุชา ดอนฉนวน ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ส.ต.อ. ดิโน่ สูนยแ์กว้ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ส.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ  บุญยะขนัธ์ ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
ส.ต.ต. สุเมธ ค่ าปิล ภ.จว.สระแกว้ กก.สส.ฯ
พ.ต.อ. ธนาวฒิุ จงจริะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
พ.ต.อ.    สมเกยีรติ    ผันประเสริฐ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
พ.ต.ท. กานน   มีสวสัด์ิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
พ.ต.ท. สัก     จนิดาวงษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
พ.ต.ท. กล้าณรงค์ นิลฑมร ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
พ.ต.ท. ประเสริฐ ศรีพนันา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.อ. กติต์ิธเนศ ปิติประสงค์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.อ. สุริยา มาวนิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ท. ณัฐวรรธน์ แทนบุญ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ท. วฒันชัย วงษ์ทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ท. กติติพศั ค านนท์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ร.ต.ท. สุทธิ อดุร ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ท. สมาน    นะยะเนตร ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ท. บุญช่วย   กองสุวรรณ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ท. อเนก     แสนใจกล้า ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ท. ส าอางค์      พกุเปีย่ม ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ท. สมัย      วสิาพล ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ท. ค ารณ สังขเ์มือง ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ท. สุทิน     นักปราชญ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ท. จ านงค์       สุทธา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ท. ชูชาติ ยอดวงษ์กอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ท. ประเสริฐ สังขท์อง ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ท. เจตษฎางค์ บุญชล ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ต. เฉลิม     สกลุนี ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ต. อ าไพ    ไม้ส้มซ่า ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ต. วรีะพนัธุ์    หวงัสุข ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ต. สุเทพ          นกโต ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ต. ส าราญ พรหมเกษร ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ต. บรรยงค์ ถาวรทรัพย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ต. สถติย์ เนินแสง ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ นุชรุ่งเรือง ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ต. ฉลอง    บูรพา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ต. ปรีชา      สิทธชิัยกติติ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ต. อ านาจ        เจริญสุข ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ต. มานพ จนัเพง็ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ต. ณรงค์ ผลาหาร ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต.หญิง สิริธร จ าจติต์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. ประเสริฐ    จติต์จ านงค์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. เดชา     วชัรภมูิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. ไพทูรย์ เทียนถาวร ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. สันติ วรรณุสิทธิ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. ตวนั ปล่ังศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. อมร     จิ๋วส าอางค์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. สุรสิทธิ พนิิจพรประภา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. กติิพงษ์ ตู้จนิดา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. สงคราม     ธรรมมิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. ช านาญ ยพุาพนัธ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. เอี่ยม แหล่งสนาม ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. ประกอบชัย    วงษ์พล ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. อนิวรรต    ธรรมธวชักลุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. วรีภทัร์ รักษาทรัพย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
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ด.ต. วนัชัย     ศรีเคน ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. เดชาชัย มาวนิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. ด ารงค์ ศิริโท ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. นิพนธ์ ตาลสถติย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. ศิลปชัย แกมจนิดา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. จรัญ เจริญผิว ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. โสวชัน์ แกว้วงษ์หดั ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. มนัส พานิชไทย ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. นิพนธ ์   แสนถม ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. สิริชัย     สินเส็ง ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. สุเทพ       มะลิซ้อน ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. นิสิต ค าแสน ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต.หญิง กญัญา   ลาสองชั้น ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. สุทธพิงษ์    คงสมบัติ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. วรีพล        ดีพา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. สนิท ละมูลภกัด์ิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. ศุภชัย       ม่วงงาม ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. นิวตัย์ จนัทร์สวา่ง ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. พรยทุธ ทุมประสิทธิ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. โยธนิ สมลักษณ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. อาคม        สานุวงศ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. อาคม        อาสากจิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. ทวศัีกด์ิ      พพิธิกลุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. ปิน่แกว้ พานิชไทย ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. อ านวย ทองหล่อ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. ประภสัร์      เจริญสุข ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต.หญิง ลัดดาวรรณ คงคา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. จริศักด์ิ ไผ่สมบูรณ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. ณรินทร์      พมิพส์อน ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. พงศ์พรีพฒัน์ คงจา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. ภริมย์ ทาวี ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
จ.ส.ต. ธนญชัย     จนัทร์สมดี ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
จ.ส.ต. อรรถชัย เรืองบุญ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
จ.ส.ต. รณชัย ไพบูลย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
จ.ส.ต. นครินทร์ สุ่มมาตย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
จ.ส.ต. นพดล สมนึก ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ส.ต.ต. วรีวฒิุ วสูิญ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ส.ต.ต. สมพงศ์ ภาสดา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ส.ต.ต. ภวตั จ ารัสฉาย ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ด.ต. รุ่งชัย งามสะอาด ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
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ร.ต.ท. ชานันท์ เกษรบัว ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
ร.ต.ท. เรืองยศ จวบกระโทก ภ.จว.สระแกว้ สภ.เมืองสระแกว้
พ.ต.อ. คงชาติ ทรงสุภาพ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
พ.ต.ท. วโิรจน์ จนัทร์สวา่ง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
พ.ต.ท. ยทุธพงศ์ ตัณฑิกลุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
พ.ต.ท. ศตพฒัน์ พมิพค์ า ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
พ.ต.ท. กตัญญู พวงเกาะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
พ.ต.ท. หนูรักษ์ วงค์จ าปา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
พ.ต.ท. สุนทร ทับจนัทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
พ.ต.ท. สมชาย อยู่ระ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
พ.ต.ท. ธรรมวทิย์ เดชแกว้พจิติร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. ชวลัวทิย์ ยนิทรัพย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. สามารถ แม่นปืน ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ จ านงค์ศร ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. เชาวลิตร คงเมือง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. บรรเลง ยอดสวสัด์ิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. ชูโอด สุนิปา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. บุญส่ง โพธติา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. รังสรรค์ บุญศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. วษิณุ ศรีทะโร ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. ธรีภทัร กลุวมิล ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท.หญิง สายชล ไชยณรงค์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. ณัฐวชัร พายส าโรง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. ณัฐกมนต์ บุญเพง็ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. จ าเริญ นิลเสถยีร ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. บัญชา ยมหา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. ภาณุวฒัน์ พายส าโรง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. จรีวฒัน์ จนัทายนื ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท วราวธุ แพงออ่น ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ท. พนัธเ์ทพ ด ารงสันติพทิักษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ต. ส ารวย บุญศิริ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ต. ศักด์ิชัย เทีย่งผดุง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ต. เฉลิมชัย พรหมชาติ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ต. จริวฒัน์ ค าประชา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ต. วรพงษ์ ลากลุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ต. ประคอง จวิราช ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ต. สมชาติ แกว้ศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ร.ต.ต. ธวชั พกุประเสริฐ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. ยงยทุธ จ านงค์จติต์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. เทพเมธี มีประเสริฐ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ชัญญณัฐ ทิพยสิ์งห์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. กติติ ใจประเสริฐ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. วรีะชัย สุดาจนัทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. สุชาติ  อนิทรเพชร ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. แสง พงษ์สะพงั ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. ศรันย์ สุธรรมศักด์ิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. พทิยา ศรีรัตน์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. มานิตย์ สมมิตร ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. นะเลง เขยีวพุม่พวง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. ประสาร ขนัขงึ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. สุรัชต์ เขม็วรรณ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. ชัยวฒัน์ ศรีจนัทร์โฉม ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. ศราวธุ สาริมา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. ประจวบ ทองมนศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ด.ต. จนิดา ทรงคาศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
จ.ส.ต. อภวิฒัน์ สุทธกิลุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
จ.ส.ต. จกัรพงษ์ ยิ่งยง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
จ.ส.ต. ณรงค์ จนัทร์ทิพย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ส.ต.อ. ส าเภา อ าไพพดั ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ส.ต.อ. ชนุกร สุภาพนัธ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ส.ต.อ. ด ารงเดช ไชยบาล ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ แกว้วฑูิรย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ ไขศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ส.ต.ต. บัลลังก์ วตัตะกมุาร ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ส.ต.ต. สันติพงษ์ หาญประสพ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
ส.ต.ต. พนมกร ด านิล ภ.จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร
พ.ต.อ. สุบิน บุญเล็ก ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
พ.ต.ท. เกษม วงศ์ทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
พ.ต.ท. ฆนรพ รัตนใหม่ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
พ.ต.ท. มนตรี ชูยิ่ง ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
พ.ต.ท. จมุพฏ มัณยาภา ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
พ.ต.ต. ชูเกยีรติ แกว้อาจ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
พ.ต.ต. ไชยา มณีสุทธิ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.อ. ทัศนัย จจูอ้ย ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.อ. นิคม ศรีทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. วชิัย อนินอก ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. ธนวรรณ์ คงนาน ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. ประพศิ จ าแบบ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. ประสงค์ พกิลุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. บรรเทิง วงษ์จนัทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
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ร.ต.ท. ประสาท อ าไพพนัธุ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ สารวตัร ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ศรีวงษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท.หญิง อภญิญา สุขวงศ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. สุวฒัน์ ไชยชนะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. สนอง สระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. สมพร ตรีพงษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. อ านาจ แม่นปืน ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. ประพศิ จ าแบบ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. สุชิน อนิทรนวล ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. กฤษณะ เอี่ยมสอาด ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. โสภณ แกว้บุดดา ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. พชร บุญอนิราทากรู ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. ฤกษ์ รัตน์เจริญ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. พทิักษ์ หาญประสพ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. บุญสร้างสันต์ เครือขวญัชัย ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. พงศภคั พลแสน ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. ณรงค์ ทองยอ้ย ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. สถติ พรมประเสริฐ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. มานิตย์ ทองเทีย่งธรรม ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. ยงยทุธ จ านงค์ทรัพย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. ณรงค์ นพคุณ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. ทวทิย์ ประกอบนันท์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ต. เสน่ห์ เสมาทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ต. เดชา ใชยะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ พารารักษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ต. ส าเนียง ใจประเสริฐ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ต. ชัยพสิิษฐ์ เชาวพ์นูสุข ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ต. ยนต์ กลีบพทุรา ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ต. มานัส กลุลา ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ต. ประยทุธ สร้อยทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ต. พทิยา ทรงเจริญ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ต. อาภรณ์ จบดี ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
วา่ทีร่.ต.ต. ภาณรักษ์ ทองศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
วา่ทีร่.ต.ต. ตรีชา ช่างศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
วา่ทีร่.ต.ต. ประสิทธิ์ โพทูล ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
วา่ทีร่.ต.ต. ประดิษฐ์ ทิพยสุ์ขมุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. มงคล ผลสวสัด์ิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ธงชัย พรมทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ทุง่ทอง โพธิ์ทับไทย ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ด.ต. ชาญชัย จนัทร์ประโคน ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. นพชัย ฉนัทลาภ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. นพรัตน์ จนัทธมัโม ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ชาญชัย แหว้เพช็ร ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. องอาจ ประชุมชัย ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. อดุร ปะตินัง ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. พสัินต์ พมุโกมล ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. วลัลภ ดุจเฉลิม ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. เจดิ จุ้ยโต ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ปราโมทย์ ประยงค์เพชร ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ทรงศักด์ิ ภกัดีนวล ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ประทานพร แสงข า ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ธวชัชัย ปานอดุม ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ธานินทร์ ในถิ่น ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. อานนท์ สุขวงศ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. สัมฤทธิ์ แสวงผล ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. กสิสิทธิ์ มาสแสง ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. อทุัย พรมมา ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ไกรวฒิุ ฆะราช ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ชลธวชั ฤาชัย ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. สมพร หนัทยงุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. วทิูน เงินนาค ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. สง่า เพยียา ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. บุญเลิศ สมศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ธนูศักด์ิ คงคาธนะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ทนงศักด์ิ ประเสริฐศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ชัยยศ ใจตรง ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ชัยอรัณ สดสูง ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. คมศรณ์ ค ามี ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. นิคม จนัด า ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ไพรวลั สโมสร ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. บรรเทา แดง ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. อโณทัย ฉมิมาแกว้ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. สุรศักด์ิ สรรพกจิไพบูลย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. กมัปนาท เขมะโกศลสันติ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. วรีะพงษ์ จนัทร์ดี ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. สมชัย นิลเดช ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. บุญชู จนัทร์กระเทาะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. วจิติร บุง้ทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ชัยฤกษ์ บ าราบ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
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ด.ต. ด ารงศักด์ิ เครืออนันต์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. ภเิศก พวงมาลีประดับ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. เทิดทูร ชายทวปี ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. สันติ อนุพนัธ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. อทิธพิล ศรีแพงพงษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. สัญญารัตน์ บุญเพิม่ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
จ.ส.ต. จริายุ เดชจติรโสภา ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
จ.ส.ต. จขจรเกยีรติ กนัหากลุวฒัน์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ส.ต.อ. ศิริชัย ละดาไสย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ส.ต.อ. ธรีพงษ์ แพนสมบัติ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ส.ต.อ. ปรัชญา กนัธมิา ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ส.ต.อ. ไพฑูรย์ นางาม ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ส.ต.อ. ปิยวฒิุ สิงหว์งศ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ส.ต.อ. วรีพงษ์ สวา่งรัตน์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ส.ต.ต. สันติสุข อนัควร ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ส.ต.ต. ศิริศักด์ิ มีพงษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ส.ต.ต. พเิชษฐ์ หลวงโย ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ส.ต.ต. วนิัย ขนุพทิักษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ท. สุนทร สมบูรณ์พงษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ร.ต.ต. เสนาะ โพธิ์สงค์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
ด.ต. พยอม กจิเสนาะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ
พ.ต.อ. พษิณุ เพง็เดือน ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
พ.ต.ท. มณฑล มาเทียน ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
พ.ต.ท.หญิง มัชญา บุญผิว ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. ยศ ชาสมบัติ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. สมชาติ ไทยบุญชุบ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. เครดิตย์ หา่มสันเทียะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. กมล เบญจกจิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. สุนันท์ เบิดศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. ถวลิ จติิลาภะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. จรัส วรีะวฒัน์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. กอง กุ่มเทียน ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ต. พทิักษ์ ชนะเกตุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ต. สินชัย เกตุเกษี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ต. จ าลอง วเิชียรศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. ช านาญ พนัธตุะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. สมหมาย วรรณทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. ดิเรก เอมบัณฑิตย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ต.หญิง ธญัญนันท์ มุขโต ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ต. ประกาศ เทพนวล ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
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ด.ต. ไชยยงค์ เพิม่พนู ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. อทุัย ด่านรักษา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. สมคิด อนิประสาท ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. สมคิด สุจริตจนัทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. วรีะ ภอูิ่นออ้ย ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. สมจติร พมิพเ์สน ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต.หญิง ชมพู สังคะเลิศ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. ชัยยงค์ ราชดา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. มณเฑียร แกวไชย ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. สิทธิ์ ลาภวงษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. ธนยศ เปรียบยอดยิ่ง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. ประเสริฐ พรมวจิติร ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. ประจกัษ์ โพธิ์น้อย ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. โสภณ กนัยายน ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. กติติพงษ์ นักบุญ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ เอี่ยมพล ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. อธวิฒัน์ พมิพส์วสัด์ิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. ชัญยา รักษาชาติ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. สมพร สมนึก ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. วรกานต์ บ ารุงวงษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. ธนพล จงนอก ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. รคร มาตุ่น ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. กติติศักด์ิ เกตุดี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. สาคร พนัชารี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. สุทัศน์ จนัทร์พทิักษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. พลศักด์ิ ปาลา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. จติรภานุ อนัวเิศษ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. สมแปลน สิงหรั์กษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. สมศักด์ิ สุขเสียง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. สมศักด์ิ ทับละ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. สิทธิ์ ลาภวงษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
จ.ส.ต. พบธรรม แดงชอุ่ม ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
จ.ส.ต. เพชร หอมบานเยน็ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
จ.ส.ต. สุวทิย์ มะปราง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
จ.ส.ต. ชาญชัย ดีจริง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ส.ต.ต. สงกรานต์ จ าปา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ส.ต.ต. นัฐวฒิุ เบ้าโชติ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ต. นิธศิ วงษ์สายตา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. พรชัย กาบปี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
พ.ต.ท. ประจกัษ์ ปัตตะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

ส.ต.ต. บัญชา มะณีพนัธ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
พ.ต.ท. สัณชัย เชื้อช่าง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. สมาน เทียมทะนงค์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. อดุร วงษ์วโิรจน์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. วชิิตร ทองหาร ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. สุภาพ หลงสอน ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. วชิัย วสัุนเทียะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. ธงรบ ราญไพร ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. พงษ์สวสัด์ิ กณุโฮง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. สนธยา บรรณสาร ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. ชยาภวฒัน์ สังฆะมณี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ต. สุวฒัน์ ดิษบ์ประเสริฐ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. วสุิทธิ์ สามิภกัด์ิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ต. ดาวเรือง เขื่อนแกว้ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ต. ประหยดั แสนพลเมือง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. สัมผัส แกว้พมิพพ์า ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ส.ต.อ. สมชาย รักสงคราม ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ร.ต.ท. ชาญชัย สมทา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
ด.ต. ธนากร ธงชัยธรีธโชติ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัน้ าเยน็
พ.ต.อ. วรเชษฐ์ รุ่งหล า ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
พ.ต.ท. ธงชัย ลบพืน้ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
พ.ต.ท. ฒศพล สมนึก ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
พ.ต.ท. ไตรสิทธิ์ โภคธรรมธนาชัย ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
พ.ต.ท. ศุภโชค อนิยะฤทธิ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
พ.ต.ท. เอกภาค ธปูสมุทร ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
พ.ต.ต. เดโช เชี่ยวชาญ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ร.ต.อ. ไพฑูรย์ นพฤทธิ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ร.ต.ท. ฉลาด สุนิปา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ ชาวโยธา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ร.ต.ท.หญิง จฬุาลักษณ์ ค าสุขดี ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ร.ต.ท. สุขชัย วนัหนองสา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ร.ต.ท. ภมูิวสันต์ เกดิไธสง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ร.ต.ท. สมเกยีรติ กลับนุม่ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ร.ต.ท. สมศักย์ หน่อท้าว ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ร.ต.ท. ชลเทพ เกดิกลู ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ร.ต.ท. บุญมา พนัธบ์ุตร ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ร.ต.ท. สนธยา กล่ินแกว้ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ร.ต.ท. สวทิ ออ่นเมือง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ร.ต.ต. มานพ ชมเชย ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ทรงเดช จ ารัส ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
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ด.ต. พลัฎฐ์ เธยีรสุวรรณธาดา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. คม สัพโส ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. นฤพนธ์ แทนบุญ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. อภวิชิญ์ แป้นศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. เสน่ห์ ข าวจิติร ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. สมชาย เนือ้จนัทา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ธนภมูิ พลูสุข ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ศรีชาติ ท้าวนอก ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. สุพจน์ สาระพนัธ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. สงกรานต์ จนัทร์อ าพนั ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ก าจดั หลักค า ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ไพโรจน์ พุม่พวง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. คมเพชร เดชา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. สุริโย ศรีสุพรรณ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. สุทธวิงษ์ วงษ์วสุิทธิ์ขจร ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ศตพรรษ บุญเศษฐ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ไพรรัตน์ ประวะภตูา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ศักด์ิ จนัทเมธิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. กมัปนาท โล่สุวรรณ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. สกล ทองออ่น ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. เอกกร วงค าสิทธิ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ธญัญธร เตือประโคน ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. เอกชัย ส าเภาทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ช านาญ เกี้ยมชัยภมูิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. อคัรเดช รัตนรักษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. พนา ต่อแต้ม ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. นารินทร์ ฝอยทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. สุระชาติ เชิดชู ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ทวปี ดอกไม้ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ทรงศักด์ิ สียางนอก ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. เกรียงไกร เกศแกว้ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ประดิษฐ์ ทางดี ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. รัตนากร พนัธข์นั ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ปพนพชัร์ โคตะมา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ธรีะภรณ์ ศรีเทพ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ปรีชา เกษทองมา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ประดับ เขม็ผะกา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. อคัรเดช ฝอดสูงเนิน ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. นคร เฉยฉวิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. คมสัน สืบส าราญ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
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ด.ต. ประธาน ไวนุสิทธิ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ไชยนัต์ หาค า ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. วรชัย บุญศิริ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. กติติศักด์ิ เกตุดึ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. ช านาญ สิงหป์้อง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ด.ต. กรภทัร์ บาลลา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
จ.ส.ต. สุทธา เสาร์ศิริ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
จ.ส.ต. ยศพทัธ์ ดางาม ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
จ.ส.ต. ขวญัชัย อารีย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
จ.ส.ต. อคัราธรณ์ วฉิาย ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
จ.ส.ต. วฒิุนันท์ ทิพยป์ระมวล ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ส.ต.อ. ปัญญาชล เมฆวนั ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ส.ต.อ. องอาจ วงจนัทร์ไพศาล ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ส.ต.อ. เอกนรินทร์ พยพุา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ส.ต.อ. วฒิุกรณ์ วงษ์ธรรม ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ส.ต.ต. เอกชัย พมิรักษา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ส.ต.ต. รณภพ วนัเพญ็ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ส.ต.ต. ภชูิต ชมสูงเนิน ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
ส.ต.ต. บรรเจดิ พมิพส์อน ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด
พ.ต.อ. สมศักย์ บุญประเสริฐนนท์ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
พ.ต.ท. ภมูิวฤธ อาจสมิติ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
พ.ต.ท. พงษ์สวสัด์ิ วงศ์วาน ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
พ.ต.ท. สมพงษ์ พนูศิริ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
พ.ต.ต. ธนทัต นิลประทีปปรีชา ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
พ.ต.ท. ธวชัชัย ทัพประไพ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
พ.ต.ท. สิทธชิัย โทนผุย ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. เดชาชัย ถกึไทย ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ท. สี สัญจรเลิศ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ท. สัญญา กะการดี ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ท. วสูิต สรวลสันต์ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ท. ขจร แยม้ชม ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ต. เด่นพงศ์ เฉวยีงหงส์ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ท. สุทิน สืบศรี ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย บูรณ์เจริญ ภ.จว.สระแกว้ ตาพรยา
ร.ต.ต. ภวูศิ พงษ์สุวรรณ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ กุ่มเทียน ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ท. ศุภวฒัน์ ตาชุชาติ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ท. มาโนช คูณสวสัด์ิธงชัย ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ท. วนิัต ดีปราไสย ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ต. คมเดช ขนุจนัทร์ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
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ร.ต.ท. มนัส หนูพรม ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. สุรพงษ์ ภกัดี ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. นรินทร์ ประดับจนัทร์ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. วฒันา โพธขิ า ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. ฤทธิ์รงค์ ค าเรือง ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. สุขมุ บุญมาโนน ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. อดุม เขยีวข า ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. ยทุธพนัธ์ สุฤทธิ์ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ส.ต.ต. มนัส วงษ์ชมภู ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ส.ต.ต. ววิฒันา  สานุกจิ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. ผล สิงหห์ดัชัย ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. อภชิาต เกดิมูลผล ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. มาย เทพวงศ์ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. ภริูพงศ์ เสริมทองหลาง ภ.จว.สระแกว้ ตาพรยา
ส.ต.อ. ประกติ นนทศรี ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. เปีย่มศักด์ิ วนิทะไชย ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. ประคอง ฝอยตะคุ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ส.ต.ต. ณัฐดนัย สิมมะลี ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ท. อนันต์ ค าดี ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. เสน่ห์ รักวงศ์ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. รักชาติ เรือนค า ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. สมจติร์ ชมดี ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. ปรัชญาน์ ชูชาติเชื้อ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
จ.ส.ต. ธรีะยทุธ หอมสุด ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ส.ต.อ. ชลอ คู่กระสังข์ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. นิกร จวงเงิน ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
จ.ส.ต. สมยง คุ้มถิ่น ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. สถติ บาลโสง ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. ประคองศักด์ิ ศักด์ิศรีกลม ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. ชัยชนะ เกตุพงษ์ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
จ.ส.ต. กตตน์ พลภงูา ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. ขรรณชัย วงศ์เหมิ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. วชัรินทร์ ประยรูชาญ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ท. อนันต์ ค าดี ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. สายยนต์ เรือนสอน ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. สมศักด์ิ รัตนพนัธ์ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ท. อนุฤทธิ์ โคตรบุตร ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. สุทิน พรหมโสฬส ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ส.ต.ต. ศิวกานต์ บาลโสง ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. ประสิทธิ์ จนัทร์คลาย ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
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ส.ต.อ. วนีัส กดุดอน ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ท. ประเสียน อน้ใจหาญ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ต. ประสงค์ ณรงค์เพชร ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ท. ไสว สายธไิชย ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ร.ต.ท. บุญมี ยอดอาษา ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. สมชัย พรหมใจ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ส.ต.อ. รัตพล วงศ์ศิริ ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
ด.ต. ธงชัย กมุารา ภ.จว.สระแกว้ ตาพระยา
พ.ต.ต. อนุสรณ์ อดุร ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ร.ต.ท. ปรีดา พรไทย ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ร.ต.ท. ประสาน จิ๋วแหยม ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ร.ต.ท. อทิธพิล จติรแจง้ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ร.ต.ท. อศัวนิ สินธมิาต ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ร.ต.ท. รังสิมันญ์ จารุนัย ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ร.ต.ต. ทิวฒัน์ กนัพงษ์ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. ส่งศักด์ิ ผดุงล้อม ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. กมนญ์ ตันเจริญ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. สมพร ชฏาชัย ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. สุวทิย์ ปัญญาลือ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. ธงชัย นุม่เจริญ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. ไพฑูรย์ ทองบ่อ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. ยิ่งยศ วงษ์บ้านดู่ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. เสมา ท่าขา้ม ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. พเิศษ ชินสา ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. ถาวร สีทา ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. จะนัน ถายะเดช ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. เรวตัร ลันดอน ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. โชต สุวรรณโคตร ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. นัฐพล ขนุสนิท ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. นิยม สิงหท์อง ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. สุพจน์ ทาหาวงษ์ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. กฤตพล ทรพสิิงห์ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. วศิิษย์ กล่ินบุหงา ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. วรัิตน์ ผลึกเพชร ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. สมาน บรรพต ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. คงยนื วงศ์เหมิ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. พทิยา ภอูาศัย ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. สุระชาติ จนัทะขึ้น ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. วรพงษ์ พงษ์สมร ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. พทิูล สมปัก ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
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ด.ต. ทรงวฒิุ จ าปานนท์ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. วโิรจน์ ไกรแกว้ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. ไพรัตร พองเสียง ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ด.ต. วเิศษ โพธร์ี ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
จ.ส.ต. อนันท์ โลตุฤทธิ์ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
จ.ส.ต. ชยพล วงศ์ปรีดีพนัธุ์ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
จ.ส.ต. สรศักด์ิ อนุตรกลุ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
จ.ส.ต. ปรีชา นวนรักษา ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
จ.ส.ต. พศิน ทับทิมศรี ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
จ.ส.ต. สุขมุ สารศรี ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
จ.ส.ต. เอกชัย นาคสกลุ ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ส.ต.อ. เปรมประชา อาจกมล ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ส.ต.ต. ศรายทุธ จนัทร์ลอด ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
ส.ต.ต. อภชิาติ จนัทร์หง่อม ภ.จว.สระแกว้  สภ.โคกสูง
พ.ต.ท. ศุภวชัร องัคสยาวฒัน์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
พ.ต.ท. อษัฎาวธุ ณรงค์ฤทธิ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
พ.ต.ท. ธรีะชัย มานิพพาน ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
พ.ต.ต. อนุสนธิ์ เหสุขสวสัด์ิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ร.ต.ท. ชินวร เหมเพช็ร ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ ฉมิานนท์วทิย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ร.ต.ท. เสน่ห์ เดชสุภา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. ศราวธุ ปิยสันท์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. สมศักด์ิ ปูชู่ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. สมบัติ แกว้ตุมกา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. สมพร นุชิตภาพ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. สมจติร บุตรสนม ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. ทวศัีกด์ิ บุญเทีย่ง ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. ชลธร อปุพนัธ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ปานเนียม ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. อนุรัตน์ ชัยยะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. ประจกัร เผ่าภรีู ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. มาโนทย์ ภหูอ้งเพชร ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. บรรจง ค าก าเนิด ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. ส าอาง บุญตะนัย ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. พรอนันต์ หอมไสย ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. คมสัน มิทะลา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. ธงไทย บูคะธรรม ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. ศิริชัย ขอดทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
จ.ส.ต. บุญชัย สุระขนัธ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
จ.ส.ต. พงศธร โหรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
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จ.ส.ต. ดนัย พลัลภอศัวนัย ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. พนม เงินเต็ม ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. แอด๊ ฤทธติา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. สุทิน ด่านรักษา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
พ.ต.ท. สมัย แสนศรีจนัทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. พงเทพ กนับัวลา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต. ธงชัย สุดสวาท ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ร.ต.ท. สรศักด์ิ สังขอ์อ่น ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ร.ต.ท. เมฆสิทธิ์ เล็กทุม่ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ส.ต.อ. พนมไพร นาละคร ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ส.ต.ต. เศรษฐศักด์ิ สะตะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
ด.ต.หญิง สุภาพร ปานเนียม ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ ์
 พ.ต.อ  นาวนิ ธรีะวทิย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 พ.ต.ท.  เชาวลิต หอยสังข์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 พ.ต.ท  อธวิฒัน์ อนันตชัยศักด์ิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 พ.ต.ท.  อนุชา วฒันายุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 พ.ต.ท.  ประวทิย์ วลิาศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 พ.ต.ท.  สุนทร หมืน่อนันต์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 พ.ต.ต.  มานิตย์ คงด า ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.อ. ภาณุพงศ์ ศรีขนัแกว้ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.อ.  เฉลิมชัย มัน่ก าเนิด ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ท. ธงชัย หนักแน่น ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ท.  สุชาติ กอแกว้ทองมา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ท. ธวชัชัย บุตรอดุม ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ศักด์ิศิริภมูิพฒัน์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ท. ปรีชา เกตุฉวี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ท.  พชิิต แสดง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ท.  เสนาะ แคล่วคล่อง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ท. สมคิด ลียากาศ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ท. โยธนิ โสภณิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ท.  พสัินต์ วชัรนันท์วศิาล ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ท. สมบัติ เฮงจติร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ต. สถาพร สุขเสง่ียม ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ต. สัมพนัธ์ ลีลาชาญสุวรรณ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ต. มานพ วฒันกลุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ต. วรีวฒัน์ กอ่แกว้ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ต. อทุัย จนิตะกนั ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ร.ต.ต.  .รัฐสัคค์ ดวงหรัิญสกลุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต.  สุริยนต์ จา่กญุชร ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต.  สุทิน พรมแพง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
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 ด.ต.  ไพรัก เยน็สม ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต. สุนทร แสงศิลป์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต. สุเทพ ปราสัยงาม ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต. สมจนัทร์ สุทธปิระภา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต. ชาญวทิย์ อรรคดี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต.  มนัส กระจาดเงิน ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต.  ธนโชค โคตะโน ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต.  วรัิช จนิดา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต. ส าราญ วเิศษวงษา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต. สุวรรณ์ เมิดจนัทึก ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต. สามารถ ตะบองเหล็ก ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต. สุมิตร หงษ์สุด ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต. อนุสร โคตะพนัธ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต. เชฏฐา วรรณรักษา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต. ธนวฒัน์ วสุธนพาณิชย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต. ใจยา บุญผาลา ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต. ภวิฒัน์ มาโทโทม ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต. ศรีศักด์ิ จนัทร์ฮุย ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ด.ต. ภคพล ภสัสิรากลุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 จ.ส.ต. สมชาย ศรีภกัดี ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 จ.ส.ต. สุเนตร ศิริวารินทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ส.ต.อ. จรีะวฒัน์ อนิทนน ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ส.ต.อ. สมศักด์ิ ทรงด้วงทุม ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ส.ต.อ. เทวนิทร์ ประหยดัสิน ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ส.ต.อ. สมจติร เพิม่รัตน์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ส.ต.ต. เกรียงไกร สุโพภาค ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ส.ต.ต. พงศพฒัน์ สะอาดรัมย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ส.ต.ต อนุพล เนินริมหนอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
 ส.ต.ต. .ณัฐพงศ์ คงทน ภ.จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์
พ.ต.อ. ยศพนธ์ เลิศธนวตัร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
พ.ต.ท. วรรณดี ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
พ.ต.ท. ธติิวฒัน์ กนัฟกั ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
พ.ต.ท. ธนชนม์ เรืองเศษ ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ร.ต.อ. โกศล ผลพยงุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ร.ต.ท. สาธพุงศ์ สินศิริ ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ร.ต.ท. พยงุ ลันดา ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ร.ต.ท. สุวจัน์ มัน่หาญ ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ พวงล าใย ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ร.ต.ท. บุญเกยีรติ จนัทร์สุ่ม ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ร.ต.ท. สุรัตน์ บุญจนัทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
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ร.ต.ท. สมชาย ไชยะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ร.ต.ท. นิรันดร์ นามศรีคุณ ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ร.ต.ท. องอาจ ทุมสุด ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ สู่สุข ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ร.ต.ต. ปราโมทย์ หงษา ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ร.ต.ต. สีไพร ตะบุตร ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ร.ต.ต. บุญหลาย กลุวมิล ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ด.ต. ถนอม แวดอดุม ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ด.ต. สมเกยีรติ ฤทธิ์เจริญ ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ด.ต. ทวศัีกด์ิ พนัอนิทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ด.ต. อดุลย์ เชื้อทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ด.ต. ธรีวธุ ใจญา ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ด.ต. กติติฒ์พจน์ สิทธจินัทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ด.ต. กติติพงษ์ ชีด้วง ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ส.ต.อ. ฉตัริยณ์พล ผ่องใสศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ส.ต.อ. บรรจง ปุณประวติั ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ส.ต.ต. วจันนท์ นิลเหลือง ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ส.ต.ต. เสกสรร สงสาร ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
ร.ต.ท. สุนิสา แกมขนุทด ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
พ.ต.ท. ธติิวฒัน์ กนัฟกั ภ.จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย
พ.ต.อ. เสกสรร วฒันพงษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
พ.ต.อ. สุพล แสงทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
พ.ต.ท. ววิฒัน์ พสิิษฐ์ศักด์ิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
พ.ต.ท. จตุรภทัร สิงหษัฐิต ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
พ.ต.ท. มงคล คะเชนทร ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
พ.ต.ท. โกสละ งามผ่อง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
พ.ต.ท. ไพศิลป์ แกว้สีขาว ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
พ.ต.ท. น าโชค คุณาวชิชา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
พ.ต.ต. นฤพนธ์ กรุณา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
พ.ต.ต. เสถยีร วงศ์อดุมธรรม ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.อ. จรูญ เปรมกระโทก ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.อ. เสกสรร เสนพนัธุ์ล า ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.อ. ส าราญ เต็มใจ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.อ. ณัฐพล ชนะศุภกาญจน์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.อ. เสนีย์ ฟองเกดิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. ชัยยา สวา่งโศก ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. วญิญู ปัญญาวรีาภรณ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. ชลัมพล เกตุทัสสา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. รังสรรค์ บุญศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. นครินทร์ หวานเสนาะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
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ร.ต.ท. ภมูิพฒัน์ หลาบยองศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. โสภณ พมิพเ์งิน ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. เดชา วฒันพรหมธาดา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. อนุวตัร โตโส ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. ดนัย อนิทโชติ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. อสันีชัย บุญขวญั ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. สรยทุธ กลุวงษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. สถติ สมเชื้อเวยีง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. วชิัย ศรีนนท์แกว้ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. โพธิ์ทอง กลุวงษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. ประเทือง อาระวลิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. สายนัต์ จารุจนิดา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. สังวร ชังละออ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. อรรถกร จอมพทุธา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ท. วรัิตน์ ศาสตร์พงษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. นรินทร์ สุทนต์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. กฤษณะ ลาเจริญ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. เพช็รรัตน์ พนัธุ์มณี ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. สามารถ ช่างเกบ็ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. สุรพล เพราพร้ิง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. ประเชิญ สวนอนิทรชิต ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. โพธิ์น้อย วงษ์ศรีดา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. ชุมพล วฒันะโสภาคย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. คารไชย พนัภรัูกษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. เทิดเกยีรติ อนิเทพ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. วทิยา จนัทร์นิม่ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. สายยนั แกว้เนตร ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. สมชาย เถนิมงคล ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. วสุิทธิ์ จนัทร์กระเทาะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ร.ต.ต. ประเสริฐ ฝักแคเล็ก ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. แสง ทวนัเวช ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. ชาติชัย กาญจนะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. เกรียงศักด์ิ กศุลานนท์สกลุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. ทินกร สวา่งพร้อม ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. ลินทอง ดีงาม ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. วศิรุต ยิ่งใหญ่ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. วรีะกติต์ ทองภู ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. นคร ไชยจะโปะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. สมยิ่ง แกมนิล ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. ประเทือง เหมือนมาตร ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
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ด.ต. สืบศักด์ิ บุญโย ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. จเร ยะหตัตะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. ไชโย ชนะศุภกาญจน์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. ทวสิีนธ์ แกน่สาร ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. นิวติั กนัพวง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. สุวทิย์ มีเมือง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. ราชพฒัน์ เกษรจนัทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. วศิษนุ จจูร ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. พษิณุ โพธิ์พทิักษราษฏร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. อรญ สวสัดี ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. ประทีป ล้ีเฮง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. สุวฒัน์ พนัธห์นิลาด ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. ชยธร บุญมาเครือ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต.หญิง มนัสนันท์ เพิม่สมบูรณ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. สมภพ เดชพร ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. รังสรรค์ ปานเกดิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. นรินทร์ ประดับจนัทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. สายฐ์ิบัว บาดาล ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. ภมูิมิภทัร รัฐถากร ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. สุนทร เวยีงฆอ้ง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต.หญิง ดวงเดือน ผดุงการเลิศ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. ประสาท ผ่องวรรณ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. นคร สีเดือน ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. รุ่งเรือง ศรีประสงค์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. ไพฑูรย์ พลูชาติ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. แสงอดุม ค ามี ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. กริชวฒัน์ บุญคุ้ม ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. ประเพยีร สีหาโบราณ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. ปุณณรัตน์ อาษานอก ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. วรีะศักด์ิ จนัทร์กระเทาะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต. นิติพฒัน์ มงคลศิริภาคย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ด.ต.หญิง ภคัจริา บูรณะศิริ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
จ.ส.ต. อนุชาติ ทองมนศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
จ.ส.ต. สานิจ สนามน้อย ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
จ.ส.ต. วเิชียร มงคลวรีะขจร ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
จ.ส.ต. กติิกลู ดงดินออ่น ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
จ.ส.ต. ปัญญา บุญสอน ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
จ.ส.ต. ชาตรี เป็งสลี ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
จ.ส.ต. ชัยรัตน์ ทะวาผักแวน่ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
ส.ต.อ. แสงอรุณ ศรีวงศ์จนัทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองลึก
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พ.ต.อ. ประยรู ป้อมนาค ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
พ.ต.ท. สมเกยีรติ สมนึก ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
พ.ต.ท. อนุศร ทองทิพย์ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
พ.ต.ท. อทุัย ชุมนุมดวง ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
พ.ต.ท. สมพร โชติกร ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
พ.ต.ท. ธ ารงค์  ชูหมุน ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
พ.ต.ท. มงคล สุดวลัิย ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ร.ต.ท. ประภาส ชาญประเสริฐ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ร.ต.ท. ขจรศิลป์ โสมาบุตร ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ กลางประพนัธ์ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ร.ต.ท. สุริยา ลีนุรัตน์ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ร.ต.ท. นที เดชาบูรพา ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ร.ต.ท. สุธรรม จนัทร์ทบุตร ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ร.ต.ท. ช านาญ รวงงาม ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ร.ต.ท. สมพงษ์ กณัหารี ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ร.ต.ท. ศุภชัย จนัทะเภา ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ร.ต.ท. ฉตัรชัย มลิวลัย์ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ร.ต.ท. ลมเพย ป่านแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ร.ต.ท. ธเนศ ชัยยะ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ร.ต.ต. เสน่ห์ ร่มสบาย ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ร.ต.ต. ศาสตร์ บริสุทธิ์ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ร.ต.ต. ถาวร จนัทร์ทโชติ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. สาคร คุ้มทอง ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. สุรชัย วงศา ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. พยงุ กรวดกลาง ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. สุดใจ อทิรีเดช ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. วชิัย ดอกรักกลาง ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. ไมตรี อนิทร์สิทธิ์ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. วฒิุเดช แทนพลกรัง ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. จงศักด์ิ แกว้กล้า ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. นคร ถายะเดช ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. ปัญญา ขนุทอง ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. ไพบูลย์ กนัหาชาติ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. พเิชษฐ์ เฮงประเสริฐ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. รัชต์สกล ภากลุหรัิญสีห์ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. สุทิศ เสริมแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ธนูศร ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ด.ต. ทนงศักด์ิ ดาวล้อม ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
จ.ส.ต. วรชาติ วนัประสม ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
จ.ส.ต. วรัิตน์ หงษ์ศรี ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
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จ.ส.ต. วชิิต ฉนุกระโทก ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ส.ต.อ. ภานุเดช จนัทร์สิงห์ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ส.ต.ต. ฉตัรตระกลู ง่วนทอง ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ พมิพกนัต์ ภ.จว.สระแกว้ ปางสีดา
พ.ต.ท. การุณย์ เกษมราษฎร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
พ.ต.ต. ฉตัรชัย ตาวนั ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ร.ต.ท. ภกัด์ิ ภปูระท า ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ร.ต.ท. ณรงค์ เฮงประเสริฐ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ร.ต.ท. ประพนัธ์ พฒุมี ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ร.ต.ท. สถาพร ร้อยแกว้ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ร.ต.ท. วนิัย แกว้เกตุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ร.ต.ท. เฉลิม นามบุญลา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ร.ต.ท. ฉลวย จนัทร์สง ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ร.ต.ต. สมพงษ์ บุญรอดส าราญ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ร.ต.ต. ปวน หล าพรม ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ร.ต.ต. ณัฐพล วงัคีรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ร.ต.ต. สมเกยีรติ ชื่นชม ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ร.ต.ต. ผจญ ไทยอดุม ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ ปาสาบุตร ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ด.ต. เอกราช พทิักษ์กลัยา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ด.ต. กรีติ สง่างาม ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ด.ต. ถวลิ สุโรพนัธ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ด.ต. สุชาติ นวลเตย ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ด.ต. ศักด์ิชัย กณัฐัศวก์ าพล ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ด.ต. ไพศาล แกว้สีคราม ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ด.ต. เจริญศรี เชื้อดี ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ด.ต. วรีะศักด์ิ ปัญญะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ด.ต. ทองหล่อ หวงัวชิา ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ด.ต. ทองนาค ดวงพรหม ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ด.ต. วนิิต ชิดปลัด ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ด.ต. สายยา แสนผาบ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ด.ต. ประเสริฐ ครูสอน ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
จ.ส.ต. ยอดชาย พทุธสิกลุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
จ.ส.ต. พรีะเดช แสนวเิศษ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
จ.ส.ต. อามร อู่แกว้ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ส.ต.อ. สุธพิงษ์ จติต์ชอบใจ ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ส.ต.ต. สุรัตน์ พชืผล ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
ส.ต.ต. มุรธา นวลเตย ภ.จว.สระแกว้ สภ.เขาสิงโต
พ.ต.อ. บุญเทียม ฐิติกานต์กลุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
พ.ต.ท. ภริมย์ จนัทราภริมย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
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พ.ต.ท. ชยตุ เชื้อเกษม ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.อ. ทวศัีกด์ิ วรค า ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ท. เสถยีรพงศ์ ปะตังถาโต ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ท. ภวูศิ ลิขติปัญญา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ท. ระยอ่ม ทนหนองแวง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ท. มานัส ยอดปรางค์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ท. อนุกลู แกน่อนิทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ท. สมควร อนิทร์แสง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ท. สมจติร สร้อยทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ท. สายชน ชินสมบูรณ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ท. สมคิด บุญตัน ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ท. สมยงค์ เพิม่เจริญ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ท. สิทธพิงษ์ บุญประกอบ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ท. ส าลี ตรัสศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ท. ชูชาติ วโรดมอดุมกลุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ท. ศิริ สาทแกว้ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ท. วโิรจน์ ออ่นน้อม ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ต. อดุม ทองประสงค์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ต. ประจวบ ทงฤทธิ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ต. นอม ทุง่าส่วย ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ต. บุญเลิศ มีธรรม ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ร.ต.ต. ผิน ทินโชคชัย ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. สัญญา บัวค า ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. สมศักด์ิ จนัทร์เมืองหงส์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. ไพบูลย์ หุน่ทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. อภนิันทน์ หรัิญขจร ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. พริพฒัน์ พมิพก์รณื ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. พรีะพงศ์ ภอูาภรณ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. สันติ ศิลา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. สุนทร ปักกะสัง ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. ศิริชัย เกตชม ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. สิทธวิา พษิถา ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. เสกสรร เกษมโสตร ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. สายชล ศรีสุข ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. ภมูี จนัใต้ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. ไชยณรงค์ สัมพนัธ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. สุดใจ ดวงอนืทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. หทัยการ สมัน ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. สุริพรรต บุญประกอบ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. ปรีชา วงศ์สง่า ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
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จ.ส.ต. ยอดเพชร โชติสวสัด์ิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
จ.ส.ต. ศักดา สมศักด์ิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ส.ต.ต. จริาวฒัน์ เกษจนัทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ ปานประทีป ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
ด.ต. พรีพฒัน์ พมิพก์รณ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.คลองน้ าใส
พ.ต.ท. รชต เฉยเจริญ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
พ.ต.ท. วชัรินทร์ เส็งนา ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
พ.ต.ท. พลูวทิย์ ราชธสิาร ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
พ.ต.ต. จ ารัส ดาวไธสง ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ เหล็กดี ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
ร.ต.ท. สิงหอ์ านวย ถาวรทรัพย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
ร.ต.ท. ศักด์ิ พึง่พา ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
ร.ต.ท. สุจริต กรีจงัหรีด ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
ร.ต.ท. เทวนิ สุรสูรย์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
ร.ต.ท. นรงค์ วนัดี ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
ร.ต.ท. เสน่ห์ กนัภยั ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
ร.ต.ท. ธญัเทพ ใจหนักแน่น ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
ด.ต. อนันต์ ตุมระวตั ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
ด.ต. พชรวฒัน์ พงษ์ศิลประสาท ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
ด.ต. สุพนัธ์ สมจติร ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
ด.ต. เชษฐา พระอภยัวงศ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
ด.ต. ปิยะ ทองค าแสง ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
ด.ต. วชิัย ศรีพอ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
จ.ส.ต. เสนีย์ จนัทวโร ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
ส.ต.ต. ชาญชัญ เสือซ่อนพงษ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทับใหม่
พ.ต.ท. มุฮัมหมาดหานาฝี นุง่อาหลี ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
พ.ต.ท. ส าเริง สระบุรินทร์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
พ.ต.ท. พเิชษฐ ศิรินันท์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
พ.ต.ต. สังวรณ์ เฉลียวกจิ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
พ.ต.ต. สมหมาย อมรอรช ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ร.ต.อ. เจษฎาวฒัน์ สัจจานันทพนัธุ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ร.ต.ท. วรีะนนท์ ธนาณัฐเศรษฐ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ร.ต.ท. วศิิษฏพ์ร ใจกล้า ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ร.ต.ท. ปัญญาวฒิุ ภกัดีโชติ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ร.ต.ต. เลขธวฒิุ บุตรคง ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ร.ต.ต. ไพศาล สร้อยทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ร.ต.ต. โกมล ภทัรวรกจิติกลุ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ด.ต. วราฤทธิ์ สุภาพนัธ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ด.ต. ส ารวย โนนใหญ่ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ด.ต. สนชัย มูลสาร ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
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ด.ต. ช านาญ นันทฤชัย ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ด.ต. นพรัตน์ ปาประโคน ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ด.ต. สนาม ขออยู่กลาง ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ด.ต. ไพรัตน์ อนิทร์กลาง ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ด.ต. สุพล เทพมาตร ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ด.ต. สุทัศน์ มัน่จติร ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ด.ต. มีชัย ชินค า ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ด.ต. ชาคริต สารรีพมิพ์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
จ.ส.ต. พทิักษ์ สุริยะ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
จ.ส.ต. กฤติเดช สีอาจ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
จ.ส.ต. ไตรรงค์ สติมัน่ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ส.ต.อ. สุรธชั ใจซ่ือ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ส.ต.อ. พงศกร อนันต์มานะชัย ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ส.ต.ต. สาธติ ผารัตน์ ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ส.ต.ต. นพรัตน์ ตู้ทอง ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ด.ต. วรีะ ผาสุก ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ด.ต. ววิฒัน์ ขนัศรี ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ด.ต. ณรงค์เดช คงเทียม ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
ด.ต. มิถนุา จนัที ภ.จว.สระแกว้ สภ.บ้านทัพไทย
พล.ต.ต. สาธติ                เจริญพภิพ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
พ.ต.อ. นภดล วงษ์น้อม ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
พ.ต.อ. นวพล กนัคล้อย ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
พ.ต.อ. ประพาส อนิตา ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
พ.ต.อ. สุธี แพทยรั์งษี ศฝร.ภ.๒ บศ.ศฝร.ภ.๒
พ.ต.ท. มนูญ เกดิค า ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
พ.ต.ท. สุพล พรประเสริฐผล ศฝร.ภ.๒ บศ.ศฝร.ภ.๒
พ.ต.ท. กญุชร  ใจบุญมาก ศฝร.ภ.๒ บศ.ศฝร.ภ.๒
พ.ต.ท. เลิศศักด์ิ  ภทัรพศิาล ศฝร.ภ.๒ ปค.ศฝร.ภ.๒
พ.ต.ท. สินาท โสตถปิิณฑะ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
พ.ต.ท.หญิง วไิล เครือแตง ศฝร.ภ.๒ กลุ่มงานอาจารย์
พ.ต.ท. ชิงชัย โปษยาอนุวตัร์ ศฝร.ภ.๒ ปค.ศฝร.ภ.๒
พ.ต.ท. ชลแดน   พฒุตาล ศฝร.ภ.๒ กลุ่มงานอาจารย์
พ.ต.ท. เทพชัย วถิธีรรมศักด์ิ ศฝร.ภ.๒ กลุ่มงานอาจารย์
พ.ต.ท. นันทพงศ์ สุขอจัจะสกลุ ศฝร.ภ.๒ กลุ่มงานอาจารย์
พ.ต.ท. จริะวสัส์ เชื้อจนัทร์อตัถ์ ศฝร.ภ.๒ กลุ่มงานอาจารย์
พ.ต.ท. สมศักด์ิ รอดงาม ศฝร.ภ.๒ กลุ่มงานอาจารย์
พ.ต.ท.หญิง แสงรวี สาระปรุง ศฝร.ภ.๒ กลุ่มงานอาจารย์
พ.ต.ท.หญิง ปณิตา ศรศรี ศฝร.ภ.๒ กลุ่มงานอาจารย์
พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ จนัทร์เกตุ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
พ.ต.ต. สฐิระพงศ์ ไชยชาญสกลุ ศฝร.ภ.๒ ปค.ศฝร.ภ.๒
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พ.ต.ต. สมควร กร่ิมกราย ศฝร.ภ.๒ ปค.ศฝร.ภ.๒
พ.ต.ต. พรีพล เสลารัตน์ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.อ.หญิง เปมิกา ววิฒันพงศ์พนัธ์ ศฝร.ภ.๒ กลุ่มงานอาจารย์
ร.ต.อ. สมดุลย์ ด าทองสุก ศฝร.ภ.๒ กลุ่มงานอาจารย์
ร.ต.ท. วทุธ สรรพว์ราภภิู ศฝร.ภ.๒ กลุ่มงานอาจารย์
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ กณัหะสุต ศฝร.ภ.๒ กลุ่มงานอาจารย์
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ มงคลวงษ์ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท. สมชาย อดุมพร ศฝร.ภ.๒ ปค.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท. พมิล สุขสอาด ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท. กิ่งเพช็ร เพิม่พลู ศฝร.ภ.๒ บศ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท. ณรงค์ กณัหารี ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท. สมนึก นนทรียเ์ขตต์ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท. สุรพล ภกัดีศรี ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท. สิรภพ เงินดี ศฝร.ภ.๒ ปค.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท. มาโนช เปรมวงัศรี ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท.หญิง รุจวภิา  กล่ินอบุล ศฝร.ภ.๒ ปค.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท. ธเนศ วายรุะกลุ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท.หญิง รัชนี เปรมเจริญ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท.หญิง กหุลาบ ศิมานนท์ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท. ชูชาติ จนัทร์พลิา ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท.หญิง จณิฆจ์ฑุา จนัทรา ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท. ชนวฒัน์ นวมเฟือ่ง ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท. นิพนธ ์ ยั่งยนื ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท. ชุมพล โสดาวงษ์ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ท. อนพทัย์ ธรนันท์เจริญ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ต. วนัชนะ  คูหะมะณี ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ต.หญิง สังวรณ์ สุนทรวารี ศฝร.ภ.๒ บศ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ต. มนัส เปรมวงัศรี ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ต. ก าธร อานามวฒัน์ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ต. สมพร สุกแสง ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ต. สังวรณ์    เขยีวสอาด ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ร.ต.ต.หญิง ณัฐธยาน์ พรสิทธิ์ชนาภทัร ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ด.ต. ธนนชัย นิลเนตร ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ด.ต. เทอดศักด์ิ บุญจนัทร์ศรี ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ด.ต. พทิักษ์ แสงเนตต์ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ด.ต. ทนงศักด์ิ พรมสวสัด์ิ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ด.ต. อ าพล อะโสโก ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
จ.ส.ต. ครองศักด์ิ ตินตะบุระ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
จ.ส.ต. ครรชิต วายรุะกลุ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ส.ต.อ. ศุภชัย ผดุงมาศ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
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ส.ต.อ. วรีะยทุธ ค าชัย ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ส.ต.อ.หญิง ดารารัตน์ วรรณพงษ์ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ส.ต.ต. พรพฒัน์ ไชยบุตร ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ศรีคชา ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ส.ต.ต. พรุิฬ ประวาสุข ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ส.ต.ต. นับพล นครเรียบ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์ วรพรพงษ์ ศฝร.ภ.๒ ฝอ.ศฝร.ภ.๒

นสต. อนันต์ สุขเกษม ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ธรีพงศ์ พรมร้อยโท ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. จรัญ ดวงสุวรรณ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ณัฐวฒิุ มีสติ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ชาติพงษ์ ภถูอดใจ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. รัชพล อาษาพนม ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. พงศ์ศิริ วชัวงษ์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อดิศักด์ิ นาคีย์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. พชิญ์ลักษณ์ ผานิ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. สันติสุข ซ้อนกระโทก ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ศราวธุ ฉยุฉาย ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ยทุธนา ผงทอง ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ธชักร ธนัญชยะกลุ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. นรินทร อมุา ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ภาณุพนัธุ์ แป้นทอง ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. รุ่งโรจน์ ครัวรัมย์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อนุวฒัน์ นวลกรม ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. นิพนธ์ จดสมบูรณ์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ชาคริต อานามวฒัน์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ธรรมรัตน์ พานตะสี ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. นฤเบศ แซ่วอ่ง ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อานุภาพ โพธิ์พมิพ์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. สุกฤษฏิ์ ถริกมลพนัธ์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ชัยชนะ เจริญ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. วชัระ วเิชียรรัตน์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. วโรดม ศรีสุบาล ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อภชิาติ สุทาบุญ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ชินกร เรียบคง ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. สิรภพ เดชนาถวฒัน์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ภบูดี สาระกลู ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ปฐวี ใสสอาด ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ศิวกร ศรีแกว้ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. พชิิตชัย ไชยนิคม ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
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นสต. คณนา เทียมเทศแกว้ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. พรีพฒัน์ สิริวนัต์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อนิวรรต วงค์มาก ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ทิชากร สุขเสมอ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. กษิด์ิเดช อศิระกลุ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ณัฐพงศ์ วรรณแมน ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ทักษ์ดนัย เกษตรเอี่ยม ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ทศพล ธงทองทิพย์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. คมกริช ใจบุญดี ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. สถาพร ภกูระทาน ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. รัฐพล เสือพร ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. จกัรกริช เลาหล้า ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ธนพล พรมโคตร ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. วชัรพงศ์ กล่ินหวล ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ณฤทธิ์ กรีณาวงษ์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. นวมินทร์ วชัรมงคล ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. วชัระ อาษา ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. วฒิุพงษ์ อะนันตา ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ชินวฒัน์ หรสิทธิ์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ปฏญิญา คงออ่น ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. กติิศักด์ิ สุนทรพจน์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. วชิรพนัธ์ เจริญวยั ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. จกัรกฤษณ์ หอมค า ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อภชิาติ พงัราช ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. พงษ์ดนัย จ าปาแดง ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. พงศกร อนิอภยั ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. นิธวิทิย์ นาเมืองรักษ์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. สุทธนิันท์ นาถาดทอง ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. จริานุวฒัน์ แกว้วงษา ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. สัญชัย เต่ียมศิริ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ดุลภาค เสลาคุณ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. นวพล ใจออ่น ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ณัฐพงษ์ ค าอา้ย ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ณัฐกรณ์ บุญทานัง ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อนุกลู เผือกแกว้ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ณฤทธิ์ ณ สงขลา ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. สุรเกยีรติ เพง็จนัทร์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อสิระพงษ์ คล่องแคล่ว ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ธนาพทัธ์ ศรีหล้าเดโช ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ธนวนัต์ บุตรคร้อ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
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นสต. ปฏวิติั รวงผ้ึง ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อนุชิต จติถวลิ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ลชานนท์ ไร่ประชา ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. วชัรพล บุญมี ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. นิสิต ภูร่ะหงษ์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. สนธญา จนัทะไชย ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ชิตวยี์ วงค์อ านาจ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. วฒันากร ค ามุงคุณ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. จริพนธ์ ทองสร้อย ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ดิวดล ปัญญามี ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ศตวรรษ ชลกาญจน์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ณัฐพงษ์ ทิพยลุ้์ย ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อาทิตย์ จติเรว ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ธวชั บุตรสาร ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อธปิไตย คู่ตระกลู ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. บุญญฤทธิ์ พลูสวสัด์ิ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. สราวธุ เกตุไพบูลย์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. สุบิน ยางนอก ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ไพเพชร วงษาชัย ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. พรหมสิริ ประพรม ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. รัฐพล จี๋คีรี ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. สิงหราช แสนเสน ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. กฤษณะ นามราช ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. พงศ์ศิริ สกลุนาค ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. วชัรินทร์ ศรีสังขช์ุม ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ธญัธวชัร์ ม่านทอง ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ธรีศักด์ิ คชพรหม ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อดิศร คลังแสง ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ณัฐิวฒิุ จมุด้วง ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อคัรพล สุทธศิริ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ประทีป แพง่ศรีสาร ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ศราวธุ ผุยมาตย์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. นิติวธุ วโิรพรหม ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ภคัธร สุขรัตน์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อกุกฤษฏ์ วโรรส ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. รัชชานนท์ โสวนันา ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. พงศธร รัตนภกัดี ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. บัญชา กองคุ้ม ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. จอมเดช ประมะ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ฤทธชิัย ณรงค์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
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นสต. ปรเมศร์ กร่ิมกราย ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. วษิณุ รัตนนท์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ชาญวทิย์ สมศรี ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. วรัิตน์ ทองบ่อ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. สุวฒั ศรีไชย ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. นปกรณ์ พฒุศรี ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. สกลชัย น้อยรักษ์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อภชิาต ยาทา ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. กติติพงศ์ ค ามงคล ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. จกัรี จนัทร์เฮียง ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. จกัรกฤษณ์ พลอาจ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. โชคอนันต์ ขวานทอง ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ณัฐพล ปาลี ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. น าพล จนัทอก ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. วทิวสั ไชยวงษ์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. วนัส สิทธรัิกษ์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อาทิตย์ อปุแกว้ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. พฒิุพงษ์ รักษ์จนัทร์วงค์ ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. เอกพงษ์ สายศรี ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. อาทิตย์ สุรัส ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ปิยะ คามราช ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ทิวา ต่างประโคน ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. ปัญญา ขนัเป้ง ศฝร. ภ. ๒ กองร้อยที ่๑
นสต. เจนรัฐ อบุลลา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ศุภวสัส์ ศิริมงคล ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ณัฐวฒิุ วานุนาม ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. พงษ์บวร บัวเรือง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. สุธี ค าสวรรค์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ฐิติวฒัน์ โสค าแกว้ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. กฤษติเมธ เปรมฤดีกรณ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ภทัรพล นาคน้อย ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. อเุทน เทพบัวภา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ธนวฒัน์ เครือเขื่อนเพชร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. อยทุธ์ กมัปนาทชัยกลุ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. พงศ์พนัธุ์ สินสงวน ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ต้อม ศรัทธาคลัง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ชญานิน วงษ์ทัยกจิ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. อาณัฐ ปัตตานัง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. พลพฒัน์ เพง่จนิดา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ปัญญวฒัน์ แสงมาตร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. วรุฒ ทองอว่ม ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. วรียทุธ ศรีบัวทอง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. โยธนิ ภคูรองนาค ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. วรพล เกศศรีพงษ์ศา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. พริิยะ แสงศัพท์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. อาทิตย์ แสงขนัธ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ภมูิศักด์ิ ค าสมหมาย ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. อวยพร ศรีสุรีย์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. บัญชา ชาวประสา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. พงศกร จติมโนวรรณ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. กฤษรัตน์ มีแกว้ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ภควตั อฐันาค ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ทรงสิทธิ์ เอื้อทัดทาน ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. อภชิาต เพช็รจ านงค์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ปัฐกร ธรรมรักษ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. เชาวลิต หมืน่ทิศ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ธนพฒัน์ เทพอดุม ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. วฒิุพงษ์ บัวพนัธุ์งาม ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ธรีะวฒัน์ ราชดา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ประณต เพง็การ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ปิยวชั จกัอะโน ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. เวคิน กองจนัทร์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ศุภชัย คงราศรี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ณัฐวฒิุ วงษ์ววิฒัน์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. วฒิุนันต์ อศัดร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ธวชั ท านาเมือง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. พรชัย ระร่ืนสุข ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. จริศักด์ิ วงศ์คง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ภทัรพล พทิักษ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. พชิญ์พล เชื้ออนิทร์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ไมตรี เกตุหาด ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. อรุณพงษ์ จนัทร์จติร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ทรงฤทธิ์ เสนาวงศ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. วรากรณ์ สีหาบุตรโต ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ชลธวชั วอนน้ าเพชร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. วรีะวฒัน์ ชาวสระใคร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. สุทธพิงษ์ เต็มศิริ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. อธวิฒัน์ ดาราเรือง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. เฉลิมพล พนัธว์งศ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. กติิชัย กรุดทอง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. ศิริวทิย์ เดชทัว่โชติ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ทรงพล สุขจติร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ครรชิต เยน็ท่าเรือ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ทศพล เชื้อมัน่ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ธนาคาร ศรีคันธะนาม ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. อรรถชัย เรียกศิริกลุ ศฝร.ภ.๓ กองร้อยที ่2
นสต. พรีวฒัน์ โภคาพานิช ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. จริาวฒิุ จนัสูงเนิน ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. อมรเทพ เสนากจิ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ธนพล บุญชิต ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. คมสันต์ อนิทรสุข ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ไพบูลย์ เฉลิมเชื้อ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. นนทนันท์ แกมจนิดา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. วฒิุชัย แซะจอหอ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. อภสิิทธ์ นวลศรี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ปวฒัวงศ์ ขนัเงิน ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ศิวดล ดาขวา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ทัศนัย บุญชู ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. เฉลิมพล ชอบรรเลง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ณัฐศักด์ิ ทองมาก ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. เกยีรติอนันต์ สุวรรณไตรย์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. วรพจน์ กอ้นพรหม ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. สุริยา ด่านเกล้ียกล่อม ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. สุทธเิกยีรติ ยิ่งยวด ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. วศิรุต ข าเจริญ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. กจิจาพงศ์ ท่าเจง็ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ธติิเนตร อนันทวงษ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. วรศักด์ิ แป้นรินทร์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. เกยีรติพนัธ์ วงศ์อาษา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. กฤษฏา ชัยเสนา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ณรงค์ศักด์ิ เจริญศรี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. อฐัชรพล บุญจ านงค์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. สิปปนนท์ สะเภาค า ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. จติตพล แสนหมุด ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. กวนิ จรัตน์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. คเณศ นามบุญลา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. นนทวฒัน์ ศรีบุญเรือง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ชนะชัย นรสาร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. พรภชิตษย์ พนัธศ์รี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. วจิกัษณ์พงศ์ ไชยศรี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. พทิักษ์ ค าภาชาติ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ทินภทัร มุง่หมาย ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. ณัฐพล บุญญาภา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่2
นสต. พพิฒัน์ โพบุดดี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ศตวรรษ ประทุมขนั ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ณธพล สุนทร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. อาทิตย์ เผือกตันเหลา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ธราธร คีรีธาร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ธรีภทัร มนัสศิลา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. อรรถพงศ์ วปิระจง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. จรีวชั แสวงสิน ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ชนะพฒัน์ เทศสาลี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ศรันย์ รักบ าเน็จ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ณรงค์ฤทธิ์ จนัทองแท้ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. รัฐนันท์ ไชยสาร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ชนะชล ภชู่างทอง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. สุวชิชา จ าปาไชย ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ภญิโญ เบ็ญจา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ณัฐนนท์ ละมูลมอญ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ณัฐพงษ์ ผ่อนจตุัรัส ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. เมธาวี ปานพวงแกว้ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. สถาพร ปัญญา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. รววีฒัน์ มหาเทพ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ธรีวฒัน์ สมมุติ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. เกรียงศักด์ิ จดัสนาม ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ตัมพงศ์ รัตนวจิติร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ธนาดล สวา่งแจง้ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. จรีะพฒัน์ อ าพร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. วราวธุ สีดามาตร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. สุนัน เอน็ดู ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. นริศพงษ์ ขนุศรี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. เอกชัย แสนโท ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. สิทธลัิกษณ์ กิ่งทวยหาร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ณัฐพงษ์ ภกูองไชย ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ปฏวิติั เวชกามา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. กติติศักด์ิ พลซา ศฝร.ภ.๓ กองร้อยที ่๓
นสต. สถาพร สิมพา ศฝร.ภ.๔ กองร้อยที ่๓
นสต. ศรันยวชิช์ อดุม ศฝร.ภ.๕ กองร้อยที ่๓
นสต. นิรันดร ละดาศรี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ศรายทุธ โชติเนตร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. อนันต์ บาศรี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. บุณยกติติ สุขโข ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ศรัณ ศิรักมานนท์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. พรีพงศ์ มุณีแกว้ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ฐาปกรณ์ ทิพยส์อน ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. นันทวฒัน์ ศรีวเิศษ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ศุภพสัิย ศรีพลู ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. พรีพล นัยวฒัน์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ยติุ เกสร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. อภศัิกด์ิ ภวูจิกัร์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. สุวชิาญ ภเูด่นผา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. อลงกรณ์ มุตฟาดี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ณัฐดนัย ช านาญจนัทร์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. สุเมธ เวศิริ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ยศพนธ์ โปยขนุทด ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. กฤตนัย จา่งแกว้ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. เพชรมินท์ สาธติธรรมชาติ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. จ าลอง แวงแสน ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ชาญชัย วรรณมร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. อนาวลิ หงส์โต ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. สิทธเิศรษฐา ไขแสง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. พชิิต บุญธรรม ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ฐาณรงค์ ช าปฏิ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. วทิวฒิุ ค าแสน ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. รังสรรค์ ทับสมบัติ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. วรีวฒ์ั วลัลา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. อภสิิทธิ์ พลิาอาพสิ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. วรัญญู อตัตภาพ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. วชัรเกยีรติ พลแกว้ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. พลากร สินราย ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. อภสิิทธิ์ วงษาสนธิ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ชัพวชิญ์ อิ่มอ่ า ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. วรีะยทุธ คุชิตา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. อภสิิทธิ์ มาทฤทธิ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ศุภชัย เงาศรี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ณัฐวฒิุ ผ่องใส ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. พรหมเมศวร์ เชื้อทอง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ธนากร เจริญเขต ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ณัฐนนท์ ไกรด า ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. รัฐนันท์ ไชยสาร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. ทณัฐ สังกะเพศ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ชยตุพงษ์ ภลูะอนิทร์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. นันทพทัธ์ สุขขา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. พรีพนัธ์ หนัตุลา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. พทิยา พรมนาม ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. วรายสุ ขวญัทอง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. สมประสงค์ โคตรมงคล ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. วฒันา สาสุข ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ฉกาจ มีสุข ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. พนิิต เศษสุวรรณ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ศรัณย์ ชุมเหมา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. เกริกไกร รัตนมาลี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ยทุธนา วนิิจบุตร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. รัฐยา ธรุารัตน์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ปิยวฒัน์ จนัทสิทธิ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ฤทธพิร ออ่นทอง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. รัตนเกยีติ บุญจนัทร์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ธนาวรรธน์ เขตโวหาร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ทัศนัย อดุมทรัพย์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ธนัตถน์ินทร์ บุญเรืองศรี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. รังสิมันต์ สิริเศรษฐนนท์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. เลิศฤทธิ์ ขนุชิต ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. วณัฐพงศ์ วงศ์พนิทุ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ววิฒัน์ ค าศรี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. อดิศักด์ิ ทองดวง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ศิริวฒัน์ นาคหมืน่ไวย์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ยรรยง จริตตรง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. รัชพล กล้าหาญ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. กรกฤต เชื้อสาร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. อศิเรศ สุกใส ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. อรรถพล แสนสบาย ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. รัฐกจิ ทิพสร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. สมศักด์ิ คิดชอบ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ภเูบศวร์ คุ้มตะบุตร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. วชัรพล ชลาสินธุ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. โยธนิ โพธรัิง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. กลุชาติ ราชนุเคราะห์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. กนัตินันท์ เวชนุวฒัน์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ชนาวธุ สาระพนัธ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. วรรณชัย พนัธศิ์ริ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
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นสต. จมิศักด์ิ ทันฤทธิ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ปรเมษฐ์ มาดิษฐ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ทัฬหพงศ์ บูวอ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ศุภวชิญ์ จารัตน์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. เทวนิ มินโด ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ฐิติพงศ์ อาจดี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. อลงค์กร มอญแกว้ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ศุภณัฎฐ์ เรือนนาค ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. กฤษฎา นามโพธ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. ทินวฒัน์ สิงเสนา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๓
นสต. วรีภทัร                อาศา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. วมิล                    ศิริดุล ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ธนวนิท์              พมิพภ์กัดี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. วชิรวทิย ์             ปฤษฎางคเดชา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. เนติพล                นามสง่า ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ธนพนธ ์              อุ่นเรืองเกยีรติ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. สาธติ                ผดุงล้อม ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. สุริยะ                  พลช้าง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. วชิรวทิย ์           นวลศรี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ชินบุตร              คิดรอบ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ณัฐวฒิุ                โคกเขา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ทนงศักด์ิ             บุญทวี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. รักพงษ์                กิ่งแกว้ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. พรีพฒัน์                ทาดี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. สุวฒัน์ชัย            ภนู้ าสี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. เกยีรติสถาพร        กฐินเทศ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. พงศ์ศิริ                 เกษศิริ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. สราวธุ                 ชาติเอกชัย ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. สุวฒัน์                 น้อมกระโทก ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ภทัริน                ปุณยวร์ี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ทศพล                อน้เก้ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. จริกติต์ิ                ทิพยอ์กัษร ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ทศพร                  ทัศนา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. วฒิุนันท์               จนัทร์เจตนาดี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. นิติพงษ์                โชคบัณฑิต ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. สมคิด                    น้อยเภา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ธนายทุธ                 เสาสูง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. วมิล                      นามวงศ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. วฒันา                    วงอนันต์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. พทุธวฒัน์               บุญพาท า ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
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นสต. อธวิฒัน์                  แสนณรงค์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. สุรวฒิุ                     พลานุ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. วฒิุภทัร                  นามวงษ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ฉตัรชัย                   ไชยเผือก ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. อภชิัย                    ค าเรืองศรี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. พงษ์พนัธ ์                โต่นวธุ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ธนพล                     อนิทิพนัธ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. วณัฐพล                  สุขใส ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ชัยนรัตน์                   ปรือทอง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. หาญณรงค์                ทองไวย์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. จตุรงค์                     สร้อยสน ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. นคร                        สีดอน ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ภทัรพล                    เหลากลม ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ธรีะ                         สิงพมิพ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ปรัชญา                    มองเชิง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ปรเมศวร์                  อนิปัตตา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. มงคล                       ไกยเดช ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ธรีพล                       นามทะจนัทร์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. มัทนา                      อาจดวงดี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. จามิกร                    เนตรสวา่ง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. พรภวษิย ์                 หวัหน้า ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. วรีพฒัน์                    สายตา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ณัฐวฒิุ                     ไชยโรจน์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. จริาวฒัน์                  เตียงชัย ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ศักด์ิศิธร                   นาชัยสิทธิ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ชัยวฒิุ                      วฒิุชัย ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ศุภชัย                      จนัทร์เต็ม ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ธรรมนูญ                   ภแูดนแจง้ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. วฒิุชัย                       แจง้สนาม ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ณรงค์เกยีรติ               ชะระจ านงค์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. วชัรวชิญ์                    บุญเดช ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. วรากรณ์                     สมนาเมือง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. จกัรี ศรีสุวรรณ์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. จกัรกฤษ     ค าลือ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ปฐมพงษ์                  ประทุมทอง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ปวริศร์         เจริญทองศรีวไิล ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. พรชัย เชิงเขา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ธนุพล  ทองสุก ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. สิทธพิล   แป่มจ านัก ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ภานุวฒัน์ สมประสงค์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. เจษฎา นามแดง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ศุภชัย     ชาวยศ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ทยากร       วชิาธรรม ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. กติติชาติ    ชากนั ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ธรีะนัย   สามะหาดไทย ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. กชกร        สายอปุราช ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. สุรัตน์    ไกแ่กว้ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. วรรณธนะ    มานะวะ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. เดชพทิักษ์   ไชยแสนท้าว ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ฉตัรชัย มะณีเทพ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ภานุพงษ์  อนิทรก าแหง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. พงศธร  แกว้วฑูิรย์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. วรรณลภ               โพธิ์โพนแร้ง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ปิติภทัร                แสนพกุ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. อรรถพร             ขจรเดชะศักด์ิ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ศุภวฒัน์                  มาตรา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ศุภฤกษ์                    ไชยโรจน์ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. อภสิิทธิ์            เรืองเศษ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ณัฐวฒิุ                 ฐากรูเกยีรติ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. นักรบ                     นนทะภา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. อภรัิกษ์               กลุมี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. สหรัฐ                    แสงอาจ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ภคัพล                    ศรีรักษา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. นฤชา                       เปล่ียนประเสริฐ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. รชต                      ทองสุข ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. อรรถพล                  สุดใจ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. คณิน                        อานุภาพ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ธนสาร                         พมิพแ์ป้ ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ธรีะพงศ์                     พมิสร้อย ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. จรัสพงศ์                  เชื้อผกา ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. โชคชัย                      จนัทร์คูเมือง ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. อรรถพล     ยงัน้อย ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔
นสต. ณัฐวฒิุ สักแกหลี ศฝร.ภ.๒ กองร้อยที ่๔

พลฯ ส ารอง ธนดล ยบุลพนัธุ์ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. กติติธชั พจนานุภาพ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ชัยชล กล่ินหวาน ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. นราธปิ รุ่งเรือง ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ณัฐวฒิุ คงดี ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ยทุธนา ทีอทุิศ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ณัฐภทัร โภชนะ ศฝร.ภ.2  ปค.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต. ธนพล ส่วนเสน่ห์ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. วรินทร ฮะประสาร ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ศราวฒิุ จนัทฑีโร ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. นิตินัย ส่อนราช ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. จริทีปต์ ทองทวี ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. พชร สังขเ์งิน ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. รังสิมันต์ บุญไว ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. อภรัิกษ์ เลไธสง ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ภาสวร โสภณ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. วรีวศั สีเทา ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ชาญณรงค์ นันโช ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. สุภสิทธิ์ พรสวสัด์ิ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. วสุพล พรชนิกานนท์ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. เสฎฐวฒิุ ศิริสมบัติ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. บารมี ค านวล ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ณัฐวฒัน์ อยู่ยั่งยนื ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. วชัรพนธ์ เปรมเจริญ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. นกลุเดช ดาบจนัทร์ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. อภสิิทธิ์ เวยีงสมุทร ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. วรุฒิ ภใูบบัง ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ภาสกร สามปาละ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. กรกรต เพชรกล้า ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ชานนท์ หลวงจนิา ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. สุพงศ์ ทิพยศักด์ิ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ธรีวฒิุ พรหมมินทร์ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต.  เจษฏา บุราณรมย์ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต.  ธวชัชัย สุระมณี ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. สรวชิญ์ รังระร่ืน ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ศตวรรษ สิทธอิาษา ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต.  อธคิม นามวงษ์ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. มงคลชัย แกว้เสริม ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. นิติกานต์ จนัทร์ดวงเดิม ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต.  ศรันยพงศ์ พมิประเสริฐ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต.  กติิพฒัน์ ทองโคตร ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. รุจกิร อนิถา ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. พรีพล รุ่งสอาด ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ประสพสัณห์ สามงามนิม่ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ศรัญญู อาจแกว้ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. นเรศรักษ์ เครือวาระ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ประพนัธ์ บุญประเสริฐ ศฝร.ภ.2  ปค.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

นสต.  พรีพฒัน์ ค าพาณิช ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ทวศัีกด์ิ สุทราวงค์ ศฝร.ภ.2  ปค.
นสต. ดิเรกด์ิ อะนะรัมย์ ศฝร.ภ.2  ปค.

พลฯ ส ารอง ปภคั               ทะรารัมย์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ภานุพนัธ ์         ไชยยา ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง เอนก              สีหอมกล่ิน ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ทรงพล             พมิพน์าค ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง พรีพฒัน์            ราศรีรัตนะ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง เอกลักษณ์         ชิดทอง ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง จกัรรินทร์           สิงหก์นั ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง สัตยา               ยอดค า ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง จกัรพนัธ ์           ไพวลัย์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง วสันต์             ขมุทอง ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง พงศธร             สิทธหิาโคตร ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ธรีพงศ์             นันทสาร ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง วทิยเดช             อว้นเกาะเรียง ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง อคัเดช               ครูศรี ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง รัฐศาสตร์           ศรีจนัทร์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง อภสิิทธิ์              ไชยวธุ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ปัญญพนต์           เสาปัญญา ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ชยตุ                 มณีวรรณ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง จกัรพงษ์            อองภา ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง กลุกร                จรูญจริเสถยีร ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง อนันต์              สาระปัญญา ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง พงศ์อมร            ข าภเูขยีว ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง คงกฤช             คงสูงเนิน ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง อรรถวฒิุ           เปีย่มประสาธน์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง กติติธร              เครืออยู่ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ทวศัีกด์ิ            พนัธุ์มณี ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง รัชพงศ์             มัยตรีเดช ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ปริวรรต            บางวเิศษ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง สุจนิดา              เวทไธสง ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง กรกช               นกโต ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง จรงกรณ์             จนัมา ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ธรรพณ์ธร           เหนือโท ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง กติติพงษ์            สายตา ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง กชศกร               สุวรรณ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ปิยะพงษ์             อนิทร์เทพ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ปฐมพงค์            ประพนัธสุ์ข ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง จกัรเพชร             โพธสิน ศฝร.ภ.2  ปค.
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พลฯ ส ารอง ญาณสิทธิ์            พรมโสภา ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง รัชพงศ์               กาญจนสิงห์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง อภสิิทธิ์              ชุมศรี ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง สาโรจน์             หรัิญวงษ์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง กติติศักด์ิ           ขนัคูณ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง สิทธศัิกด์ิ           มาณี ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง กฤษณะ             ข าเอนก ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง กฤษดา              พนัโนราช ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง เทพพทิักษ์          จ าปาทอง ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง เอกพชัญ์               ตันสุวรรณรัตน์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง วฒันชัย              ดิลกโสภณ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง สืบพงศ์             วรเลิศ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ภาคิน               ไชยวชิิต ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง พชรพล             สายเชื้อ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง อดิศักด์ิ             ทองสอาด ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ณัฐวฒิุ              อนิธพินัธ์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ภานุพงศ์            อึ้งเทียน ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง อลงกรณ์            ศรีโพนทอง ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง อนุรักษ์             เสง่ียมวงษ์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง จตุรงค์              ผาเพชร ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง สิรภพ               สิงหส์ าราญ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ชลวทิย ์            พกิลุศรี ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง สิปปกร             อรัญมิตร ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ศักด์ิณรงค์          กอ้นกล่ิน ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง รณยทุธ             ค าประกอบ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ธติินันท์             อารีย์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ธรีะพล              หอมจ าปา ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง อาทร                วงษ์สิงห์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ทิวากร              ทิพยอ์กัษร ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง วฒิุพงศ์            สุวรรณวาสี ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง พงศ์ณภทัร          โชติช่วง ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง นิติพฒัน์            เชาวพ์นูสุข ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง เพิม่ศักด์ิ           แกว้เบ้า ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ทักษ์ดนัย          เปีย่มทอง ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ธงธน                รุ่งเร่ือง ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง วชัรินทร์             เมืองแกว้ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง จรีวฒัน์              รัตนวงค์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ศิริสันต์              เยาวธ์านี ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ธงไชย               รุ่งเร่ือง ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ณัฐวฒิุ               ไชยเสนา ศฝร.ภ.2  ปค.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พลฯ ส ารอง ปฏพิทัธ ์            อ าไพ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง พฒัน์พงศ์            เหลือผล ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง เจษฎา              อนิทะยา ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ศิริวฒัน์              ตันต้าว ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ภาคภมูิ              พรมจติ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง วฒิุกร                ใจภกัดี ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง รุ่งโรจน์              รัตนประพนัธ์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ณัฐพล               นาเมืองรักษ์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง นฤดล                พรสมบูรณ์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ศุภณัฐพล           มัน่ใจ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง รุ่งศักด์ิ               ดีระเมียด ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง สิทธเิกยีรติ          สารีพวง ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ชลวฒัน์             ค าบุง่ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ธรีวฒิุ                จนัทวไิสย์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง คมกริช             จรัุมย์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง เมธ ี                  นันทะเสน ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง คณิติน               พมิพส์กลุ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ฉตัรชัย               บุญเม่น ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง สันติภาพ             สุขแสวง ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ชโยภาส              กาญจนมณี ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ชานนท์               คงจบี ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง สันติ                  สมนึก ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง นิราศ                 สอนนอก ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง อธวิจัน์              ศรีจนัทร์หล้า ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ประวทิย ์           การะจาก ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง นาราพล             บุญวทิยา ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง สันติ                 วทุธพนัธ์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง วฒิุนันท์             บุญโถ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ขวญัชัย              พลิาสาสน์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง วชัรพล               กมลศิลป์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง เอกลักษณ์           บรรเทา ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ธนูศิลป์              สุขวพิฒัน์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง สุชัยยศ              ช่วยแกว้ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ณัฐิวฒิุ              ศิวลัิย ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง บุญเลิศ             นิลแสงสี ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง วรวฒัน           วรรณพนัธ์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง วรเดช              คงจ าปี ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ธรีวฒิุ               โพธาราม ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง สันติ                 สวสัดี ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ภานุวฒัน์           รักประชา ศฝร.ภ.2  ปค.



บก. กก./สน./สภ.
สังกัดชือ่ยศ สกุล

พลฯ ส ารอง วสุิทธศัิกด์ิ          สุขารมณ์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง โชคชัย               โชคชยานันท์ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง พทัธพล              พนัธว์ไิล ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง เทอดพงษ์           พชัรพสิิฐ ศฝร.ภ.2  ปค.
พลฯ ส ารอง ณัฐ                 สงวนวงษ์ ศฝร.ภ.2  ปค.


